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EDITORIAL

D

Carga pesada

Durante o 19o Congresso Abramge e o
10 Congresso Sinog, o Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT) apresentou
estudo encomendado pelo Sistema Abramge/
Sinamge/Sinog sobre a carga tributária na
saúde suplementar. Para o espanto dos participantes do evento, no ano de 2013 o total de
tributos diretos e indiretos atingiu a marca de
26,7% das receitas das operadoras medicinas
de grupo, consolidando o segmento como
aquele que tem a maior carga tributária – algo
próximo a R$ 8,4 bilhões pagos em encargos.
A tributação indireta embutida nas despesas assistenciais, como consultas, exames,
materiais especiais, órteses, próteses, foi
de R$ 6,6 bilhões no ano passado, o que
corresponde a 21,2% do faturamento das
operadoras. Os tributos diretos, por sua vez,
que incidem sobre faturamento, folha de
pagamento, patrimônio e lucro da operadora,
alcançaram a marca de 5,7% do faturamento.
Entre 2009 e 2013, o valor pago em
tributos e despesas assistenciais cresceu em
índices superiores ao faturamento, reduzindo as margens do setor. Nesse período o
faturamento aumentou 60,9%, enquanto as
despesas assistenciais avançaram 67,5%, os
tributos diretos 71,6% e os indiretos 66,6%.
Em 2013, a margem líquida das medicinas de
grupo foi de apenas 0,2%.
A carga tributária direta sobre o valor
agregado (faturamento menos despesas
assistenciais) também é outro dado alarmante. Em 2009, as empresas de medicina
de grupo apresentavam 24,4% de tributos,
passando para 25,3% em 2010 e para
29,5% em 2011. Nos anos seguintes, cono
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tinuou a crescer, atingindo 30,2% em 2012
e 30,7% em 2013.
A análise do IBPT revela ainda que, entre
onze atividades da economia, a carga tributária para as operadoras de planos de saúde
é a maior. Enquanto o sistema financeiro,
por exemplo, apresenta índice de 15,6% e a
construção civil de 18,2%, a tributação direta
e indireta dos planos de saúde é de 26,7%.
Se a própria presidente Dilma Rousseff
avalia a saúde pública como não sendo
nem minimamente razoável, por que não
incentivar o setor com cargas tributárias
semelhantes às verificadas em setores
como saneamento básico (16,6%), educação
(21,9%) e cesta básica (18,2%)?
De acordo com pesquisas realizadas
por diferentes instituições – Vox Populi, GfK
Verein, Datafolha, Ibope –, a saúde pública é
apontada como o principal problema entre
todas as áreas de serviços no Brasil. Mais um
motivo para que incentivos concretos ao setor de saúde sejam avaliados, se não por este,
pelo próximo governo. A inclusão do setor
nas políticas de desoneração é ferramenta
fundamental para reduzir custos, tornar os
planos de saúde mais acessíveis à população,
aumentar a eficiência do gasto e os investimentos, seja nos âmbitos público ou privado.
Enfim, a desoneração tributária a ser
implantada é um benefício de todos. Com
estímulos apropriados, a saúde suplementar desoneraria ainda mais o setor público,
bastante criticado, e o tratamento da
população brasileira ganharia qualidade
nos serviços prestados com planos mais
baratos e atrativos.
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DIREITO

Mudança na REGULAMENTAÇÃO

N

No dia 25 de junho de 2014, a Imprensa Oficial publicou a Lei no 13.003,
alterando parcialmente a Lei no 9.656/98,
que, após as inúmeras e anteriores modificações de seu texto original, teve a
sua redação consolidada por meio da
edição da Medida Provisória no 2.177-44,
de 24 de agosto de 2001, ainda em vigor,
regulando o setor de operação e produtos
de saúde relativos aos planos e seguros
privados de assistência à saúde.
Basicamente as principais alterações
do referido diploma legal estão consubstanciadas nos seguintes pontos:
1. Modifica a redação do “caput” do
artigo 17 da Lei no 9.656/98 para determinar que “a inclusão de qualquer
prestador de serviço de saúde como
contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção
ao longo da vigência dos contratos,
permitindo-se sua substituição,
desde que seja por outro prestador
equivalente e mediante comunicação
aos consumidores com 30 (trinta)
dias de antecedência”;
2. Também o “caput” do artigo 18 foi
alterado para viger com a seguinte
redação: “a aceitação, por parte de
qualquer prestador de serviço ou
profissional de saúde, da condição de
contratado, referenciado, credenciado
ou cooperado de uma operadora de
produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o desta Lei implica as
seguintes obrigações e direitos”;
3. Acréscimo do artigo 17-A: ”As condições de prestação de serviços de
atenção à saúde no âmbito dos planos
privados de assistência à saúde por
pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como
contratadas, referenciadas ou credenciadas serão reguladas por contrato
escrito, estipulado entre a operadora
do plano e o prestador de serviço. §
1o São alcançados pelas disposições

. Dagoberto Steinmeyer Lima .

A implantação da nova
lei traz complexas
questões jurídicas,
técnicas e operacionais
do caput os profissionais de saúde em
prática liberal privada, na qualidade de
pessoa física, e os estabelecimentos de
saúde, na qualidade de pessoa jurídica,
que prestem ou venham a prestar
os serviços de assistência à saúde a
que aludem os arts. 1o e 35-F desta
Lei, no âmbito de planos privados de
assistência à saúde.
§ 2o O contrato de que trata o caput
deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas
em cláusulas que definam direitos,
obrigações e responsabilidades das
partes, incluídas, obrigatoriamente,
as que determinem: I – o objeto e a
natureza do contrato, com descrição
de todos os serviços contratados; II –
a definição dos valores dos serviços
contratados, dos critérios, da forma
e da periodicidade do seu reajuste
e dos prazos e procedimentos para
faturamento e pagamento dos serviços prestados; III – a identificação
dos atos, eventos e procedimentos
médico-assistenciais que necessitem de autorização administrativa
da operadora; IV – a vigência do
contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação
e rescisão; V – as penalidades pelo
não cumprimento das obrigações
estabelecidas. § 3o A periodicidade do
reajuste de que trata o inciso II do §
2o deste artigo será anual e realizada
no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada
ano-calendário. § 4o Na hipótese de
vencido o prazo previsto no § 3o deste
artigo, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS, quando for o

caso, definirá o índice de reajuste.
§ 5 o A ANS poderá constituir, na
forma da legislação vigente, câmara
técnica com representação proporcional das partes envolvidas para o
adequado cumprimento desta Lei.
§ 6o A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste
artigo”; e
4. No artigo 4o da nova lei ficou consignado que ela entrará em vigor
decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Conforme se observa, a
legislação permite a substituição de
qualquer prestador de serviço de saúde contratado, referenciado ou credenciado, desde que seja substituído
por outro prestador equivalente e
mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.
Além disso, obriga que a contratação
desses prestadores, tanto pessoas
jurídicas quanto físicas, seja feita por
escrito, individualmente celebrada
pela operadora com o prestador do
serviço de saúde, atendendo aos
requisitos previstos nos incisos I a
V do parágrafo 2o do aludido artigo
17-A da Lei no 9.656/98.
Por outro lado, deve-se salientar
que a periodicidade do reajuste da remuneração do prestador em questão
deve ser anual e no prazo improrrogável
de 90 dias, contado do início de cada
ano-calendário, sob pena de a ANS definir tal índice.
É importante salientar que a Lei no
13.003/2014 delega à ANS a faculdade de
constituir câmara técnica com representação proporcional das partes envolvidas,
bem como determina que a referida
agência publique normas regulamentares
sobre o disposto no citado artigo 17-A.
Por aí se vê a complexidade das questões jurídicas, técnicas e operacionais
trazidas pela nova lei, para sua efetiva
implantação.
P
O autor é chefe da assessoria jurídica do
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

ECONOMIA

N

Brasil 2015

Não podemos negar, estamos vivendo
tempos um pouco confusos de transição,
tanto na área política, quanto econômica
do País. Neste ano de 2014, a economia
nacional teve muita dificuldade em virtude
do declínio dos gastos com investimentos
e desaceleração do consumo. Estamos observando pontos de turbulência econômica.
O Brasil precisa de reformas econômica
e política urgentes. É preciso ter vontade
de melhorar para organizar a economia e
fazê-la voltar a crescer. Este é o desejo de
todos os brasileiros para 2015. E este será
o maior desafio do próximo governante.
Apesar de as economias desenvolvidas
gerarem hoje dois terços do PIB mundial, os
países em desenvolvimento serão, cada vez
mais, as fontes do crescimento econômico
mundial. Em um ano de transição política,
quem assumir a presidência enfrentará um
quadro complicado, uma vez que estados
e municípios precisam se fortalecer economicamente para que as mudanças macroeconômicas possam sair das promessas
dos discursos. Os analistas do setor privado
continuam duvidando amplamente de qualquer melhora significativa das condições
de funcionamento da economia nacional.
Seguindo esse raciocínio, o País c ontinuará
operando com baixa produtividade e,
portanto, com reduzido potencial de crescimento. As questões que mais preocupam
os especialistas são a pouca qualificação da
mão de obra, a dependência na agricultura
e na exportação de commodities e os investimentos equivocados.
O Brasil depende muito da agricultura,
a nossa indústria está pouco competitiva,
enfatizam especialistas. É preciso investir
massivamente na educação, não existe
outro caminho. Basta pegar o exemplo dos
asiáticos e dos alemães. Os seus países são
potências mundiais e chegaram lá investindo no ensino. É assim que um país consegue
mão de obra qualificada. É preciso investir
na qualidade, não na quantidade. Basta o
Brasil ser capaz de imitar quem está fazendo bem feito, defendem os economistas.
Aliados a esses fatos, problemas estruturais da nossa economia, tais como a baixa

. Wagner Barbosa de C astro .

Os preços controlados
pelo governo serão
o principal foco de
pressão inflacionária
taxa de poupança em relação ao PIB, um
sistema complexo e oneroso de tributação
à indústria e ao consumo, além da elevação
da dívida pública bruta e da ausência de
regras claras e estáveis para atração de
investimentos estrangeiros diretos, colocam
a necessidade de uma revisão das diretrizes
de política econômica para retomarmos
uma trajetória de crescimento sustentado,
o que tanto se prega.
Dado o cenário acima, independentemente de quem seja o presidente, 2015 será
um primeiro ano de governo muito difícil,
com resultado primário baixo, inflação
muito acima do centro da meta e com a
indústria ainda enfrentando os mesmos
problemas de hoje. Não é um cenário de
crise, mas de inflação elevada e crescimento
por volta de 2% ao ano, de acordo com
algumas estimativas mais conservadoras.
Os preços controlados pelo governo
serão o principal foco de pressão inflacionária em 2015 e deverá manter o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acima
de 6%, segundo estudos econômicos. Na
previsão dos analistas, esse conjunto de
itens, que inclui energia, gasolina e tarifas
de ônibus, subirá quase 8%, superando o
reajuste dos preços livres, que deve ficar
em torno de 6%.

Destaques

Crescimento da economia – A previsão de crescimento econômico do País
para o primeiro ano de mandato do próximo
presidente não deve ultrapassar 2%.
Política fiscal – No curto prazo, a política fiscal no Brasil jogou contra a política
monetária, mas o que preocupa mesmo é
qual tratamento será utilizado na variável
de tempo maior. Perspectiva para os inves-

timentos públicos mantém uma trajetória
pífia. Possibilidade de uma reforma tributária que reduza a carga tributária é pouco
viável. Neste cenário, a dívida pública deve
permanecer crescente.
Comportamento da inflação – A inflação brasileira é dividida em preços livres
e administrados. Livres são aqueles regulados pelo próprio mercado, como os ligados
aos produtos de alimentação, por exemplo.
Estes têm um peso próximo de 75% no PIB.
Já os preços administrados, como gasolina,
energia, água e esgoto, transporte público
etc., têm peso próximo de 25%. Este peso
de preços administrados é grande, segundo
vários economistas, especialmente quando
o governo exerce tanto controle sobre
determinados produtos, como ocorreu em
2013/14. O cenário geral é, sem sombra de
dúvida, preocupante. No caso da inflação,
a proposta da Lei de Orçamento Anual
mantém alta de 5% para o IPCA como
consta da proposta de Lei de Diretrizes
Orçamentárias, mas o mercado trabalha
com inflação em torno de 6%.
Política de juros – O horizonte da
política monetária para 2015 tem uma
lista extensa de incertezas: o nível de
reajuste dos preços administrados, o grau
de intervenção no câmbio, a magnitude
do superávit primário e os impactos da
fraqueza da atividade econômica sobre a
inflação. O desenlace da eleição presidencial
muda radicalmente a expectativa da política
monetária. De qualquer forma, deve variar
para baixo até 9,75% e para cima até 12%.
Taxa de câmbio – Para 2015, a expectativa é de variar até R$ 2,50 por dólar.
Setor externo – A projeção de entrada
de investimentos estrangeiros diretos no
Brasil em 2014 permaneceu em US$ 60 bilhões. Para 2015, a estimativa para o aporte
de recursos do exterior recuou de US$ 56
bilhões para US$ 55 bilhões.
O ano de 2015 será desafiador em
termos de tomada de decisão. É preciso
considerar as questões importantes de
2014, recessão econômica, o atual cenário
inflacionário, a retração dos negócios, o
novo momento político, entre outras. P
O autor é economista e coordenador da
comissão econômica da Abramge e do
Sinamge, wnpg@uol.com.br
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SINOG

Crescimento DESACELERADO

D

. Geraldo Almeida Lima .

Agência reguladora
aponta crescimento
de 2,1% no número
de beneficiários de
planos odontológicos
no primeiro semestre
deste ano, 0,6 ponto
percentual acima
do mesmo período
no ano anterior

Geraldo Almeida Lima é presidente
do Sinog e sócio-diretor da
São Francisco Odontologia –
diretoria@sinog.com.br. Colaborou com
o texto o economista do
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog,
Marcos Novais

Desde 2000, quando foi criada a Agência
Nacional de Saúde Suplementar – ANS e com
ela a possibilidade de se obter, de forma transparente, o levantamento de informações de
todo o setor da saúde suplementar, temos observado o crescimento contínuo do número
de beneficiários de planos odontológicos. Se
naquele ano tínhamos a marca de 2,6 milhões,
atualmente chegamos à marca de 21 milhões.
Antes, pouco mais de 1% da população tinha
algum tipo de plano odontológico e hoje este
percentual ultrapassa os 10%.
Regionalmente, o Sudeste ainda concentra mais beneficiários (57,87%), seguido do Nordeste (19,75%), Sul (10,27%),
Centro-oeste (7,43%) e Norte (4,67%).
Embora com menor participação, o Norte
tem demonstrado maior adesão de usuários
nos últimos dois anos, com crescimento de
39,9%, bem maior que a média nacional
de 16,3%. Na distribuição de beneficiários
nas diferentes modalidades que compõem
o segmento odontológico, a dos planos
vinculados às odontologias de grupo e às
medicinas de grupo passou de 66% para
80% do total, no período entre dezembro
de 2000 e junho de 2014, ficando bem à
frente das cooperativas odontológicas,
seguradoras, autogestões e filantrópicas.
Entre junho de 2013 e 2014, os contratos individuais nesta segmentação tiveram
acréscimo de 19,7%, ao passo que os coletivos empresariais aumentaram 8,7%. No
período anterior foram os planos coletivos
que tiveram maior incremento de beneficiá
rios, 12,18% ante os 5,83% dos individuais.
Já os contratos coletivos por adesão têm
mantido a curva descendente iniciada a partir
de 2009, quando foi introduzida a Resolução
Normativa no 195 da ANS, que regulamentou
esse tipo de contratação. Daquele ano até
hoje, a carteira de planos por adesão sofreu
redução de 33,5%.
O mercado de saúde suplementar, tanto
na segmentação médico-hospitalar quanto
na odontológica, tem sofrido, ao longo
dos anos, um forte processo de consolidação e concentração das operadoras. Em
dezembro de 2001, havia 718 operadoras
exclusivamente odontológicas registradas

na ANS e, treze anos depois, apenas 384
continuam em atividade, ou seja, uma
redução de 46,5%. O Sinog defende junto
à agência normas específicas às operadoras
odontológicas que possibilitem a permanência de pequenas e médias operadoras
no mercado, essenciais à capilaridade do
sistema em todo o território nacional.
Os diversos indicadores da economia
brasileira evidenciam que já estamos em um
processo de desaceleração do crescimento
no País, com estimativa do PIB abaixo do
esperado, fraco desempenho da produção
industrial, do volume de importação e exportação e dos baixos investimentos e elevação
do desemprego. Os índices de confiança do
empresário do comércio e da indústria estão
em patamares cada vez mais baixos, resultado
do índice de intenção de consumo que recua
mês a mês. Além disso, o elevado patamar de
inflação e juros, responsáveis pela elevação
dos preços de produtos e serviços, reduz o
poder de compra das famílias e sugere um
cenário de insegurança em relação ao futuro.
Apesar do cenário econômico adverso,
as perspectivas para o mercado de planos
odontológicos continuam positivas. O setor
cresceu nos últimos anos a taxas superiores
a dois dígitos e, mesmo com a redução desse
crescimento, o avanço continuará sendo
superior ao dos planos médico-hospitalares.
Os dados de junho indicaram duas tendências
importantes para o segmento:
• a primeira, de que a redução no crescimento de planos coletivos empresariais
pode ser compensada pelo aumento nas
vendas de planos individuais;
• a segunda pode ser evidenciada a partir
da análise dos dados regionais, uma
vez que o crescimento do mercado no
interior do País (9,6% entre julho/2013
e junho/2014) superou o avanço nas
capitais e regiões metropolitanas (7,1%).
Além disso, em junho, o número de beneficiários de planos médico-hospitalares
alcançou a marca de 50,9 milhões, o que,
a grosso modo, indica haver um potencial
para duplicar o tamanho do mercado de
planos odontológicos no País em um futuro
próximo.
P

J

Jejum: palavra quase sempre cercada
de mistérios e incertezas. É apregoada nas
religiões, como “sinal de purificação”, e nas
famosas “dietas da moda”, como fator de
aceleração do metabolismo ou mesmo uma
“fonte milagrosa” de emagrecimento. Estudos
mundiais divergem entre ser “o mocinho” da
regeneração do sistema imunológico e, na
outra ponta, “o vilão” que proporciona a fome
e o consequente exagero nas guloseimas.
O que significa, portanto, jejuar? Segundo os especialistas, o ato é caracterizado pela
supressão de alimentos por um tempo em
demasia. Nesse processo, o organismo libera
substâncias que estimulam o apetite, bem
como o glicogênio – que faz a manutenção
de funções fisiológicas como a glicemia – e
o conhecido hormônio do estresse, o cortisol. “Nos jejuns prolongados, por conta
de desequilíbrios das funções orgânicas,
acontecem as alterações alimentares e preferência pelos altamente calóricos, palatáveis,
que colaboram para o aumento de peso”,
esclarece Nayara Massunaga, nutricionista
da VP Consultoria Nutricional, em São Paulo.
“Todos os alimentos podem ser consumidos, desde que sejam respeitadas as necessidades diárias. Sentir fome é um reflexo
natural de manutenção da vida. O primeiro
reflexo de proteção é o medo, já o segundo,
e não menos importante, é a capacidade de
armazenar energia por um período prolongado, ou seja, fazer gordura”, contextualiza
José Alves Lara Neto, nutrólogo e vice-presidente da Associação Brasileira de Nutrologia
(Abran). Em resposta às horas sem comer,
nosso corpo tende a armazenar gorduras a
fim de nutrir as reservas energéticas. Para
o nutrólogo, é preciso ter em mente que se
alimentar deve ir de acordo com os valores
nutricionais ideais que atendam cada pessoa,
seu ritmo e suas atividades.
É muito comum ver nas redes sociais os
adeptos realizando exercícios físicos sem a
ingestão de comida e líquidos, inclusive. Os
especialistas alertam que não deve ser seguida tal prática, principalmente após acordar.
Explica-se: durante o sono, os estoques de
glicogênio são utilizados para fornecer energia, e, ao despertar, é preponderante repô-las
com um café da manhã adequado.
Comida é um combustível corpóreo e
partir para a malhação em jejum é negativo,

proporcionando quadros mais severos, como
as quedas de pressão e de glicemia, além de
tonturas ou desmaios. Pior ainda naqueles
que não estão adaptados às atividades e as
realizam sem uma orientação capacitada, o
que é um perigo.
Antes de sair abocanhando qualquer
quitute, vale lembrar que a educação nutricional é grande aliada para uma rotina
mais saudável, a começar pelos horários das
refeições que, geralmente, são pulados ou
mesmo excluídos por conta das atribulações
cotidianas. Os médicos reforçam o fracionamento, preferencialmente de três em três
horas, para que não ocorram desequilíbrios e
compulsões alimentares. Vale a pena, ainda,
investigar se há saciedade durante a refeição,
pois pode haver falhas nesse mecanismo
ou mesmo uma dieta pobre de elementos
nutricionais que harmonizam com os valores
diários necessários. A ida a um profissional
ajuda a evitar tais problemas, salientam.
A mastigação é também outro ponto a
ser observado, sendo o recomendado a forma lenta e sem distrações. Ou seja, se come
enquanto fica à frente do computador, da
TV ou mesmo teclando no smartphone, é
conveniente mudar o hábito.
Mas o que incluir na dieta? Além dos
alimentos que contêm gorduras insaturadas,
que são as mais saudáveis, e os carboidratos,
as fibras devem estar na lista. Estão classificadas em dois tipos: as solúveis, que dão
a sensação, e as insolúveis, que auxiliam no
trato intestinal. Devem ser priorizadas em
todo o cardápio por meio de farelos, aveias,
frutas, verduras, legumes, grãos, sementes
ou pães, em especial as versões integrais.
Nas refeições intermediárias, ou os famosos lanchinhos, é uma boa pedida associar
cereais, sementes e frutas para evitar muito
tempo sem comida, arremata Massunaga:
“Barras de cereais, mix de oleaginosas,
tubérculos como mandioca e batata-doce,
preparações com ovos, como ovos mexidos
ou omeletes, também são interessantes pelo
perfil de nutrientes que oferecem”, conclui.
A regra, em suma, continua a mesma: o
acompanhamento individual e o equilíbrio
entre alimentação moderada e exercícios
supervisionados, que garantam uma melhor
qualidade de vida sem riscos à saúde. P
vasconceloskeli@gmail.com

De(s)jejum

NUTRIÇÃO

. Keli Vasconcelos .

Alimentação
desregrada, combinada
a períodos longos sem
comer, pode causar
prejuízos ao organismo
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HEMATOMAS
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Alerta às manchas

A

. Lucita Briza .

Se alguém começa a
ter grandes manchas
sem motivo aparente,
deve se preocupar;
pode ser doença
causada por problemas
de coagulação

Após sofrermos um tombo, uma
simples pancada ou uma contusão –
qualquer incidente em que ocorra um
pequeno ou grande sangramento –, nosso corpo os denuncia pelos hematomas,
aquelas desagradáveis manchas que vão
do roxo para o azul-negro, depois ficam
verdes, amarelas até desaparecerem.
Essas nódoas podem nem aparecer, já
que resultam de um acúmulo de sangue
e seu extravasamento devido à ruptura
de vasos sanguíneos (artérias, veias ou
capilares) em determinado lugar do organismo, externo ou interno. Por vezes
elas são pequenas, nem chegam a mudar
de aspecto e, então, são denominadas
equimoses – mais comuns nas mulheres, que têm maior fragilidade capilar,
explica Élbio Antonio D’Amico, médico
assistente do Serviço de Hematologia
do Hospital das Clínicas da FMUSP.
“Quando investigamos uma mancha
roxa nas mulheres, visamos comprovar
sua normalidade, enquanto nos homens
o que procuramos é localizar a doença,
pois é muito mais fácil encontrar neles
uma anormalidade denunciada por uma
mancha”, acrescenta.
Geralmente provocados por algum
tipo de choque, traumatismo ou acidente, os hematomas ainda podem ser

devidos a alterações hematológicas ou
outras causas e sua gravidade dependerá da localização (tecidos, unhas, pele,
órgãos) e também da formação ou não
de coágulos (resultantes do sangue que
se adensou). Em pessoas de pele muito
sensível ou de veias finas, eles podem ser
provocados por uma simples aplicação
de injeção ou coleta de sangue. Também
são mais frequentes em crianças e idosos,
pois estes são os grupos que sofrem mais
traumas; no idoso, cuja fragilidade capilar é maior, é comum ocorrerem manchas
no dorso das mãos e nos braços, então
chamadas de púrpura vascular (ou de
Batman, ou senil) – tendência que aumenta nos usuários de produtos que contêm ginco biloba. Pessoas que tomam
aspirina regularmente podem ter essa
mesma fragilidade, sem que seja uma
doença, diz Arnaldo Lichtenstein, clínico
geral do Hospital das Clínicas da FMUSP;
mas, se o sangramento começar a ser
frequente ou de maiores proporções, a
queixa deve ser levada ao profissional
que indicou a medicação. Hoje também
se observa, diz D’Amico, que alguns tipos
de antidepressivos podem aumentar as
manchas hemorrágicas.
Se alguém começa a ter grandes
manchas sem motivo aparente – nem por

© apomares | istockphoto.com

daquela extremidade. É possível prevenir
esta ocorrência drenando-o por via
cirúrgica. Quando o coágulo é externo, a drenagem é feita com anestesia
local em consultório médico; quando
é interno – no cérebro, por exemplo –,
procede-se a exames mais sofisticados
como tomografia, ultrassonografia ou
ressonância magnética.
Se o coágulo for parenquimatoso
(estiver dentro do tecido cerebral), não
existe conduta cirúrgica, espera-se
que aos poucos regrida; mas, se for
subdural (estiver entre o osso craniano
e o cérebro), a pessoa de início pode
não sentir nada e, em seguida, passar a
ter sonolência, dor de cabeça e alguma
confusão mental. Neste caso a indicação
é a drenagem do sangue coagulado com
uma perfuração no crânio, que, se não
for feita e a compressão persistir, pode
lesionar o cérebro, correndo-se o risco
de ser fatal ou causar paralisia e outros
problemas.

© wanderluster

tomar certos remédios, nem por fragilidade capilar anterior ou por traumas
frequentes –, deve se preocupar: neste
caso, pode ser uma doença causada
por problemas de coagulação. Entre
as causas, estão problemas no fígado,
diminuição do número de plaquetas no
sangue, ou ainda aplasia medular (disfunção da medula óssea) ou leucemia,
que podem ser devidas a vários fatores,
como uso ou contato direto com inseticidas ou pesticidas, medicamentos etc.
Aí as nódoas serão um alerta para que
a moléstia seja investigada e tratada.
Qualquer hematoma muito grande
com sangramento dentro do tecido exige sempre muita atenção, diz
D’Amico, para não evoluir para uma
síndrome compartimental (aumento
muito forte da pressão sobre vasos,
nervos e músculos da área afetada – a
panturrilha, por exemplo), podendo,
com a diminuição do fluxo arterial na
área, provocar gangrena e levar à perda
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Já os hematomas comuns tendem a
desaparecer em uma ou duas semanas
após tratamento feito com compressas –
de gelo no primeiro dia, nos subsequentes
com água ou chá de camomila mornos.
Também se aplica pomada de arnica.
Para a fragilidade vascular em si, não
existe remédio específico; o que se usa
eventualmente é vitamina C, que pode
ser associada à rutina (substância que
fortalece as paredes venosas, encontrada
em vegetais folhosos como a arruda e em
algumas frutas). Nos idosos, é preciso verificar se a maior frequência das manchas
é devida ao uso de remédios.
O melhor, diz Lichtenstein, é prevenir
os hematomas, evitando acidentes. Além
dos cuidados normais, aconselha-se às
pessoas em geral o uso, no trânsito, de
cinto de segurança no carro e de capacete, joelheira e outros equipamentos
de segurança na moto ou na bicicleta.
Aos idosos, recomenda-se evitar quedas
usando calçados com sola de borracha,
deixando os pisos sem tapetes e, à
noite, mantendo a luz acesa no eventual trajeto para o banheiro e retirando
deste caminho animais de estimação;
também é preciso que evitem a ingestão
noturna de diuréticos (que os obriguem
a levantar-se) ou de calmantes que os
deixem sonolentos.
P
lucitab@terra.com.br
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CARREIRA

E
. Silvana Orsini .

Mercado de trabalho
exige muito além
do MBA e da fluência
em inglês

Especialistas concordam que o mercado de trabalho atual está exigindo cada
vez mais dos profissionais. Além de um
segundo diploma (MBA, pós-graduação,
especialização) e um segundo idioma
(preferencialmente inglês), a nova equação de um profissional competitivo é
“autoconhecimento + formação técnica +
experiência no setor + visão estratégica +
habilidades social e emocional”, na avaliação de Adriana Gomes, coordenadora do
Centro de Carreiras da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).
A versatilidade é diferencial importante
em todos os segmentos de trabalho, mas
a definição de um profissional altamente
qualificado varia de acordo com a área
em que atua. Ele tem que estar aberto
ao aprendizado e se adaptar rápida e
facilmente ao novo ambiente de trabalho,

Alta
qualificação

pondera Adriana Gomes, ao afirmar que
uma empresa, atualmente, precisa de uma
grande gama de profissionais: “Empreendedores, pessoas focadas, generalistas...
Mas hoje há também escassez de pessoas
com conhecimento técnico, como, por
exemplo, eletricistas”.

Olhar holístico

Maurício Sampaio, coach de carreira do Instituto MS, especializado em
coaching e mentoring, destaca que a
qualificação vem assustando muita gente.
As pessoas terminam a faculdade, fazem
pós, MBA fora do país e especializações e
mesmo assim não conseguem uma boa
colocação ou recolocação no mercado. “O
mundo empresarial está exigindo mais do
que isso: habilidades emocionais e autoconhecimento, que não são ensinados nas
instituições”, comenta Sampaio.
Segundo ele, também falta às empresas
um olhar mais holístico no momento da
contratação. Muitas companhias ainda
não têm RHs treinados para identificar
habilidades emocionais e sociais, uma
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divulgação

tarefa difícil, mas imprescindível. “Há
empresas que não realizam com maestria
a ‘engenharia de função’, que nada mais
é do que o alinhamento das qualificações
e exigências que um determinado cargo
exige com as características do perfil do
candidato.”
Do lado do candidato, acrescenta
Sampaio, também contam muito saber
comunicar-se, interação, alinhamento de
valores com a própria empresa e trabalho
em equipe.

Relacionamentos lineares

Larissa Meiglin, consultora de carreira
da Catho, uma das principais empresas
de recrutamento profissional do mundo,
observa que as interações entre os profissionais dentro de uma mesma empresa
se apresentam de forma cada vez mais
linear. Os níveis hierárquicos continuam
existindo, mas o profissional tem de ser
flexível e seguro e inovador o bastante para
trabalhar lado a lado com pessoas tanto da
alta gestão quanto as que ocupem cargos
mais baixos. “É a diversidade de ideias que
constrói a evolução da organização”, diz.

e se adaptar aos novos dispositivos e ferramentas tecnológicas que surgem a cada
mês. Ela ressalta, porém, que, por mais
bem feita e programada que uma máquina
seja, não está disponível no mercado um
produto com uma inteligência artificial tão
sensível quanto um ser humano, “capaz de
estabelecer um bom relacionamento interpessoal e troca de ideias e experiências”.

Desafios dos RHs

A consultora afirma ainda que é necessário pensar rápido e expor o conteúdo de
forma clara, concisa e objetiva e saber avaliar o que foi feito, achar o erro e corrigi-lo
o mais breve possível. “Isso é muito mais
importante do que achar um culpado ou
ficar se remoendo pelo ocorrido. Aptidão
e disposição para alcançar os resultados
desejados, com o menor gasto de tempo
e recursos, sem nunca deixar de levar em
conta os valores éticos e individuais, são
importantes”, aconselha.
Meiglin lembra que, com a crescente
utilização da tecnologia e seus recursos
pelas empresas, é preciso que o profissional
tenha uma grande facilidade para utilizar

A tecnologia também predomina nos
processos de recrutamento e, para Márcia
Costantini, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Nacional,
os métodos de seleção de pessoas já mudaram. Atualmente, a captação da maioria
dos candidatos é feita pelas redes sociais,
sites específicos, de relacionamento etc.
Os perfis na internet complementam as
informações pessoais e de comportamento, cabendo à empresa avaliar se esse perfil
é o mais adequado para o cargo. Apesar do
processo seletivo convencional ainda ser
utilizado, processos totalmente virtuais já
são encontrados em várias organizações.
“O que estamos assistindo é um novo
paradigma tecnológico com teletrabalho, teleconferência, teleatendimento,
e-commerce, correio eletrônico, sistemas
produtivos, nos quais se consegue produzir com mais eficiência e menor custo.
Realidade que atinge todos os setores e
organizações”, afirma Costantini.
P
sorsini@terra.com.br

Adriana Gomes,
coordenadora do Centro
de Carreiras da Escola
Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM)
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COMPORTAMENTO

Q

Quem ainda não se surpreendeu
tendo ou sendo alvo de uma explosão
de raiva, ou não se arrependeu por ter
engolido em seco ao invés de explodir
diante de uma pessoa ou situação, na
hora certa? Expressa ou escondida,
a raiva é um sentimento natural do
ser humano, visível em seu corpo e
em seu comportamento. Voz, gestos,
expressão facial e outras reações
motoras denunciam quem está de
“cabeça quente”. Ao reagirmos a algo
que nos deixou frustrados, feridos ou
ameaçados, às vezes sentimos estar
“por um fio” – com nossa tolerância
chegando ao limite. E se a raiva ultrapassar este limite, pela violência com
que se expressa (física ou verbalmente)
ou porque é reprimida, pode causar danos – materiais, físicos ou psicológicos
– tanto para os outros como para nós
mesmos e nos provocar remorso. Daí
a importância de reconhecer, aprender
a controlar e por vezes até tratar este
sentimento.
Se alguém se diz incapaz de sentir raiva ou ódio, diz Marco Aurélio
Peluso, doutor em Psiquiatria pela
USP, está negando e se utilizando de
um mecanismo psicológico para não
entrar em contato com o próprio
sentimento, que, no entanto, surge
da mesma forma como aparecem a
tristeza e a alegria. “A raiva costuma
surgir em resposta a uma frustração.
Ao não conseguirmos resolver um
problema por nos sentirmos impotentes ou acharmos que até pode
ríamos resolvê-lo, mas está difícil, nos
indignamos”, explica Peluso.

Sentimento
colérico

© keeweeboy | istockphoto.com
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Podemos nos encolerizar tanto em
situações objetivas – acontecimento
desagradável, trânsito parado, barulho no
andar de cima – como nas relações interpessoais e até ao encarar nossos próprios
defeitos. Por isso, ao analisar cada indivíduo, a psiquiatria leva em conta seus traços, tanto físicos (pelos quais as pessoas
são reconhecidas, mesmo passados anos)
como psicológicos – sua personalidade, ou
maneira de ser; e também considera seu
estado, o que cada um está sentindo naquele momento. Mesmo com raiva, quem
é pouco agressivo dificilmente vai bater
em alguém ou quebrar alguma coisa; já o
mais agressivo terá reação mais violenta.
Os traços são definidos, em parte, pela
herança genética (os genes, ou o DNA)
e também pelo meio ambiente: a chance
de aparecer o traço “raivoso” diminui num
lar harmonioso e aumenta num ambiente
de violência, abandono, desamparo. Mas
traços adquiridos também podem ser
controlados, e uma conduta violenta não
se justifica com alegações do tipo “eu
sou assim”.
Quando o sentimento atinge proporções violentas, acrescido de pensamentos
de destruição, ódio, vingança,
trazendo risco de causar uma
doença psíquica grave que
pode levar até à morte, a pessoa
tem de ser tratada e medicada
por um psiquiatra. É o caso
de quem relata que “alguma
coisa mudou” e está sentindo
muita raiva, ou diz que sempre
se sentiu assim. Peluso alerta
ainda que não se pode apontar
a raiva como causa de doenças
mentais, ela é um dos sintomas
que aparecem em casos de
depressão, transtorno ansioso
e psicoses.
Mesmo vindo à tona por
razões justificáveis e depois
se desvanecer, a ira tende a

. Lucita Briza .

A raiva pode surgir
em resposta a uma
frustração ou ao não
conseguirmos resolver
um problema
aflorar em outras ocasiões, e controlá-la
exige um aprendizado: o de tolerar provocações. Para isto, diz o psiquiatra, a melhor
arma é contar até 10 (ou 100, ou 1.000...),
dando um tempo para a reação colérica
amainar e podermos dominá-la até certo
ponto, assim como quem faz regime domina a fome. Na verdade, só toleramos
provocações à medida que tomamos
consciência de nossa reação diante delas,
ou seja, ao admitir que estamos com raiva;
e aprender a tolerá-la é aprender a esperar
que ela passe.
Uma coisa é sentir e outra é expressar
a raiva, e a forma de expressá-la é importante. Em geral, ensinamos às crianças
que é mais adequado não expô-la; porém,
quem não usa sua “válvula de escape” –

um desabafo ou explosão passageira que
nos revigoram – corre certos riscos: raiva
contida aumenta o estresse, que pode
causar danos físicos como hipertensão,
problemas cardíacos, dificuldade de
sono e outras doenças psicossomáticas
como gastrite, enxaqueca, distúrbios
digestivos etc. ou danos psíquicos, como
ansiedade e depressão. Há quem evite
esta contenção, canalizando a ira para
atividades produtivas, físicas, artísticas.
Gandhi, o líder pacifista indiano, dizia que
a ira controlada “pode se converter numa
força capaz de mover o mundo”.
Embora se vivencie muito a raiva, para
a psicóloga e psicanalista Joanna Helena
da Cunha Ferraz, este sentimento está ligado não só à agressividade, mas também
ao amor (àquilo que se faz para agradar
ao outro), sem ter o correspondente reconhecimento. Neste caso a pessoa atribui à
outra suas próprias qualidades e ignora o
que essa outra quer e como ela é. E um dia
se surpreende: “fiz tudo para ela (ou ele) e
fui abandonado(a)”. A primeira reação é de
indignação; em seguida, mágoa, tristeza e
depois raiva, que, mesmo quando parece
natural, incomoda.
Como sair da raiva e da dor?
É preciso, diz Joanna Helena, a
pessoa se perguntar o que a
deixou tão enraivecida. Cabe
ao psicanalista, psicólogo ou
psiquiatra verificar o que é
fruto da história familiar, das
vivências, das características
ou sintomas do paciente. Este,
ao tomar consciência destas
particularidades e de seu custo,
irá se questionar se vale a pena
mantê-las e pode sair da posição
de vítima e superar a raiva, ao
perceber que se decepcionou
por não ter enxergado antes
as diferenças entre ele e seu
suposto algoz.
P
lucitab@terra.com.br
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FLUOROSE

Manchas nos dentes

V
© vgajic | istockphoto.com

. Amaury Bullock .

Atenções básicas são
as mais recomendadas
para evitar problemas
estéticos

“Vamos! É hora de escovar os dentes.”
Este é um dos alertas que muitos pais
fazem aos seus filhos diariamente em
busca de prevenir diversas doenças bucais.
Porém, é fundamental cuidado redobrado
com o creme dental, pois mantém um alto
teor de flúor que, se ingerido em excesso,
pode desenvolver a fluorose – doença
causada pela ingestão de flúor acima do
tolerado pelo organismo. Mas algumas
medidas simples evitam que a criança
consuma tanto flúor na hora de fazer a
higienização bucal.
Um cuidado corriqueiro é evitar a
compra de cremes dentais com sabores,
pois estes estimulam a criança a engolir o
produto por causa do seu gosto adocicado.
A quantidade utilizada de pasta dental
também é um fator que merece ser acompanhado de perto pelos pais. Este, porém,
não é o único vilão que ronda o esmalte
dentário; a água de abastecimento público
também contém flúor e, quando mantida
dentro dos padrões adequados de uso, tem
o efeito anticárie.
Segundo o cirurgião-dentista Hugo
Rosin, da DVI Radiologia Odontológica,
a fluorose é identificada pelas manchas
esbranquiçadas no esmalte do dente.
Em casos mais graves, as manchas são
amarronzadas e podem levar à fratura da
estrutura. “No geral, a doença aparece
por conta da ingestão de medicamentos
com substâncias, como alguns complexos vitamínicos, ou água do enxaguante
bucal com o creme dental”, relata o
especialista.
A odontologista Vera Soviero, professora convidada da Faculdade de Medicina
de Petrópolis, do Rio de Janeiro, pontua
que, quando detectada a alteração no esmalte, deve-se procurar um cirurgião-dentista para verificar a melhor conduta clínica
a se tomar. “No caso de fluorose leve, não
é necessário nenhum tipo de intervenção.
Se a fluorose for mais evidente, com manchas brancas opacas que incomodam o
paciente esteticamente, p ode-se optar
por tratamentos estéticos”, diz.

De acordo com a odontopediatra Maria
Cristina Treno Rita, existem diversos estudos que procuram mediar a concentração
de fluoreto em vários produtos, incluindo
alimentos, bebidas e pastas dentais. Ela
explica que, na maioria dos casos, os fluo
retos vieram da água adicionada durante o
processamento desses alimentos, embora
altos níveis dessa substância também estivessem presentes em uvas e uvas-passas,
graças aos pesticidas; assim como nos
produtos de carne de frango processada,
por causa da trituração das carcaças, e
nas folhas de chá, devido à absorção do
solo e da água.
“A fluorose incide também na ocorrência de outros males, tais como alteração
de estado nutricional, baixo peso corporal,
períodos de crescimento e remodelamento
ósseo, alteração da atividade renal, desde
que haja ingestão exagerada de flúor”,
afirma Treno Rita, que também exerce a
função de gerente de operações do Inpao
Dental.

Cuidados necessários

Soviero conta que os tratamentos mais
comuns são a microabrasão, que faz um
leve desgaste da superfície do esmalte,
removendo as manchas, e o clareamento
dentário, que possibilita clarear os dentes
sem manchas opacas, fazendo com que os
dentes fiquem mais brancos como um todo.
A especialista ressalta que principalmente
as crianças devem usar o creme dental
com flúor, duas vezes ao dia, em quantidade equivalente a um grão de ervilha, e é
fundamental incentivá-las a cuspir após a
escovação. Se a criança ainda não é capaz
de cuspir, indica-se reduzir a quantidade
de creme dispensada na escova de dentes.
Deixar de usar a pasta com flúor não é a
melhor estratégia para prevenir fluorose
dental, pois crianças que usam pasta dental
sem flúor têm risco aumentado de apresentar cárie. Por isso, é essencial, sempre
que possível, supervisionar o momento em
que seu filho for escovar os dentes. P
amaury_bullock@hotmail.com

DOENÇA DE POMPE

I

Imagine fazer atividades como respirar, subir escadas, andar, correr ou
levantar-se. Simples, não é? Mas essas
ações significam um desafio para pessoas
com Doença de Pompe (DP). Considerada
rara, trata-se de uma disfunção genética
que afeta aos poucos a capacidade de locomoção, cujo atributo principal é a fraqueza muscular, comumente confundida
com outras doenças neuromusculares.
A DP é caracterizada por deficiência
ou ausência nas atividades da enzima
GAA (alfaglicosidase ácida), importante
para a quebra de glicogênio em glicose
instalado nos lisossomos, que trabalham
como centros de reciclagem celular,
explica Carlo Domênico Marrone, neurologista e mestre em Patologia pela
Universidade Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre (RS).

“Por conta dessa deficiência, acarreta
o acúmulo progressivo de glicogênio nas
células de tecidos diversos, o que torna
uma patologia multissistêmica, com
predominância no sistema muscular”,
complementa Heloíse Siqueira, neurologista da Universidade Federal de Mato
Grosso (MT).
Informações da Academia Brasileira
de Neurologia (ABN) mostram que o
transtorno manifesta-se apenas se pai e
mãe tiverem o gene recessivo da doença.
Na estatística, há 25% de chances de a
criança desenvolver Pompe, que atinge
ambos os sexos e surge de duas maneiras:
quando já nasce com comprometimento
clínico ou na vida adulta. “Mais graves
são nos bebês, que sofrem, além dos
músculos fracos, com o aumento do volume do coração e do fígado e dificuldade

respiratória. Já no início tardio – após um
ano de vida, em jovens e adultos –, tem
variação nos sintomas”, salienta Marrone.
Detecção precoce é o ponto de partida. Neurologistas com especialização em
doenças neuromusculares e geneticistas
devem ser procurados. A divulgação
crescente da doença trouxe também profissionais de outras especialidades para
investigá-la. O exame feito é o de análise
enzimática, disponível gratuitamente no
Brasil, por meio de papel de filtro molhado por gotas de sangue. Dependendo do
quadro, pede-se uma biopsia muscular,
apontam os especialistas.
Um em cada 40 mil indivíduos
no mundo tem Doença de Pompe e o
Brasil é o único país a ter um Dia de
Conscientização – 28 de junho. Marrone
informa que já foram diagnosticados pelo

Fraqueza incomum
menos mais de 100 pacientes em terras
brasileiras, sendo 80 deles submetidos a
tratamento. “Temos ainda muitos subdiagnosticados, pois, pelas estatísticas
mundiais, esperam-se 1.200 pacientes
hoje com DP no nosso país”, frisa.
Para tratar, é necessário o auxílio
multidisciplinar com acompanhamento
de nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, bem como o apoio
familiar, associado à terapia de reposição
enzimática, que repõe a enzima deficitária no organismo: “Assim, a cada quinze
dias, recebe-se na veia o medicamento
que deve ser acondicionado de maneira
apropriada, preparado por enfermeiro
capacitado e infundido na velocidade indicada para cada situação”, conclui Siqueira.

Doenças raras

Estima-se que existam mais de sete
mil doenças raras, sendo a genética o
fator preponderante em 80% delas.
Atingem entre 6% e 8% da população

. Keli Vasconcelos .

De origem genética,
disfunção causa
músculos fracos e
precisa de terapia
multidisciplinar
mundial (420 a 560 milhões) e, no Brasil,
o número chega a 13 milhões de pessoas.
Estes são alguns dados publicados em
estudo pela Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa, intitulado
“Doenças Raras: Contribuições para uma
Política Nacional”, de 2013.
“Recentemente foi criada a Portaria
199/2014 (do Ministério da Saúde), que
institui uma política nacional de atenção
integral às pessoas com doenças raras no
SUS (Sistema Único de Saúde). Alguns

pontos, entretanto, precisam ser debatidos, como os casos de tumores raros”,
destaca Maria José Delgado Fagundes,
diretora de Inovação e Responsabilidade
Social da Interfarma, durante evento em
agosto último na capital paulista.
Segundo a profissional, os pacientes
recorrem à Justiça para obter a medicação adequada. “A grande questão não é
conseguir apenas o remédio, é conseguir
o diagnóstico correto. Para ter ideia, no
mundo estão em andamento 237 estudos
sobre drogas órfãs, como são chamadas
as propostas no tratamento da doença
rara. Já aqui, somente quatro”, reforça.
Para Fagundes, é preciso investir em centros de estudos em todo o Brasil, porque
a maioria concentra-se em universidades
das regiões Sul e Sudeste, bem como
na formação de geneticistas, além de
minimizar os entraves burocráticos em
pesquisa e desenvolvimento de novos
medicamentos e produtos.
P
vasconceloskeli@gmail.com
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES
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Saúde em
. Eli Serenza .

Tudo o que é ingerido
além das necessidades
do corpo traz
complicações

O

O ambiente das academias favorece padrões estéticos que privilegiam o corpo magro, com baixa
quantidade de gordura e elevado
volume de tônus muscular. Além de
horas dedicadas aos exercícios, muitos frequentadores buscam formas
de acelerar os resultados. Com isso,
tem se disseminado o consumo de
suplementos alimentares, mercado
que cresceu 23% apenas entre 2011
e 2012, segundo dados da Associação
Brasileira das Empresas de Produtos
Nutricionais (Abenutri).
Produtos que fazem sucesso com
atletas, no entanto, dependem de vários fatores e não realizam milagres.
Para obter o resultado desejado, seu
uso deve ser acompanhado por um
profissional especializado, porque,
além de não terem seus efeitos
conhecidos a médio ou longo prazo,
podem se revelar um desperdício.
Segundo Paula Fernandes Castilho, especialista em Nutrição Clínica,
suplementos são compostos de
vitaminas, minerais e aminoácidos
que servem para complementar a
alimentação no caso de carências
ou perdas nutricionais, assim como
para o praticante de atividade física.
Mas, para verificar a necessidade de
reposição, é preciso primeiro investigar o hábito alimentar do esportista.
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primeiro lugar
“Somente após o cálculo de quanto o
atleta consome e qual seu gasto estimado,
é possível verificar se existe deficiência e
incluir os suplementos de acordo com a
necessidade de cada um.”
A nutricionista explica que “o uso de
suplementos sem necessidade pode ser
prejudicial à saúde do atleta, já que a ingestão dos nutrientes vai estar acima de
seu gasto real”. Entre os riscos possíveis de
surgir, ela chama a atenção para o consumo
elevado de sódio, que aumenta a possibilidade de hipertensão; ou de suplementos
com carboidratos, propulsores do ganho
de peso – efeito geralmente inverso ao desejado pelos frequentadores de academia.
Entre os riscos, Castilho alerta também
para as substâncias que ficam armazenadas
no organismo. É o caso das vitaminas lipossolúveis, que podem sobrecarregar alguns
órgãos, como as vitaminas A, D, E e K. Da
mesma forma, o consumo de minerais e de
vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina
C, também inspira cuidados. “Tudo o que
ingerimos além das nossas necessidades
nos traz problemas. Nossa necessidade de
vitamina C, por exemplo, é de aproximadamente 500 mg por dia. Se consumimos
uma quantidade diária que fica muito
acima disso, o equilíbrio do organismo
é afetado, atrapalhando na absorção de
outros nutrientes, que interagem entre si.”

Mitos

Diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) e
especialista da área, o médico Jomar Souza
desmitifica alguns mitos criados em torno
da suplementação alimentar para atletas.
Segundo ele, “o principal mito é de que
todo praticante de exercícios necessita
usar suplementos e a principal verdade é
que pessoas submetidas a treinamentos
extenuantes e atletas de competição
necessitam, sim, deste tipo de ajuda
para atingir os objetivos de desempenho
esportivo”.

Entre os exemplos citados pelo médico, estão os praticantes de provas muito
longas como triatlo e ultramaratonas, que
carecem de suplementação de carboidratos, líquidos e minerais, enquanto os que
precisam de grande aumento na massa
muscular necessitam de suplementos
com proteínas. “Entretanto, pessoas com
problemas hepáticos ou renais devem
ser bem avaliados antes de iniciar seu
uso”, previne o especialista em medicina
esportiva.
Para evitar o uso desnecessário, Jomar Souza menciona os alimentos que
também permitem alcançar os efeitos
ambicionados pelos frequentadores de
academias. “Pensando especificamente
em musculação, é importante consumir
alimentos ricos em proteínas como carnes, leite, soja e seus derivados. Mas as
quantidades devem ser individualizadas
com uma avaliação nutricional.”
Outra vantagem da alimentação natural é evitar o consumo de anabolizantes,
que são colocados na formulação de
alguns suplementos para que o usuário
ganhe massa muscular rapidamente.
“Trata-se de medicamentos que só devem
ser usados para tratamento de disfunções
hormonais comprovadas e o Conselho
Federal de Medicina proíbe a prescrição
sem uma patologia que justifique seu
uso. Se denunciado por esta prática, o
médico pode ser punido até mesmo com
a cassação do diploma”, alerta.
Ele reforça que os anabolizantes são
hormônios utilizados para tratamento
de patologias endócrinas, desnutrição,
alterações no crescimento, anemias severas, osteoporose grave e alguns tipos de
câncer. “O aumento de massa muscular,
limitado pela genética de cada pessoa,
pode ser conseguido com exercícios bem
orientados e uso de suplementos proteicos
sem a necessidade desse tipo de substância”, conclui.
P
eserenza@terra.com.br
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O personal trainer Ricardo
Szajubok, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, já
trabalhou com diversos tipos de
frequentadores de academias, a
maioria na faixa de 30 a 45 anos,
com o objetivo de perder peso
ou obter maior condicionamento
físico. Entre pessoas com esse
perfil, ele diz que não é comum
o consumo de suplementação
alimentar, mas, quando ocorre, é
principalmente entre os praticantes
de musculação.
“No caso de ganho de massa
muscular, para ter um resultado
real, o usuário de suplemento
deve respeitar uma dieta regrada
e um regime de treino adequado.
Para isso, na faculdade temos
orientação para trabalhar com a
suplementação alimentar e existe
uma matéria bem específica – Nutrição e Atividade Motora – que
inclui desde as noções mais básicas
da nutrição (como o que são nutrientes, para que servem e como
interagem com o corpo) até a parte
mais específica da suplementação
(quando é necessária, quais são os
principais suplementos, quando
indicar e contraindicar)”, explica.
Segundo Szajubok, aqueles
que seguem adequadamente as
instruções do personal, principalmente quanto ao treino, obtêm os
resultados desejados mais rapidamente. Porém aqueles que não
conseguem seguir uma boa dieta e
manter o treino dificilmente terão
bons resultados. Nesses casos,
desaconselha o uso de suplemento, porque estariam gastando um
dinheiro a mais sem que haja o
retorno esperado.
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Crescer sem perder
rentabilidade:

N

. Sueli Zola .

eis o desafio

No campo da economia, o Brasil está repetindo o péssimo
resultado obtido em seu último jogo na Copa do Mundo:
7 a 1. A inflação está atingindo os 7% e o crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto) chegará a 1%. Esta é a avaliação de
Ricardo Amorim, apresentador do Manhattan Connection,
da GloboNews, colunista da revista IstoÉ e único brasileiro
inscrito na lista dos melhores palestrantes mundiais do
Speakers’ Corner. Formado em Economia pela Universidade
de São Paulo (USP) e pós-graduado em Administração e
Finanças Internacionais pela ESSEC de Paris, Amorim proferiu a Conferência Magna no 19o Congresso Abramge e
10o Congresso Sinog 2014, abordando o tema “Impacto do
Panorama Político e Econômico na Área da Saúde”.
Segundo o economista, a saúde suplementar tem crescido
em ritmo acelerado e consistente nos últimos dez anos.
“Mas, como apenas cerca de 50 milhões de pessoas são
cobertas pelo sistema, há ainda um grande espaço de
expansão nos próximos anos”, argumentou.
Embora as perspectivas sejam positivas, a saúde suplementar precisará superar alguns desafios. Um deles é manter
a rentabilidade. O setor, que já sofre forte retração nas
margens de lucro, precisa enfrentar o constante aumento
de custos gerados pela evolução das tecnologias da área.
“Os consumidores querem e os reguladores exigem que
os avanços tecnológicos sejam incorporados aos serviços
oferecidos”, diz Amorim.
Outra ameaça vem do mercado de trabalho em declínio.
“Menos empregos significam menos demanda de saúde
suplementar por parte das empresas e menor capacidade
para pagamento de planos individuais por parte das pessoas
físicas”, destaca ele.
Para quem enxerga esse cenário com pessimismo, Ricardo
Amorim faz um alerta: “A mãe das oportunidades são os
problemas. A lagarta não escolhe virar borboleta. Ela se
transforma porque não tem escolha”, salienta. Leia a seguir a íntegra da entrevista que o conferencista concedeu
a esta revista.

Como o senhor avalia o desempenho
econômico do Brasil neste ano? Estamos
caminhando dentro do esperado?
Infelizmente, desde 2011, o crescimento
econômico tem decepcionado ano após ano e,
em 2014, não foi diferente. No início de 2013, a
maioria dos analistas acreditava que o PIB poderia crescer pelo menos 4% neste ano. A esta
altura, sabe-se que o crescimento, na melhor das
hipóteses, chegará a 1%. Na economia, o Brasil
está tomando novamente o “7 a 1”. A inflação
está hoje em quase 7% e o crescimento do PIB,
provavelmente, não chegará nem a 1%. Isto não
quer dizer que não haja oportunidades. Quando
o pessimismo reina, a maioria se retrai, a concorrência diminui e as grandes chances aparecem.
A mãe das oportunidades são os problemas.
A lagarta não escolhe virar borboleta. Ela se
transforma porque não tem escolha. Além disso,
mesmo em uma economia que vai mal, há setores
e regiões que prosperam.
Quais regiões e setores estão prosperando?
A saúde suplementar é um dos setores em
crescimento?
A saúde suplementar tem estado entre os
setores que mais crescem no Brasil. Por outro
lado, como a maioria dos demais setores, ela teve
uma forte contração de margens de lucro mais
recentemente. Com relação às regiões, o Norte,
Centro-Oeste, Nordeste e interior do Brasil têm
crescido mais do que a média nacional e devem
continuar a crescer mais.
Quais são as tendências da economia em
2015 no Brasil? Há possibilidade da retomada
do crescimento?
Infelizmente, 2015 também deverá ser um
ano difícil. A inflação não está apenas mais
elevada, está grávida. O dragãozinho dos preços
controlados pelo governo deve nascer após as
eleições. Há mais de um ano, os preços de ônibus,
metrô, gasolina, energia elétrica e outros têm
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A saúde suplementar continuará a
crescer em 2015?
Sem dúvida nenhuma, o setor crescerá em ritmo muito mais acelerado do
que o resto da economia brasileira no
próximo ano e nos seguintes. O desafio
será crescer sem perder rentabilidade.
De que forma o cenário econômico
do Brasil no próximo ano poderá interferir no mercado da saúde?
Saúde e educação são hoje os maiores desejos da população. A incapacidade
do governo em oferecer serviços de
qualidade nestas áreas cria uma enorme
oportunidade para o setor privado. Dificilmente, este quadro mudará no curto
prazo. O desafio para o setor é que, se a
economia continuar crescendo pouco, o

número de empregos no País cairá, o que,
aliás, já vem acontecendo há alguns meses. Menos empregos significam menos
demanda de saúde complementar por
parte das empresas e menos capacidade
de pagamento de planos individuais por
parte das pessoas físicas. Assim, um bom
desempenho do mercado de trabalho é o
fator-chave para que o forte desejo por
saúde suplementar possa efetivamente
transformar-se em forte demanda para
o setor.
Quais obstáculos as prestadoras de
serviços de saúde precisarão superar?
Neste ano e no seguinte, acredito
que seja o mercado de trabalho mais
fraco, mas, no médio prazo, o maior
desafio é lidar com os custos do setor
que crescem em ritmo muito acima da
inflação, por um lado, e uma regulamentação que tenta impedir que estes
aumentos sejam passados integralmente
aos consumidores. Para complicar ainda
mais este quadro no longo prazo, há o
gradual envelhecimento da população
brasileira, que pressionará ainda mais os
custos para o setor. Para lidar com isso,
as empresas da área terão de controlar
gastos, por exemplo, ganhando escala
por meio de fusões.
Como o senhor analisa a questão
do financiamento dos serviços de
saúde no Brasil?
Este é um dos maiores desafios do
País no médio prazo. Hoje, os serviços
de saúde complementar, que cobrem
apenas 50 milhões de brasileiros, recebem investimentos praticamente iguais
aos da saúde pública, que, ao menos em
tese, deveria cobrir mais de 200 milhões
de brasileiros, o que em parte explica a
má qualidade dos serviços prestados pelo
setor público.
Os custos na área de saúde se
elevam à medida que avançam as tecnologias. De que forma essa realidade
afeta o mercado da saúde?
Brutalmente. Os consumidores querem e os reguladores exigem que os
avanços tecnológicos sejam incorporados

divulgação

sido represados para conter a inflação
e as manifestações de rua. Estes preços
terão de ser realinhados para evitar o
colapso dos serviços e contas públicas.
Só a diferença entre o preço internacional do petróleo e os preços nacionais
de seus derivados custa à Petrobras mais
de R$ 40 bilhões anuais. A utilização de
usinas termoelétricas para geração de
energia elétrica custará de R$ 20 bilhões
a R$ 30 bilhões só neste ano, e mais ainda
em 2015. A renúncia fiscal com a desoneração de salários custará mais R$ 24
bilhões só em 2014. O ajuste das contas
públicas é inevitável. Ele virá por meio
de elevação de preços, corte de gastos
do governo ou aumento de impostos,
provavelmente os três. Os reajustes pressionarão a inflação, forçando o Banco
Central a aumentar ainda mais os juros,
que já estão no nível mais alto desde
2011, limitando o crédito e reduzindo o
crescimento econômico. Aumentos de
impostos e redução de gastos do governo
devem retirar dinheiro da economia em
2015, também limitando o crescimento.
Se arrumarmos a casa em 2015, podemos retomar um ciclo de crescimento
mais acelerado a partir do final do ano
que vem. Isto dependerá das medidas
econômicas adotadas até lá, o que, por
sua vez, dependerá em grande medida
dos resultados das eleições presidenciais.

. R icardo Amorim .

“Quando o
pessimismo reina,
a maioria se retrai,
a concorrência
diminui e as
grandes chances
aparecem”
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“Ao invés de
exigirem a adoção
generalizada de
tecnologias de todos
os planos, deveriam
deixar a critério dos
próprios planos esta
adoção”

aos serviços oferecidos tanto pelos planos
privados, quanto pela saúde pública. Mas
não há capacidade financeira para arcar
com os aumentos de custos. Na minha
opinião, a única forma de lidar com este
desafio – sem levar nosso modelo de
saúde à falência – é segmentando mais o
mercado. Ao invés de exigirem a adoção
generalizada de tecnologias de todos os
planos, deveriam deixar a critério dos
próprios planos esta adoção. Assim, planos
que quisessem disputar os clientes mais
abastados seriam obrigados, por forças
de mercado, a adotá-las, mas não necessariamente todos os planos. Por outro
lado, para que este modelo funcionasse,
os consumidores precisariam ter mais
facilidade para comparar serviços oferecidos por planos diferentes e para mudar
de planos sem perda de carências. Desta
forma, estimularíamos a competição entre
os planos, mas não teríamos aumentos
de custos exagerados em todos eles. Da
mesma forma, no caso da saúde pública, já
que não há recursos para oferecer todos os
tratamentos a todos, deveríamos priorizar
tratamentos mais baratos que salvam mais
vidas e/ou melhoram a qualidade de vida de
uma quantidade maior de pessoas.
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É possível antecipar as tendências da economia mundial para os
próximos semestres? De que forma a

conjuntura internacional pode afetar
o Brasil?
A princípio, a conjuntura internacional deveria ser um pouco mais favorável
ao Brasil devido a sinais, ainda que incipientes, de que tanto a economia chinesa
quanto a americana estão crescendo com
um pouco mais de vigor. Porém, isto está
longe de estar garantido. A economia
europeia parece estar caminhando para
uma nova recessão e há risco de estouro
de bolhas de ativos na China e EUA que
podem, de uma hora para outra, azedar
o cenário internacional. Na China, onde
foram construídas 22 milhões de novas
moradias no ano passado – 110 vezes
mais do que no Brasil –, há uma bolha
imobiliária que parece próxima do ponto de estourar. Há também uma bolha
de crédito, com um total de crédito na
economia mais que duas vezes maior
do que era nos EUA em 2008, quando
estourou a crise financeira global. Nos
EUA, há uma bolha acionária, com preços
médios de ações mais de 80% superiores
às médias históricas. Desde 1870, a Bolsa
americana só ficou tão cara duas vezes,
em 1929 e 2000. Nas duas oportunidades,
seguiram–se estouros de bolhas com impactos negativos significativos em toda
a economia mundial.
suelizola@uol.com.br

CÂNCER DE MAMA

Atividade física
como forma de prevenção

O

O câncer de mama é mais frequente
em mulheres com mais de 50 anos. Quanto mais idade a pessoa apresenta, maior
a chance de desenvolver a doença. O
carcinoma ductal é a forma mais comum
do câncer de mama e atinge as células dos
dutos das mamas. Os principais fatores
para o desenvolvimento destes tumores
malignos são a exposição excessiva a
hormônios, indicados em casos como
terapias de reposição hormonal e o uso de
anticoncepcionais orais por muitos anos.
A produção de altas taxas do hormônio
feminino estrogênio contribui para a doença, e, em muitos casos, ela é inibida com
a retirada do útero ou pela introdução de
medicamentos.
Novas questões vêm sendo debatidas
em relação aos benefícios gerados pela
atividade física no combate ao câncer de
mama. Como ela ajuda a evitar a incidência ou minimizar as consequências danosas da doença? A Sociedade Americana de
Câncer recomenda duas horas e meia de
exercícios vigorosos por semana, sendo
o mínimo aceitável uma hora e quinze
minutos. Se houver disponibilidade maior
de horário e disposição física que não leve
à exaustão, pode-se trocar o período pelo
dobro de tempo: de duas horas e meia a
cinco horas de exercícios moderados.
De outro lado, pesquisadores poloneses revisaram alguns trabalhos sobre
o câncer e, mediante próprias pesquisas,
chegaram à conclusão de que haveria
menor probabilidade de desenvolvimento de tumores nos seios em mulheres
praticantes de atividades físicas por sete
horas ou mais por semana, de maneira
moderada a intensa. É bastante, mas os
benefícios podem ser recompensadores.
Entre eles, de acordo com educador físico
Cassiano Neiva, a atividade física eleva o
gasto metabólico, diminuindo a obesidade
– esta mantém níveis altos de hormônios
como o estrogênio e insulina, que, em

grande quantidade, provocam o câncer
de mama. O oncologista Marcelo Rocha
de Sousa Cruz, do Hospital Beneficência
Portuguesa, em São Paulo, diz que “não
é qualquer caminhada de final de semana que confere maior proteção contra
este tipo de tumor, embora este hábito
seja bem melhor do que ficar parado. É
necessário fazer, preliminarmente, uma
bateria de exames, no intuito de verificar
possíveis restrições de movimento ou até
uma anemia, por exemplo”.

Intensidade

O Laboratório Nacional Lawrence
Berkeley, nos Estados Unidos, fez um trabalho com pessoas portadoras de câncer
de mama e constatou que quem corria um
quilômetro por dia tinha redução de quase
41% no risco de morte. O educador Neiva
explica que “a prática de exercícios físicos
reduz e até elimina o excesso de lipídios no
sangue. Estas moléculas, então, não são
aproveitadas pelo tumor como alimento
para o seu desenvolvimento”. Sabe-se
também que a atividade física diminui a
vascularização de sangue em torno dos
tumores, diminuindo as chances de seu
crescimento. O mesmo laboratório concluiu
em sua pesquisa que a corrida é sim melhor
que a caminhada, principalmente neste
aspecto. Se o doente corria entre 1,8 e 3,6
quilômetros por dia, a taxa de redução do
risco era de 87,4%, e acima de 3,6 quilômetros, aumentava para 95,4%. A caminhada
de 1,5 quilômetro diário, sem dúvida, é
benéfica para a saúde, mas o seu índice de
4,6% é bem inferior aos da corrida.
O exercício não é bom apenas para
quem tem o tumor. Ele ajuda na prevenção
do câncer em mulheres na menopausa.
Mais de 73 mil mulheres americanas
foram acompanhadas pela Associação
Americana para a Pesquisa do Câncer
e verificou-se que os riscos de contrair
tumores nos seios eram 14% menores

. Neusa P inheiro .

Como ela ajuda
a evitar a incidência
ou minimizar
as consequências
danosas da doença
para quem praticava caminhadas e 25%
para aquelas que faziam atividades mais
intensas. Mas o mais importante, no caso,
era a regularidade.
A musculação, praticada duas vezes
por semana, também melhora as condições da doente, pois o exercício resistido
(feito geralmente com pesos) diminui os
linfedemas, inchaços que aparecem nos
braços.

Restrições

É claro que, muitas vezes, os exercícios
não são recomendados, principalmente
quando os pacientes estão acamados,
sentem enjoos, fadigas e outros efeitos
colaterais de medicações. Nestes casos, o
melhor é descansar, pois o organismo necessita dedicar todas as suas energias para
recuperar o doente, e, com o exercício, sua
atenção estará dividida. Em tratamento
quimioterápico, a mulher, sentindo-se em
condições, pode aproveitar o período seguinte ao das aplicações das medicações
para praticar exercício. Os níveis variam de
acordo com o estado da paciente, da fase
de tratamento e de sua imunidade. Sem
restrições, o exercício libera endorfinas e
ativa o sistema imunológico, auxiliando o
tratamento. Uma equipe multidisciplinar,
formada pelo oncologista, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta e professor
de educação física é extremamente útil
na avaliação dos benefícios e riscos. P
neusapinheiro@ig.com.br
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Padronização na
troca de informações
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. Elisandra Escudero .

Norma completa
e adequada ao
propósito de promover
informações na saúde
suplementar

A

A Troca de Informações na Saúde
Suplementar – conhecida como Padrão
TISS – foi instituída pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) no Brasil em
2005, como um padrão obrigatório para as
trocas eletrônicas de dados de atenção à
saúde dos beneficiários de planos, entre os
agentes da saúde suplementar. O objetivo
desse processo é padronizar e tornar mais
ágeis as ações administrativas, subsidiar as
avaliações e acompanhamento econômico,
financeiro e assistencial das operadoras
de planos privados de assistência à saúde,
além de compor o Registro Eletrônico de
Saúde.
De acordo com Luiz Antonio De Biase,
diretor executivo da Tempro Software,
quando implantada corretamente, a TISS
tem um impacto altamente positivo na
gestão das operadoras de planos de
saúde (OPS). “O faturamento eletrônico reduz drasticamente
os custos de processamento das contas
mé dic as , c om
d iminuição

de 75%, em média, na digitação de guias,
sendo que algumas operadoras relataram
redução de quase 100%”, diz. Outro aspecto que merece destaque é que a padronização dos dados, dos formatos e das regras
de preenchimento das guias pelo prestador
melhorou muito a qualidade das informações, possibilitando que grande parte da
análise dos eventos assistenciais passe a
ser feita de forma eletrônica. “Há também
um fato que não pode ser menosprezado:
o autorizador on-line, que sempre foi
objeto de desejo de nove entre dez OPS e
no passado tinha custos proibitivos para a
maioria, hoje é uma transação padronizada
e está, cada vez mais, ao alcance das operadoras de qualquer porte”, reforça Biase.
Conforme explica Ana Maria Santos
Cardoso de Oliveira, gerente geral da
Plasac, os prestadores, em geral, atendem
muitas operadoras e, antes do Padrão
TISS, havia uma diversidade de processos,
documentos e informações específicas que
precisavam ser atendidos. Com o Padrão
TISS tudo foi organizado e a versão 3.02
buscou aprimorar ainda mais essa unificação, eliminando algumas distorções da
anterior, como, por exemplo, a redução
dos campos antes considerados opcionais.
Na opinião da especialista, ainda há muito
trabalho a ser feito. “É necessário consolidar os sistemas de informação definidos.
Um exemplo são as novas tabelas TUSS
(Terminologia Unificada da Saúde Suplementar) introduzidas na versão 3.00, que
certamente levarão algum tempo para
serem absorvidas pelo mercado. São informações utilizadas durante muito tempo
de uma determinada forma e que agora
mudaram radicalmente. Quando se fala em
processos, nunca podemos considerar que
o trabalho está completo. O mercado está
em constante mudança e sempre exigindo
inovação. É parte do trabalho estar atento
a essas necessidades e responder com
aprimoramentos, inclusive no Padrão
TISS”, diz.

As principais mudanças, ou
novidades, na versão 3.00
• A definição, de forma incontestável,
que o Padrão TISS é um processo
eletrônico, elevando-o a um novo
patamar, posto que na versão anterior o protagonismo do padrão
ficava por conta das guias em papel
e na atual as informações é o principal elemento.
• A instituição do Sistema de Gestão
do Padrão TISS, que altera a forma
de atualização, o que imprimirá
mais agilidade ao trabalho como
um todo.
• As tabelas de Materiais e OPME, de
Medicamentos e de Diárias e Taxas
– as chamadas TUSS – padronizando
praticamente todos os componentes das contas médico-hospitalares,
considerando que os procedimentos
em medicina e odontologia já foram
uniformizados em 2010.
• O envio mensal de dados à ANS, englobando todos os eventos de uma
determinada competência, com
dados de autorização, cobrança e
pagamento.
Fonte: Ana Maria Cardoso de Oliveira.
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A implantação da TISS
deve obedecer a um conjunto
de regras
• Apenas as transações relativas à elegibilidade e autorizações on-line são
opcionais, ou seja, podem ou não ser
implementadas pelas OPS. Todas as
demais transações são obrigatórias.
• Todas as transações que vierem a ser
implantadas pela OPS, incluindo as
opcionais, devem ser disponibilizadas
para seus prestadores tanto por meio
de páginas Web (portal) quanto por
meio de webservices.
• É prerrogativa de cada prestador
decidir qual tecnologia utilizará
para praticar a TISS com cada OPS
(portal ou webservice). Os laboratórios, por exemplo, tendem a optar
majoritariamente pela utilização de
webservices.
• As OPS devem, obrigatoriamente,
dispor de certificado digital de
servidor para criptografar todas as
mensagens que receber ou enviar
para seus prestadores. O certificado
digital de servidor não precisa ser
ICP/Brasil, mas deve seguir as regras
de segurança e privacidade da TISS.
Fonte: Luiz Antonio De Biase.

Aperfeiçoamento

Em teoria, a TISS é uma norma completa e adequada ao seu propósito, sendo o
principal promover o fluxo de informações
entre os atores da saúde suplementar, que
contempla todas as transações administrativas entre prestadores e operadoras ocorridas na rede credenciada. Mas é claro que
muita coisa ainda precisa evoluir. “Algumas
transações podem ser aperfeiçoadas, e
eventualmente novas operações podem ser
introduzidas. O grande desafio, no entanto,
sempre foi e continua sendo a implantação.
Por melhor que uma norma possa ser, sua
efetividade será consequência da forma
como for adotada pelo mercado. Ainda
há operadoras que não implantaram a
TISS eletrônica, e muitas a implantaram
apenas parcialmente. Por outro lado, há
prestadores cujos sistemas não estão
adequados à TISS, e alguns nem mesmo
estão informatizados. A tendência é que
gradualmente a implantação avance e as
não conformidades sejam sanadas, mas
o ritmo não tem sido tão rápido quanto
gostaríamos”, avisa De Biase.
“Partindo do pressuposto de que todos
os players se envolvam e cumpram o que
está definido na TISS, todos têm a ganhar
com a agilização nos processos e alinhamento da compreensão das informações
que transitam no segmento”, comenta
Oliveira. Ela também reforça que o Padrão
TISS não é um processo que “pertence”

às áreas de tecnologia da informação, que
é uma visão muito comum no mercado.
“Trata-se de uma mudança que altera
todos os processos assistenciais e impacta
em todas as áreas da empresa, implicando a
revisão de políticas internas, por exemplo,
nas negociações com prestadores, em
decorrência da aplicação das TUSS”, afirma.
Para De Biase, o atual estágio da
tecnologia da informação e comunicação
possibilita enormes ganhos de produtividade, especialmente em setores que lidam
com grandes volumes de dados e com
troca de informações intensiva, como é
o caso da saúde suplementar. “Com a
crescente pressão de custos e a diminuta
lucratividade que hoje temos, melhorar a
produtividade já não é mais questão de
competição, mas sim de sobrevivência. A
TISS pode contribuir muito neste sentido,
principalmente quando praticada por
meio de interoperabilidade (webservices),
e isso vale tanto para operadoras quanto
para prestadores. Na outra ponta, o beneficiário está cada vez mais conectado,
principalmente por meio de tablets e
smartphones, e é inevitável que exija cada
vez mais serviços e informações on-line”,
finaliza. Assim como ocorreu no passado
com os bancos, as operadoras que melhor
e mais rapidamente suprirem esta demanda
conquistarão mais clientes, principalmente,
entre o público jovem.
P
eliescudero@gmail.com

ENXAGUANTES

O

O uso de enxaguante tornou-se uma
prática comum nos últimos anos, muitas
pessoas o utilizam como um complemento
na higienização oral e há diversas propagandas que justamente prometem isto, como se
o uso do produto fosse o toque final para
uma boca limpa e saudável. O que muitos
não sabem, no entanto, é que a utilização
indiscriminada pode ser prejudicial.
“Originalmente, os enxaguantes bucais
foram criados para atuar como antissépticos
em procedimentos cirúrgicos, por isso a
fórmula da maioria desses produtos contém álcool ou outra substância que inibe
a proliferação de microrganismos, como
detergentes e corantes”, esclarece Veridiana
Salles Furtado de Oliveira, mestre e doutora
em Odontopediatria e professora titular do
curso de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva.
Segundo Sandra Kalil Bussadori, professora de Odontopediatria da EAP – Escola de
Aperfeiçoamento Profissional da APCD, os
antissépticos bucais são indicados em situações específicas para pacientes com gengivite,
periodontite, em situações de pós-cirúrgicos
bucais, para pessoas com próteses ou aparelhos ortodônticos, entre outros.
Hoje existem diversos tipos de enxaguantes, a oferta nas prateleiras das
farmácias e supermercados é grande, mas
vale ressaltar que o paciente não deve simplesmente escolher um entre tantos e usar.
É preciso que antes ele passe pela avaliação
de um profissional, que vai orientá-lo se a
utilização é necessária.
Alexandre Bussab, especialista em Implantodontia pela ABO – Associação Brasileira de Odontologia e membro da Sociedade
Brasileira de Reabilitação Oral, explica que
os enxaguantes infantis contêm apenas
flúor e antissépticos e têm a função de
ajudar na formação do esmalte do dente, na
diminuição da placa bacteriana e saúde da
gengiva. Não há problema de o produto ser
usado em crianças a partir dos 4 anos, desde
que ela saiba fazer bochecho e não engolir
o enxaguante, pois, caso ocorra a ingestão,
o flúor pode levar ao efeito cumulativo no
organismo, a chamada fluorese, que provoca
manchas nos dentes.
“Entre os enxaguantes para adultos,
os que contêm álcool e clorexidina devem

Lava rápido
ser utilizados com muita cautela, pois eles
acabam prejudicando a flora da cavidade
oral, responsável por manter o pH da saliva
e defesas da boca. Existe também uma
categoria do produto que é usada para
manutenção do clareamento dental e tem
como base o peróxido de hidrogênio que,
se utilizado com frequência, pode provocar
sensibilidade no colo dos dentes, seja com
alimentos quentes ou frios”, alerta Bussab.
O uso contínuo e sem orientação do
antisséptico bucal traz prejuízos para a boca.
Bussadori explica que os produtos à base de
álcool podem matar desnecessariamente
parte de uma flora bacteriana importante
no equilíbrio do pH da saliva e tingir os tecidos bucais, amarelando os dentes, além de
diminuir as papilas degustativas e prejudicar
o paladar.
Existe uma vasta discussão na literatura
científica sobre os efeitos do uso prolongado
de antissépticos bucais com álcool e um
possível aumento da prevalência de câncer
oral, mas isto ainda requer cuidado na avaliação. Oliveira explica que o enxaguante,
em alguns casos, é usado para disfarçar o
cheiro do fumo e bebida alcoólica, hábitos
que estão diretamente ligados à doença, e o
álcool poderia aumentar este risco.
Ao contrário do que muitos pensam, o
uso do enxaguante não substitui uma escovação completa, pois exerce apenas ação
química; para uma boa higienização da boca,
com remoção da placa bacteriana, é preciso
a remoção mecânica, feita essencialmente
pela escova de dente e fio dental.
P
millamekari@gmail.com

. C amila P upo .

Como o antisséptico
afeta sua saúde
quando usado
indiscriminadamente
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ANSIEDADE

Agonia fora de hora
O

Os números referentes ao consumo
de ansiolíticos – medicamentos para
diminuir a ansiedade excessiva – no
Brasil são alarmantes. De acordo com um
mapeamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos (SNGPC), gerenciado pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e apresentado em
dezembro de 2013, os benzodiazepínicos
(BZDs), grupo de drogas usadas, primordialmente como sedativos/hipnóticos,
relaxantes musculares e antiepilépticos,
lideram a lista dos cinco medicamentos
controlados mais vendidos no País. Cerca
de 50 milhões de pessoas fazem uso
diário de BZDs (como Rivotril, Valium e
Lexotan) e a prevalência é de mulheres
com mais de 50 anos, com problemas
médicos e psiquiátricos crônicos. Os
BZDs são responsáveis por cerca de 50%
de toda a prescrição de psicotrópicos,
ou seja, um em cada 10 adultos recebe
prescrição de benzodiazepínico por ano.
Não há dúvidas acerca da importância da descoberta dos tranquilizantes
e da sua eficácia no tratamento de

muitos casos, mas, para a professora de
farmácia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Amouni Mourad, o uso desse tipo de medicamento se tornou um
atalho supostamente mais fácil e rápido
para algumas pessoas resolverem seus
problemas, o que tem levado muitos à
automedicação e ao uso irracional. “Faz
parte da nossa cultura achar que a solução dos problemas está em comprimidos
e, por isso, muita gente os utiliza para
se acalmar, relaxar e até para dormir.
São usados até como preventivos em
situações nas quais as pessoas acreditam
que podem ficar nervosas ou estressadas”, diz a professora, ao mencionar
um estudo realizado pela consultoria
IMS Health, que revelou que as vendas
das caixinhas de psicotrópicos de todos
os tipos saltaram de 12 milhões para 17
milhões, entre 2009 e 2013. “O consumo
brasileiro tem aumentado a cada ano,
ou seja, segue na contramão do que
acontece em países como Inglaterra e
Alemanha, onde o comércio caiu cerca
de 30% na última década.”

A psicóloga Ionara Vieira Moura Rabelo
também acredita que os medicamentos são
importantes para o manejo de várias situa
ções clínicas, mas defende que eles sejam
ainda mais controlados para os profissionais
de saúde que os prescrevem e para os seus
usuários, o que evitaria o abuso, tema que
foi, inclusive, enfatizado em sua tese de
doutorado apresentada pelo Departamento
de Psicologia da Unesp, em Assis, interior
de São Paulo. “O abuso de ansiolíticos tem
duas vertentes: a cultural, que exige que as
pessoas sejam cada vez mais eficientes, não
sofram e estejam sempre bem, e a vertente
científica, que acata os sintomas como
problemas ao invés de buscar suas causas”,
diz a profissional, que durante o estudo,
realizado em etapas, em Assis e Goiânia
(GO), entre 2009 e 2011, acompanhou em
campo 64 pacientes do sistema público de
saúde de áreas muito pobres que faziam
uso de psicotrópicos por mais de dez anos.
A proposta principal do trabalho era
avaliar se os medicamentos distribuídos
pela rede de saúde pública – Diazepam
e Rivotril – e, portanto, de fácil acesso,
poderiam ser retirados da vida das pessoas
com casos leves de ansiedade, nervosismo
e insônia. “Retiramos os remédios paulatinamente de pessoas que os tomaram por
mais de dez anos, em razão de ciclos de repetição de receita que não foram interrompidos por médicos, que não questionaram
as receitas anteriores, não reavaliaram os
casos e também não questionaram a causa
de uma queixa como a insônia e passaram
a combatê-la com remédios. Quando essas
pessoas se sentiram amparadas por nossa
equipe de saúde, disposta a ouvi-las e
buscar a causa dos problemas, perceberam
que não dependiam dessas drogas”, diz a
profissional acerca dos medicamentos que,
além da dependência, podem causar problemas de coordenação motora, equilíbrio
e deficiências de memória.
Um estudo francês recente, administrado em mais de mil pessoas, durante 15
anos, observou ainda que os riscos de demência são cerca de 50% maiores naqueles
que usam BDZs. As emoções e sensações
que as pessoas desejam exterminar com os
psicotrópicos são, no entanto, em muitos

casos, normais e sentidas por todas as
pessoas. A própria ansiedade é saudável,
quando moderada, e necessária a uma boa
adaptação do indivíduo ao meio.
Para o psiquiatra Dartiu Xavier da
Silveira, professor da Escola Paulista de
Medicina da Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) e diretor do Programa de
Orientação e Assistência a Dependentes
(Proad), a ansiedade só é prejudicial quando
ela desorganiza a vida das pessoas e é neste
momento que devem procurar ajuda para
entender de onde ela vem. “Se a pessoa
está num local desconhecido tarde da noite
e fica ansiosa, isto é normal porque ela
está encarando uma sensação nova e esta
vivência momentânea não caracteriza algo
além de uma situação pontual, ou seja, a
pessoa não precisa tratar essa ansiedade”,
diz, ao explicar ainda que algumas pessoas
são mais ansiosas que outras e isso é da
natureza delas e também não caracteriza
que estejam precisando da ajuda de um
profissional de saúde.

Ansiedade crônica

Para os casos de ansiedade crônica,
Silveira conta que a ajuda não necessariamente precisa ser medicamentosa. Cada
caso deve ser avaliado e em muitos a psicoterapia garante excelentes resultados. Mas
concorda que, infelizmente, muitos médicos,
ao se depararem com um paciente chorando
durante a consulta, se sensibilizam e prescrevem um “remedinho”. Se as pessoas, porém, fossem mais informadas sobre os riscos
que esses medicamentos (tomados de forma
abusiva) causam ao organismo, se ajudariam
mais e tentariam controlar a ansiedade de
outras maneiras. Exercícios físicos ajudam
muito, pois elevam a produção de serotonina, substância que aumenta a sensação de
prazer. Passar a controlar melhor a própria
vida também garante bons resultados, seja
desacelerando o ritmo de trabalho, realizando tarefas mais calmamente, sem cobranças,
e até respirando mais pausadamente. Rever
os pensamentos é outro “santo remédio”.
Pessoas ansiosas tendem a exagerar as
coisas e se concentrar em problemas que
não ocorreram e provavelmente nunca
acontecerão.
P
rbernardis@gmail.com.br

Ionara Vieira Moura Rabelo

. Renata Bernardis .

A ansiedade só
é prejudicial quando
ela desorganiza a vida
das pessoas
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CRÔNICA

Equívocos da mídia
na área de saúde

C
. Flávio Tiné .

Quando entrei na
saúde pública sabia
das dificuldades a
enfrentar. Na verdade,
apenas imaginava
que sabia

O autor é jornalista e foi assessor
de imprensa do HCFMUSP
durante 21 anos

Com frequência a mídia aborda episódios de atendimento médico com evidente
caráter de denúncia, usando e abusando de
cenas e entrevistas sensacionalistas, visando
exatamente chamar a atenção para o que
considera um absurdo. O objetivo claro é
chamar a atenção do público em geral e das
autoridades em particular para o desrespeito
ao ser humano que paga impostos e não
recebe a necessária atenção no momento
em que mais precisa, isto é, quando está
doente e não tem recursos financeiros para
utilizar os recursos adequados.
Os casos são clássicos, como o idoso
que chega fragilizado num pronto-socorro
e espera várias horas para ser atendido. Uma
vez constatado que ele tem uma doença
crônica, de tratamento demorado, como
algum tipo de câncer, é reencaminhado para
outro serviço após algum procedimento para
minimizar a dor. Indignada, a família chama
a imprensa e denuncia a ocorrência. Vez
por outra surgem casos de mulheres que
se encontram na
iminência de dar
à luz e perdem o
bebê após passar
por vários postos
de saúde ou hospitais que não dispõem de serviços
adequados. Outras
dão à luz em táxis
ou nos carros de
polícia, por absoluta falta de recursos ou mera
imprevidência.
Os grandes prontos-socorros públicos
estão sempre lotados. Pacientes ficam em
macas nos corredores por falta de leitos ou
de UTI, sempre em número menor do que
a demanda. A grande maioria tem doenças
que deveriam ser tratadas, desde os primeiros sintomas, no posto de saúde mais próximo de sua residência. Os postos de saúde
têm atualmente outras denominações, como
Unidade Básica de Saúde, AMA, UPA etc.,

dependendo do município, mas constituem
sempre o recurso mais próximo do cidadão
que depende dos serviços públicos. Alguns
prontos-socorros públicos, como o do Hospital das Clínicas de São Paulo, têm avisos
claros a respeito, colocados em locais bem
visíveis, recomendando que, antes de recorrer àquele serviço, o paciente deve procurar
o recurso mais próximo de sua residência. A
explicação mais comum dos demandantes é
que nesses locais não há especialistas. Daí
a superlotação dos hospitais universitários,
que, por sua infraestrutura mais completa,
vivem sobrecarregados e sofrem denúncias
de mau atendimento.
Quando entrei na saúde pública para
me dedicar a essa questão, sabia das dificuldades a enfrentar. Na verdade, apenas
imaginava que sabia. Deixei a assessoria
de imprensa privada, em que desfrutava de
relativo sucesso, para me dedicar a uma missão messiânica, qual seja, aproximar médicos
e jornalistas, visando com isso melhorar a
visão que tinham uns dos outros. Ao mesmo
tempo, prestaria enorme serviço ao público,
carente de um mínimo de informações sobre
como cuidar da saúde e o que fazer na hora
da doença.
Ao acompanhar reportagens e entrevistas as mais variadas, fiz o que imaginava ser
um papel esclarecedor, ao mesmo tempo em
que atuava e contribuía pessoalmente para
um final feliz de cada caso em que me envolvia. Na verdade, como se diz vulgarmente,
enxugava gelo.
A mídia continua repetindo os problemas
que chamam a atenção há muitos anos e
influenciaram minha decisão de abraçar
uma causa incomum. O esforço das autoridades criando programas como o Mais
Médicos e autorizando a criação de novos
cursos de medicina a partir do próximo ano
não encontra respaldo nas instituições que
congregam os médicos. Por outro lado,
continuam os equívocos da mídia, ao denunciar o mau atendimento a partir de casos
isolados, sem mencionar milhares de casos
bem resolvidos.
P

ESPAÇO LIVRE

A maratona é boa sim! – Os médicos não costumam recomendar a
maratona para nenhum paciente
que necessite de atividade física como fator benéfico para a
saúde. Porém, pesquisadores
do Hospital Geral de Massachusetts acompanharam treinamentos
específicos de 45 atletas por 18
semanas e concluíram que a taxa
de colesterol caiu 4% e a de triglicérides, 15%, lembrando que se tratava
de pessoas treinadas para percorrer
grandes distâncias.
Dias de pensar na saúde – Um
cientista da Universidade do Estado
de San Diego, nos Estados Unidos,
pesquisou no Google, entre 2005 e
2012, os acessos dos internautas
buscando informações a respeito
de saúde e notou que são às segundas e terças-feiras que as pessoas
costumam se interessar mais em
alimentação equilibrada, exercícios
e atividades físicas, além de programas antitabagistas. Segundo o autor
da pesquisa, John Ayers, o efeito é
semelhante ao do Ano-Novo.
Ossos fortes – Existem
a lg u mas atitude s que
você pode tomar para
reduzir as chances de
que futuramente tenha
osteoporose. Praticar
exercícios como caminhada
e levantamento de peso estimula
o fortalecimento dos ossos. Evite colocar muito sal nos alimentos, ingira bastante leite e seus derivados e não fume,
pois o tabaco retira cálcio dos ossos.
Outra medida importante é expor-se
ao sol sempre que possível, pelo menos
20 minutos diários. Os raios do astro
rei incitam a fabricação da vitamina
D, essencial para o aproveitamento do
cálcio pelo organismo.

Dor de cabeça – De acordo com um levantamento feito pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor para mapear as dores dos brasileiros, 81% dos 801
entrevistados já sentiram dores de cabeça e 46% dores nas costas. A Região
Sudeste é a campeã da dor – 27% disseram sentir algum tipo de dor no
momento exato da entrevista. Em termos de faixa etária, a incidência é
crescente, partindo dos 15% na faixa de 18 a 24 anos até 34% dos 55 a 64
anos. Mas, infelizmente, apenas 20% fizeram algum tipo de tratamento,
sendo a medicação o principal dos métodos adotados, com 66%, passando
por curiosidade (ou desespero) às orações, com 5%.
Amêndoa – Em um trabalho
apresentado no congresso da Sociedade Americana para Nutrição,
137 adultos com grande potencial
para se tornarem diabéticos
tiveram boas melhoras em seus
índices de açúcar após consumir,
por um mês, cerca de 40 gramas
de amêndoas diariamente. As
fibras da oleaginosa são boas,
pois aumentam a viscosidade
das fezes e limitam a absorção
da glicose.

Criança obesa – É preciso muito cuidado para falar com uma criança que ela
está acima do peso. Não é fácil tocar no
assunto, pois uma palavra mal empregada
pode gerar consequências ruins em sua
autoestima. Em primeiro lugar, é preciso
dar o exemplo. Siga uma alimentação
equilibrada e saudável que sirva de modelo à criança. Também não use apelidos
pejorativos na hora de chamar a atenção,
como “bolinha” ou “gordinho”. Ressalte
os benefícios dos bons alimentos sem se
referir ao problema do peso.

Glicose é boa – Foi divulgado estudo que concluiu que, quando os
níveis de glicemia se tornam baixos, as pessoas se tornam mais
agressivas. Isto acontece porque a glicose é o principal alimento do
cérebro. Quando há pouca oferta do nutriente, o funcionamento
dos neurônios é afetado e pioram a atenção, o raciocínio, a memória e o humor.
Estresse – O Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo,
avaliou as causas do
estresse entre mulheres e concluiu que 75%
delas tinham consciência
de sua condição. Os principais
causadores do problema
eram o excesso de trabalho, a falta de
retorno e as relações dentro do ambiente corporativo. Portanto, atente-se
aos estados de alerta como pés e mãos
frios, tensões e dores musculares,
problemas de memória, falta de apetite
e libido e, em último caso, diarreias,
insônia, apatia, hipertensão, irritabilidade e angústia.

Sintomas do AVC – Alguns sintomas
são característicos de quem está sofrendo de um acidente vascular cerebral.
Fique atento se a pessoa perde a noção
do que fala ou faz, passa a não ter força
de um lado do corpo, sente a perda da
visão total ou parcial e se há falta de
sensibilidade de um lado do corpo. É
preocupante o crescimento do número
de pessoas com menos de 30 anos com
incidência de AVC.
Beijo: fator de risco – Doenças
simples como gripes e resfriados e até as mais sérias, como
meningite e herpes simples,
podem ser transmitidas pelo
beijo. Tome cuidado.

Cuidado com a audição – Se você está tendo a sensação de que os sons que escuta estão abafados, encontra-se
com dificuldades para entender o que os outros dizem ou escuta a TV ou o rádio em níveis muito elevados (alguém
vive falando isso para você), é sinal de que está com problemas auditivos. O ouvido humano assimila bem os sons de
até 80 decibéis. A partir daí ele se ressente. Isto equivale a dizer que o limite é o barulho do aspirador de pó caseiro.
Acima disso, em longo prazo, a exposição trará prejuízos. Portanto, evite usar e se expor a outros eletrodomésticos
por longos períodos, como os secadores de cabelo e liquidificadores.

TEXTO: CECY SANT’ANNA / ILUSTRAÇÕES: MARCELO RAMPAZZO
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A
. Paulo C astelo Branco .

Ao amanhecer,
Hida estava mareado.
Dor de cabeça,
tontura, estômago
embrulhado e
vista turva

Paulo Castelo Branco é advogado,
escritor e membro da Academia
Brasiliense de Letras

Fim de festa

A equipe de atletas era reduzida. Faziam parte dois competidores de sumô, três
de judô e o técnico Hida. O torneio seria
em Teresópolis, em uma arena próxima à
malfadada granja que hospedou durante
mais de mês os derrotados futebolistas.
Ninguém pensava em derrota, pois haviam treinado intensamente durante anos
e, além disso, as disputas eram individuais,
cabendo a cada lutador a responsabilidade
pela vitória, ou a derrota.
Hida, de família tradicional da Liberdade, em São Paulo, desde menino se dedicou
à preparação dos colegas no aperfeiçoamento das artes marciais e demais esportes
da milenar cultura japonesa.
Franzino, de saúde frágil, estudou a
fundo as técnicas dos esportes que não
podia praticar. Quando completou 15 anos
de idade, foi convidado e aceitou completar
os estudos no Japão e cursar especialização
na área desportiva.
Voltou dez anos depois com o currículo
repleto de cursos e pronto para
transferir os ensinamentos
aos seus colegas. Abriu
academia que, em
poucos meses, estava lotada de
alunos. Hida se
des dobrava
para atender
tantos interessados e
ainda treinar futuros
campeões
patrocinados
por empresas e
órgãos governamentais.
A competição em
Teresópolis era uma das mais
importantes de que já participara.
Valiam títulos mundiais em categorias. O
evento seria transmitido para o mundo, e
Hida gostaria de ver seus pupilos vencedores e reconhecidos por seus companheiros
de cursos no Japão.

Na subida da serra, a imagem do “Dedo
de Deus” impressionou a todos. Hida pediu
a ajuda divina para que tudo desse certo.
Só ficou preocupado com as curvas da
estrada, pois, desde criança, sentia vertigens ao percorrer caminhos tortuosos,
especialmente na descida.
As disputas entre os mais famosos
praticantes dos esportes foram sucesso
absoluto. Todos os alunos de Hida conseguiram medalhas de ouro; tirando um
pequeno incidente com um adversário no
sumô, que se revoltou com a decisão que
o declarou vencido, o sonho havia se concretizado. Hida foi aplaudido e carregado
nos ombros dos vencedores.
A comemoração de encerramento do
campeonato foi uma grande festa regada
a bebidas e comidas. Uma autêntica boca
livre. Os atletas, cansados de regimes e
exercícios, se esbaldaram até a madrugada.
Ao amanhecer, Hida estava mareado.
Dor de cabeça, tontura, estômago embrulhado e vista turva. A descida da serra
estava programada para as dez horas da
manhã. Desde que acordou, Hida já havia
ido ao banheiro quatro vezes. Era um
legítimo representante da raça amarela.
No ônibus, por precaução, o técnico
Hida correu para se acomodar na última
poltrona em frente ao banheiro, para, no
caso de algum mal-estar, poder se desfazer
de algum resquício da farra. Sentou-se
na poltrona do corredor, fechou os olhos
e pediu aos céus que, nas curvas, o seu
estado não piorasse.
O ônibus foi ocupado por integrantes
das delegações. Quase cochilando, Hida
sentiu um leve cutucar em seu ombro.
Abriu os olhos e se viu envolvido pelo
corpanzil do lutador de sumô derrotado
por seu pupilo. O homem, com o olhar,
indicou-lhe o assento da janela, por razões
óbvias. O veículo saiu, e logo começou a
fazer curvas; Hida não resistiu. O lutador
dormia profundamente. Hida não segurou
a golfada, inundando a pança do gigante,
que acordou assustado. Hida, com os olhos
cerrados, perguntou-lhe: “Merorou?”.
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Lutando por

MAIS SAÚDE
Ricardo Mansho

Carga tributária
alcançou 26,7%
do faturamento
das operadoras
de medicina de grupo

31

C

Com o tema “Saúde Suplementar:
Desafios e Perspectivas” realizaram-se
em São Paulo, nos dias 4 e 5 de setembro,
os 19o Congresso Abramge e 10º Congresso Sinog, que contaram com cerca de
400 participantes, entre médicos, executivos e representantes de operadoras de
planos de saúde e odontológico, laboratórios e hospitais. Arlindo de Almeida,

presidente da Associação Brasileira de
Medicina de Grupo (Abramge), agradeceu
a presença de todos, especialmente ao
diretor-presidente da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), André
Longo; à diretora de Fiscalização da ANS,
Simone Sanches Freire, e ao diretor de
Gestão da ANS, José Carlos Abrahão,
além do vereador Paulo Frange (PTB).

Paulo Frange, Reinaldo Scheibe,
Arlindo de Almeida, Geraldo Lima,
Cyro de Britto Filho, Simone Sanches Freire,
José Carlos Abrahão e André Longo
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CONGRESSOS ABRAMGE E SINOG

Completaram ainda a mesa de abertura
Geraldo Lima, presidente do Sindicato
Nacional das Empresas de Odontologia de
Grupo (Sinog); Cyro de Britto Filho, presidente do Sindicato Nacional das Empresas
de Medicina de Grupo (Sinamge), e Reinaldo Scheibe, presidente da Associação
Latino-Americana de Sistemas Privados
de Saúde (Alami).

Conferência magna

Ricardo Amorim, economista, debatedor do programa Manhattan Connection,
da GloboNews, e colunista na
revista IstoÉ, foi o responsável pela conferência magna
do evento sobre Impacto do
Panorama Político e Econômico na Área da Saúde. Ele
falou sobre os momentos econômicos
que o Brasil tem passado, comparando-os
com o setor de saúde, que teve um grande
crescimento, mas atualmente encontra-se
estagnado, principalmente pela falta de
novos empregos do setor de indústrias.
De acordo com Amorim, desde 2010 o
setor industrial não cresce, sendo atualmente 10% menor do que era ao final de
2008. “A carga tributária alta demais e a
infraestrutura ruim são os principais itens
que influenciaram essa queda”, afirmou.
Para o conferencista, a empresa
que tiver uma vantagem competitiva
importante, algo que a diferencie das
demais, no momento em que o mercado
se retrair, a oportunidade de crescimento
do negócio será ímpar. Especificamente
sobre saúde, quando perguntado sobre a
possibilidade de se criar o “Bolsa Saúde”
ao invés de as operadoras de planos de
saúde ressarcirem o Sistema Único de
Saúde, ele lembrou o modelo australiano
em que os cidadãos têm o livre-arbítrio
entre a saúde pública e a particular, com

Geraldo Lima

a possibilidade de redução de impostos
para quem utiliza a saúde privada.
Ao encerrar sua participação, levantou uma questão já bastante pleiteada
pela Abramge: “Por que os planos de saúde têm de oferecer todos os tratamentos
disponíveis e indisponíveis no mercado
brasileiro, por que não existir a possibilidade do cliente escolher
pelo serviço que ele julgar
necessário e pagar um valor
mais acessível por ele?”.
E d u a r d o P e r e i r a
Nunes, consultor e
ex-presidente do Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), proferiu
palestra sobre Movimentos
Demográficos – Desafios e
Perspectivas para a Saúde
Suplementar, proporcionando aos presentes uma ideia de decisões estratégicas
acerca das tendências de movimentações
populacionais e seus impactos na saúde
pública e privada, assim como na previdência social.
Haino Burmester, coordenador de
Recursos Humanos da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo, palestrou
sobre Qualidade como Processo de Gestão de Saúde e assinalou que a qualidade
nas organizações não é novidade dos
dias atuais; a excelência dos serviços é
conquistada por meio de habilidades
práticas, ou seja, não é um ato, mas um
hábito. “Se existe uma grande tarefa para
o gestor, a pessoa que exerce um papel
de liderança na organização, é o de saber
manter o foco nos objetivos da entidade.
Quando o gestor está preocupado com o
nível operacional, a base da pirâmide, ele
não está fazendo a gestão estratégica,
nem gerencial.”
Na palestra Medicina Baseada por
Evidência como Ferramenta, Álvaro

Eduardo Pereira Nunes

Haino Burmester

 agib Atalah, diretor do Centro CochraN
ne do Brasil, professor titular e chefe da
disciplina Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da Unifesp/
EPM, afirmou que esse assunto é um
conceito que vem se expandindo muito e
todas as áreas da saúde são beneficiadas
pela sua implantação, inclusive a exagerada e nem sempre necessária indicação
de órteses, próteses e materiais especiais
(OPME), assim como de implantações de
novas tecnologias muito caras, porém de
pouca eficácia.

Debate com a ANS

No debate de encerramento do
primeiro dia de eventos, Cyro de Britto Filho falou sobre a relevância do
assunto saúde para toda a população e
pediu à ANS a consolidação regulatória
do mercado de saúde suplementar, com
a intenção de garantir às operadoras
de planos de saúde maior equilíbrio
econômico-financeiro, ao mesmo tempo em que proporcionará diminuir a
judicialização elevada do setor. Para
completar, apresentou aos presentes
o “Atendimômetro”, base de dados elaborada pelo Sistema Abramge/Sinamge
com informações referentes à saúde suplementar, como, por exemplo, o número
de artigos que regulamentam os planos
de saúde, por meio de leis, resoluções e
instruções normativas elaboradas pela
ANS; valores investidos pelas operadoras
em atendimentos assistenciais, tais como
exames, consultas, internações e outros,
e o volume de empregos diretos e indiretos que a saúde suplementar sustenta.
André Longo iniciou seu diálogo
afirmando que a missão de regular um
setor tão complexo que já existia por
tanto tempo no Brasil é uma tarefa árdua
e lembrou que a legislação atual foi aprovada pelo Congresso Nacional, portanto,

Álvaro Nagib Atalah

Cyro de Britto Filho

33

a Lei 9.656/98 é fruto da representação
da sociedade. “A Diretoria Colegiada da
ANS está trabalhando como uma espécie
de compromisso para até o final de dezembro ter dado passos largos no sentido
de efetivar essa consolidação das normas
para o marco regulatório, mas não posso
garantir que estará concluído”, esclareceu
o presidente da ANS.
Em relação à Lei 13.003/14, André
Longo informou que existem algumas
restrições técnicas questionáveis. "A
ANS acredita que o ambiente negociá
vel precisa ser claro, ter regras para
contratualização entre operadoras e
prestadores, de acordo com os três
normativos, as RNs 42, 54 e 71, além da
IN 49, que estavam sendo revisados. Mas
o Congresso Nacional nos deu mais esta
obrigação de regular a Lei 13003." Quanto aos reajustes de planos individuais,
anunciou estar preocupado e estudando
a atual situação de muitas operadoras
terem suspendido a comercialização
desses produtos, apesar de o índice de
aumento de beneficiários ser maior do
que o crescimento populacional medido
pelo IBGE, de acordo com informações
da ANS. “Um dos objetivos é analisar a
possibilidade de disponibilizar planos
que possam ser customizados de acordo
com a necessidade de cada pessoa”,
declarou.
A importância das pequenas e médias operadoras para o setor de saúde
suplementar, resseguro para as empresas, subsegmentação e integralidade de
planos de saúde, agenda de atividades da
ANS 2015/2016 e ressarcimento ao SUS,
entre outros assuntos, também foram
abordados. Ao encerrar, André Longo
agradeceu à organização dos congressos
da Abramge e do Sinog a possibilidade
de participar do debate e colocou-se à
disposição para outros eventos.

André Longo

Carga tributária dos planos

No segundo dia dos congressos, no
painel Impactos de Custos na Operação
de Planos de Saúde, Gilberto Luiz do
Amaral, presidente do Conselho Superior
e coordenador de estudos do Instituto
Brasileiro de Planejamento e Tributação
(IBPT), discorreu sobre Panorama Tributário e mostrou-se surpreso com o
resultado do estudo encomendado pelo
Sistema Abramge/Sinog. A carga tributária das operadoras de planos de saúde
da modalidade de medicina de grupo
alcançou 26,7% do faturamento em 2013.
O número é um ponto percentual superior
ao registrado quatro anos antes. No total,
as empresas pagaram R$ 8,4 bilhões em
impostos em 2013 – o faturamento do
setor ficou em cerca de R$ 31,5 bilhões.
“Analisamos os tributos que incidem
direta e indiretamente na formação do
custo e consequentemente do preço praticado na saúde suplementar”, informou
Amaral. O total de tributação indireta, que
soma tributos embutidos nas despesas
assistenciais, como consultas, exames,
materiais especiais, órteses, próteses, foi
de R$ 6,6 bilhões no ano passado, o que
corresponde a 21,2% do valor pago pelo
plano de saúde. Os tributos diretos, por sua
vez, que incidem diretamente sobre o faturamento, folha de pagamento, patrimônio
e lucro das operadoras, representaram
5,7% do valor do plano.
Na sequência, Pedro Ramos, diretor da
Abramge, abordou o tema Gestão de OPME
e criticou o modus operandi das empresas
de OPME e dos médicos envolvidos, que
agem e coagem em todo o território nacional. “Temos que encarar esse problema
para tentarmos melhorar a rentabilidade
das nossas empresas por meio de ações
efetivas de controle de desperdício e nas
fraudes dentro do custo assistencial”,
explicou. Comentou também sobre o

Gilberto Luiz do Amaral

Pedro Ramos

workshop promovido pela Abramge com
a participação de autoridades das mais
diversas instâncias – governamental, saúde
suplementar, médica, hospitalar, consumidora – no qual apresentou documentos
que comprovam uma variação de preços
sobre os mesmos produtos que alcança
cerca de 5.000%. Essa discrepância de
valores superfaturados reflete nos consumidores, segundo Ramos.

Tecnologia

Gil Giardelli, professor da Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), participou da palestra Inovação
Tecnológica – Acesso e Custo, na qual
apresentou mudanças futurísticas em
todas as áreas sociais, particularmente
na medicina, que ocorre de forma muito
acelerada com a inclusão de robôs e tecnologia personalizada, de acordo com a
necessidade de cada cidadão.
Miguel Nicolelis, médico e neurocientista, que encabeçou o projeto Andar
de Novo – exoesqueleto que deu o chute
inicial durante a cerimônia de abertura da
Copa do Mundo de futebol no Brasil, fez
a conferência de encerramento Inovações
Tecnológicas e explicou que hoje a ciência
abrange grandes áreas multidisciplinares,
como a medicina e a engenharia. Para
ele, a maioria das pessoas tem uma fascinação muito grande sobre a tecnologia
e, particularmente, a medicina, com a
crescente criação de novos instrumentos
médicos, formas de diagnósticos, estudos
ou abordagens de dados, e criou-se um
mito de que a tecnologia substituirá o
homem num futuro com tecnologias
ainda mais avançadas. “Isto não existe.
Não há tecnologia que substitua o cérebro
humano no processo de decisão e interpretação e de prática médica”, concluiu,
explicando que o que ocorre é uma fusão
entre as duas matérias.
P

Gil Giardelli

Miguel Nicolelis
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Conheci esta revista no consultório de meu
dentista. Como sou técnico e faço faculdade de
Fisioterapia, gostaria de recebê-la em minha casa.
Aldair Pontes Gomes – São Paulo – SP
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qualidade gráfica da revista, tanto no visual como
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SELO FSC

Principais Prazos das Operadoras na ANS35
NOVEMBRO/2014

OUTUBRO/2014
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03/04 Paixão
04/06 Corpus Christi
15/11 Proclamação da República

SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês
DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês
DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de março,
junho, setembro e dezembro
SIP - último dia útil dos meses de fevereiro e agosto
Anual variável – NTRP – Nota Técnica de Registro de Produto - deverá ser atualizada a cada período de 12 meses
Aperiódico – Comunicado de reajuste: 1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês
subsequente ao mês do início do período de referência (porém, o reajuste não poderá ser retroativo); 2. Planos coletivos – Encaminhar
comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste

05/04 Páscoa
07/09 Independência do Brasil 		
25/12 Natal

2014/15

lança para 2014 mais duas turmas de
MBA, pós-graduação lato sensu

17a turma do MBA Gestão de Planos de Saúde
9a turma do MBA de Promoção de Saúde e
Qualidade de Vida nas Organizações
Início das turmas: Março de 2015
Local: Sede da Abramge

O principal sistema de saúde suplementar no país contribuindo para a
reciclagem dos profissionais da área.

Programe-se!!!

