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O Conselho Gestor

As entidades
setor (presidentes
Abr amge, Sinamda Abramge, do
ge e Sinog constiSinamge e do Sit uem um sistema
nog), além de um
associativo e sinrepresentante das
dical de categorias
pequenas e mée m pr e s ar iais que
dias operadoras e
lutam pelos mesdas duas maiores
mos objetivos, tais
operadoras do segcomo a defesa dos
mento.
planos de saúde nas
Há que se notar
modalidade s méque o f unc ionadico-hospitares e
mento das três enDr. Arlindo de Almeida
Presidente da Abramge
odontológicas, em
tidades (Abramge,
busca do ideal de
Sinamge e Sinog)
consolidação e crescimento desse continua normalmente, com suas
importante segmento econômico. diretorias eleitas conforme os seus
A sustentabilidade do setor respectivos estatutos, por meio de
privado de saúde sofre constante sufrágio universal.
ameaça por parte dos órgãos de
Aprovado na última reunião
defesa do consumidor, do Poder conjunta de diretorias, o conselho
Judiciário e principalmente da deverá se reunir mensalmente
ANS, a agência que regulamenta para deliberar sobre as ações eso setor. Várias das medidas toma- tratégicas que direcionarão os esdas por esses órgãos interferem forços de sua estrutura executiva.
na já complexa gestão do negóEm seus primeiros encontros
cio, aumentando a burocracia, def inir am-s e alg umas aç õe s ,
tor nando-se incompreensíveis como levantamento de informapara o grande público e, às vezes, ções para o desenvolvimento de
impraticáveis para as operadoras. plano de comunicação visando à
Esse fato ex ige de nossas melhoria da imagem dos planos
entidades uma ação conjunta e de saúde junto à população, indirecionada de maneira unifor- cluindo a elaboração de balanço
me na defesa dos interesses das social do setor, e estudo da carga
associadas e, por consequência, tributária por entidade de alta
de toda a atividade de medicina credibilidade para suporte de
e odontologia de grupo que via- negociações de sua redução.
biliza o acesso de significativa
Além disso, foram discutidos
parcela da população a serviços e encaminhados assuntos como
de qualidade.
a concessão de liminares pela
Diante desse cenário, alinhan- justiça, que tem afetado tanto
do-se a princípios de governança a área pública como a privada,
corporativa, surgiu a ideia da cons- tratamento do ressarcimento ao
tituição de um Conselho Gestor, SUS e a redação de um ofício
de cunho estratégico, com foco na aos candidatos à presidência da
criação de um ambiente de estabi- República, mostrando como está
lidade que permita o desenvolvi- a nossa atividade e apresentando
mento e a ampliação do mercado. as nossas reivindicações.
Esse conselho é constituíQue tenhamos sucesso neste
do das principais lideranças do empreendimento!
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Direito

Cancelamento do registro de
operadora de planos de saúde
Cerca de 400 operadoras que não regularizaram as
exigências da ANS estão sujeitas às penalidades da lei
Dagoberto José Steinmeyer Lima

É

sabido que o segmento operador de planos e seguros de
saúde, bem como seus produtos, em virtude de sua importância
socioeconômica, sofre severa regulação com o fito de permitir ao
Estado a proteção dos interesses da
massa populacional por ele abrangida e pelas próprias características do
setor, que opera mediante captação
de poupança popular, como parte de
seu financiamento.
Tanto isso é verdadeiro que o artigo 197 da Constituição Federal dita
que as ações e serviços de saúde são
de relevância pública, competindo
ao poder público a sua normatização, controle e fiscalização.
Em decorrência desse ditame da
Carta Magna da República, c riou-se
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como autarquia
federal especial, vinculada ao Ministério da Saúde, por meio da Lei
n o 9.661/2000, que lhe outorgou
os poderes de polícia detidos pela
União Federal, cuidando da regulamentação, controle e fiscalização do
referido segmento assistencial, com
base no disposto na Lei no 9.656/98
e demais diplomas legais e normativos subsequentes, que observamos
somarem atualmente mais de 1.400
atos de regulação baixados desde o
final de 1998.
Um dos princípios básicos dessa relação é que somente podem
operar planos ou seguros privados
de assistência à saúde as pessoas
jurídicas, de direito privado, com
ou sem fins econômicos, que, para
tanto, tiverem concedidos, pela ANS,
os respectivos registros e autorização de funcionamento, sob pena de
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infringir, como exercício irregular
de atividade, as citadas disposições
legais.

“Sem o registro
definitivo, a
operadora se
encontra irregular
no exercício de
sua atividade
e a qualquer
momento pode
ter suspensas a
comercialização e
a disponibilização
de seus produtos”
A referida agência reguladora,
com a finalidade de regulamentar
os aludidos registros e autorizações
de funcionamento de operadoras e
dos produtos e os planos e seguros
privados de assistência à saúde,
baixou, entre outros atos, as Resoluções Normativas nos 85 e 100, sendo
que a primeira delas foi modificada
parcialmente pela segunda.
Sabe-se também que, com a finalidade de impor-se, com celeridade,
a implantação das normas regulatórias, foi permitida a utilização do
chamado “Registro Provisório”, que,
de acordo com a citada resolução,

deveria ser substituído pela concessão, por parte da ANS, dos registros
definitivos, desde que atendidos
pela operadora os requisitos estabelecidos.
Acontece que, decorridos anos,
se constatou que, de um número
total dessas operadoras, estimado
hoje em 1.350, quase 400 (nisso
compreendidas as empresas que
atuam em diversos subsegmentos)
atualmente ainda não cumpriram as
determinações legais ensejadas da
concessão de seu registro definitivo,
descumprindo os prazos sucessivamente estabelecidos pela ANS para
sua regularização.
Considerando que, sem o aludido
registro definitivo, a operadora se
encontra irregular no exercício de
sua atividade, a qualquer momento
a direção da agência reguladora
poderá suspender a comercialização e a disponibilização de seus
produtos de saúde; decretar direção
fiscal e/ou assistencial; determinar
a alienação compulsória da carteira de beneficiários; estabelecer o
cancelamento do registro de operação; e, finalmente, a liquidação
extrajudicial da operadora, com
todas as consequências pessoais e
patrimoniais aos administradores,
acionistas, quotistas e cooperados,
nos termos da Lei no 9.656/98, com
a vigente redação que lhe é dada
pela Medida Provisória no 2.177-44.
Por conseg uinte, o objet i vo
desta matéria é alertar e prevenir
os administradores das operadoras
que ainda não regularizaram as exigências da ANS para a concessão do
registro definitivo da empresa e dos
seus produtos de saúde e respectiva
autorização de funcionamento que o
façam com a máxima urgência para
evitar a aplicação das penalidades
acima indicadas.
P
O autor é chefe da Assessoria Jurídica do Sistema
Abramge/Sinamge/Sinog

Economia

Preço de venda e suas variáveis
Diversas decisões e acontecimentos a serem
implantados estão diretamente atrelados à precificação

A

Wagner Barbosa de Castro

simples questão “por quanto
devem ser vendidos os planos
de saúde e/ou odontológico?” é
um dos momentos mais importantes
de uma empresa de saúde. E a resposta é que esse valor desconhecido
é determinado de acordo com custos
diretos de serviços, despesas variáveis
(como impostos e comissões), gastos
fixos proporcionais (aluguel, água,
luz, telefone e salários, entre outros)
e, ainda, precisa gerar um resultado
líquido que seja suficiente para a remuneração do capital próprio. Tudo
isso deve ser atribuído ao preço de
venda de um plano.
Quando da fixação do preço de
venda, deve-se levar em conta aspectos mercadológicos – precisa estar
próximo do praticado por concorrentes diretos, na mesma modalidade de
produto e proporção de qualidade. É
necessário também considerar o nível
de conhecimento da operadora, área
de atuação, tempo de mercado, seu
relacionamento com a rede assistencial contratada, seu market share e a
agressividade da concorrência.
Diversas decisões e acontecimentos a serem implantados em relação às
operadoras, tais como custos e despesas, competitividade e rentabilidade
garantida, estão diretamente atrelados ao preço de venda. O dia a dia,
no entanto, provoca situações que
influenciam nessa harmonia, ora não
se consegue tratar adequadamente
custos assistenciais e despesas, ora
é a perda da competitividade. Não
bastando, a rentabilidade pode ficar
tão comprometida que venha a representar resultados negativos, criando
situações consideradas como anormalidades econômico-financeiras
junto ao órgão regulador.
É preciso tomar cuidado para
não entrar no jogo de concorrentes

predatórios, que não conseguem se
diferenciar e trabalham com valores
aquém da imagem do seg mento e do próprio mercado. Vendas
mal realizadas trazem resultados
econômico-financeiros comprometedores às operadoras e, na maioria das
vezes, desequilibram suas finanças,
acarretando uma série de exigências
– aumento de ativos garantidores,
reposição de patrimônio mínimo,
margem de solvência, revisão na
nota técnica de produtos. O correto
é pensar em venda qualitativa e não
de massa.

“É preciso tomar
cuidado para não
entrar no jogo
de concorrentes
predatórios”
O mercado brasileiro é composto
de empresas de grande, médio e pequeno porte. As estruturas operacionais dessas organizações determinam
o real preço de venda de seus produtos, involuntariamente do mercado.
Aquelas operadoras de menor composição operacional, ou seja, mais enxutas, independentemente do seu porte,
muito provavelmente colocarão seu
produto a um preço mais competitivo.
A precificação é uma ferramenta
mercadológica indispensável. Qualquer transação de negócio envolve
um valor monetário que, se mal
definido, pode levar a resultados
negativos de difícil recuperação,
principalmente em atividades regulamentadas, como nesse caso.
Para uma empresa perpetuar, são
necessários alguns fatores e um dos

aspectos financeiros mais importantes, em qualquer entidade, consiste
na fixação do preço de venda. Empresas têm buscado cada vez mais
conhecimento de contabilidade de
custos para tornarem-se atraentes,
respondendo de forma positiva às
várias mudanças ocorridas tanto no
âmbito interno quanto externo de sua
organização.
Concorrentes, clientes, governo,
avanços tecnológicos e outras questões inf luenciam diretamente no
crescimento e, consequentemente, na
existência da empresa. Assim sendo,
é preciso exercer um constante controle de gastos a fim de se manter no
mercado.
O valor de um produto (serviço) é
um conceito subjetivo e determiná-lo
constitui o maior obstáculo durante
o desenvolvimento de uma estratégia
de precificação. Se quem vende não
consegue identificar o valor que o
produto ou serviço proporciona ao
comprador, o preço cobrado tende a
ser irreal. Por outro lado, se o mercado consumidor não tem familiaridade
com o produto ou serviço que lhe é
oferecido, o cliente não percebe uma
razão clara para sua aquisição – mesmo sendo considerado como bem de
primeira necessidade –, é improvável
que realize a compra.
Para finalizar, nenhuma decisão
dentro de uma empresa deve ser tomada baseada em fatos isolados. Para
definir o melhor caminho a seguir,
é necessário utilizar os benefícios
proporcionados pela contabilidade de
custos, aliados à observação de diversas variáveis estratégicas e políticas.
As operadoras devem aumentar seus
esforços para buscar, por meio dos
preços praticados, lucro suficiente
para garantir sua sobrevivência em
tempos difíceis e o crescimento em
épocas favoráveis; desse modo, as
empresas sempre atingirão seus objetivos.
P
O autor é economista e coordenador da comissão
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@
uol.com.br
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Sinog

Momento de inovação
Nova edição do Sinplo pretende ampliar o conhecimento
dos participantes ao oferecer um temário de alto nível

P

Geraldo Almeida Lima

elo nono ano consecutivo o
Sinog e a Universidade Corporat i va Abramge – UC A ,
com o apoio da Associação LatinoAmericana de Serviços Privados de
Saúde – Alami, realizarão mais uma
edição do Simpósio Internacional de
Planos Odontológicos – Sinplo, nos
dias 8 e 9 de maio de 2014, no Hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo. O
evento tornou-se referência para o
aprimoramento da gestão dos planos
odontológicos no Brasil, contando
com participantes de todos os players
que atuam no mercado de assistência
suplementar à saúde: odontologias
e medicinas de grupo, cooperativas
odontológicas e médicas, autogestões, seguradoras e f ilantropias,
além de uma gama de consultorias,
assessorias, prestadores de serviços
focados no produto odontológico e
entidades de classe.
Com cerca de 20 milhões de
usuários, os planos odontológicos
cresceram a um ritmo médio anual
em torno de 17% nos últimos anos,
alcançando mais de 28% da participação do total de beneficiários de
planos de saúde. A atenção à saúde
bucal tem sido um dos benefícios
mais procurados pelos empregados
em suas pautas de negociação, já que
o custo acessível e a oferta de uma
vasta rede de cirurgiões-dentistas
credenciados contribuem para esse
tipo de contratação. Somente nos
planos coletivos estão, atualmente,
82% de todos os usuários de planos
odontológicos.
Entretanto, o segmento odontológico, assim como o médico-hospitalar,
mostra-se vulnerável a uma série de
dificuldades, que vão desde uma regulamentação que não faz distinção
do porte da operadora e gera custos
regulatórios cada vez mais altos, até
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a concentração de mercado e concorrência que dificultam a sustentabilidade do negócio.

“Para este
9o Sinplo, nossa
Comissão
Científica
escolheu um tema
apropriado para
os dias atuais:
‘Inovação – boas
ideias em prática’”
É partindo desse princípio que o
Sinplo contribui para o aperfeiçoamento das operadoras, trazendo à
tona importantes temas que corroboram para que diretores, executivos
e gestores de operadoras possam
aperfeiçoar seus conhecimentos e
transmitir as informações adquiridas
às suas equipes. Para este 9o Sinplo,
nossa Comissão Científica escolheu
um tema apropriado para os dias
atuais: “Inovação – boas ideias em
prática”. Afinal, é importante para
todos nós, no estágio de operação
em que nos encontramos, compartilhar ideias e projetos considerados
inovadores para o nosso negócio,
assim como apontar tendências e
perspectivas que possam induzir a
mais inovações no setor.
Com cinco painéis temáticos, a
edição deste ano focará a inovação
no tocante aos aspectos conceitual,
regulatório, relacional, comercial e

tecnológico. Entre os nomes confirmados, teremos o filósofo e professor
Clóvis de Barros Filho; Guilherme
Stocco, vice-presidente de novos
negócios do Buscapé; Márcio Campos, empresário criador do PagPop; e
Mauro Figueiredo, diretor-presidente
da OdontoPrev, que participará de
um talk-show com o representante
da agência reguladora. O painel internacional contará com a presença
da diretora executiva da National
Association of Dental Plan – NADP,
entidade que representa os planos
odontológicos nos Estados Unidos,
Evelyn Ireland, que abordará as
inovações que fazem a diferença no
mercado de planos odontológicos
nos EUA.
A Feira de Negócios, novamente
reformulada, foi ampliada e terá expositores de produtos e serviços de
diversas categorias que certamente
poderão trazer novidades para as
operadoras odontológicas se destacarem no atual cenário de mercado.
Como novidade haverá o Espaço do
Conhecimento, onde trabalhos das
mais diversas áreas com informações
inovadoras para a gestão das operadoras poderão ser conhecidos por
todos os participantes. Outro serviço
que tem levantado interesse no Sinplo
é o agendamento nas Oficinas Técnicas para esclarecimentos de dúvidas
com as consultorias econômica, jurídica e técnica do Sinog.
Enfim, toda essa extensa programação dos dois dias poderá ser
conhecida mais detalhadamente pelo
hot site do evento (www.sinog.com.
br/sinplo), bem como as informações
para a inscrição dos participantes.
Portanto, se existe uma possibilidade de acompanharmos os novos
tempos e tomarmos conhecimento
das frequentes atualizações que a
realidade de um mercado regulado
nos impõe, este é o momento com o
Sinplo, que, sem sombra de dúvidas,
agregará as informações necessárias
para a reciclagem e a atualização de
seus conhecimentos.
P
Geraldo Almeida Lima é presidente do Sinog
e sócio-diretor da São Francisco Odontologia,
diretoria@sinog.com.br.
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Dos episódios espaçados aos crônicos, o mau humor
pode acarretar vários prejuízos à saúde
© Mystock88photo | Dreamstime.com

Keli Vasconcelos

H

á dias que tristeza, irritação,
desânimo, fadiga e desesperança fazem enxergar tudo
à nossa volta em preto e branco.
Episódios de “baixo astral” surgem
esporadicamente, por problemas
pessoais e /ou prof issionais, que
passam com o tempo. Entretanto, há
uma parcela da população, em torno
de 3% no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
que sofre com constante mau humor
para toda e qualquer situação, boa
ou ruim: são os distímicos.
A distimia é uma forma de depressão leve que tem como característica principal sua frequência,
explicam Márcio Bernik, coordenador
do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (IPq-
HCFMUSP), e Alfredo Simonetti,

médico colaborador pelo mesmo
programa. “É nome que se dá para
um quadro com pelo menos dois anos
de sinais depressivos leves, acompanhados de intolerância e postura
excessivamente crítica. Como se diz:
uma ‘pessoa amarga’”, destacam.
Em geral, atinge mais o sexo
feminino e pode se manifestar em
duas fases: no final da idade escolar e começo da adolescência, e no
início da meia-idade ou idade mais
avançada. Trata-se de um “pacote” de
alterações neuroquímicas, que englobam fatores biológicos (hereditários
ou não), psíquicos e socioculturais.
“Chama a atenção que pessoas com
distimia apresentem mais parentes
com t ranstor nos de humor, por
exemplo, depressão e transtorno
bipolar, do que as que não tiveram
o diagnóstico, sugerindo hereditariedade. Mas isso não permite afirmar

COMO ENCARAR O
MAU HUMOR DE FRENTE
• Tolerância e resiliência: mais
que evitar problemas e manter uma rotina considerada
saudável, é indicada a prática
de tolerar os estressores, sem
deprimir-se ou irritar-se.
• Repensar hábitos: “o que me
estressa?”; “o que me deixa
descontente?”. Parecem questões simples, mas auxiliam a
conter situações de mau humor
e buscar estratégias.
• Atividade física: exercícios de
quatro a cinco vezes por semana, 40 minutos em média e de
preferência os aeróbicos, são
agentes interessantes para pessoas com depressão e distimia,
já que o cérebro libera endorfina, que proporciona bem-estar.

• Informação e apoio: é preponderante para adesão aos
tratamentos a ajuda familiar
e médica, principalmente ao
paciente com distimia. A divulgação e conscientização sobre
saúde mental e emocional nas
empresas também é válida.
Fontes: Márcio Bernik e Alfredo Simonetti
(IPq-HCFMUSP), Kalil Duailibi (APM),
Rosalina Moura (Rumo Saudável).

que seja uma questão genética ou
hereditária”, enfatizam Bernik e
Simonetti.
Os danos no estilo de vida são
grandes. Vão desde dif iculdades
de relacionamento entre colegas
no emprego, parentes, amigos e
cônjuges até as mais graves, como
dependência química e depressão
maior. “Vive-se em 70%”, resume
Kalil Duailibi, presidente do Departamento de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina (APM).
Para ele, os distímicos realizam suas
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Limites
da insatisfação

Comportamento

© Khubicek | Dreamstime.com

atividades cotidianas normalmente, mas não de maneira prazerosa,
despendendo um esforço demasiado
para executá-las.
Já no quesito saúde, dependendo
de cada caso, podem-se evidenciar
outras disfunções. “Não é raro os
pacientes terem problemas concomitantes como transtorno obsessivo
compulsivo (TOC), fobias e ansiedades. É importante os médicos ficarem
atentos aos sintomas da distimia,
que muitas vezes confunde-se com
distúrbios di versos”, acrescenta
Duailibi.
O tratamento engloba uma combinação de fatores, que envolve uma
investigação clínica, aplicada em
praticamente todos os diagnósticos
psiquiátricos, baseada em relatos
sobre sintomas e histórico de vida,
e a prescrição de antidepressivos e
psicoterapia, em especial a comportamental-cognitiva. O acompanhamento prolongado desse paciente e
o apoio da família são primordiais,
apontam os médicos.
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Mau

humor e trabalho

Irritabilidade e alterações do humor são os primeiros indícios de nível
de estresse elevado do profissional no
ambiente corporativo. Para Rosalina
Moura, psicóloga e sócia-diretora
da Rumo Saudável, assessoria em
programas de qualidade de vida e
gestão de estresse em empresas, de
São Paulo, é conveniente verificar
se há a possibilidade de mudanças
estratégicas que minimizem essa
situação. Mas ressalta-se que nem
sempre é possível escapar de eventos estressantes. Aí parte-se para a
tolerância e a aceitação, o que gera
menos desgaste.
O funcionário mal-humorado é
descrito como “cara fechada”, irritado, ranzinza, estressado, difícil no
trabalho em equipe. Rosalina Moura
conta que ele pode fazer suas tarefas
corretamente do ponto de vista técnico, mas seus resultados são pouco
satisfatórios. Outra questão é quando
as chefias usam do mau humor como
jeito de “impor respeito” aos seus

pares, resultando desmotivação e até
uma imagem negativa da gestão.
A psicóloga reforça que é essencial
o reconhecimento do problema, por
parte de funcionários e também pela
empresa, já que casos de absenteísmo
e presenteísmo elevam os custos. “Em
relação à distimia, a pessoa tende a se
manter no trabalho. Já o estresse elevado pode levar a uma série de doenças
físicas e emocionais e, de acordo com
sua gravidade, pode ser incapacitante.
Quando ocorre a depressão mais severa, em geral, há o afastamento por um
período para tratamento”, diz.
A recomendação dos especialistas,
não apenas na distimia, mas também
em quadros de depressão e episódios de
mau humor, está na melhoria da qualidade de vida. “É preciso que a pessoa
entenda o que a incomoda, o que a está
prejudicando e procurar ações que proporcionem prazer e aceitar quando não
há esta possibilidade. Não é uma tarefa
fácil e é importante procurar ajuda”,
finaliza o psiquiatra Kalil Duailibi. P
vasconceloskeli@gmail.com

Quedas

Em frequente desequilíbrio
A queda leva a consequências sérias, principalmente
quando ocorre entre pessoas mais velhas

D

Eli Serenza

urante alguns meses de 2012, o
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas
(IOT-HC), em São Paulo, analisou seus
registros e concluiu que a maior causa
dos atendimentos foi por quedas, resultando em entorses, que são as lesões
mais frequentes, seguidas de contusões
e fraturas.
Entre os 197 pacientes analisados,
77% eram do sexo feminino e 40% relataram que caíram em razão da presença
de buracos nas vias onde circulavam.
Ao contrário do que se pode imaginar,
porém, as chamadas “quedas da própria
altura”, mais conhecidas como “tombos”, não foram causadas por uso de
sapatos com saltos, pois o tênis era o
calçado utilizado pela maioria quando
ocorreu o acidente. Surpreendentemente, também, a faixa etária em que
as quedas ocorreram está situada entre
36 e 50 anos, levando à conclusão de
que, ao contrário do que se pensa, não
são os idosos que mais caem nas ruas
e calçadas da cidade.
Para a médica fisiatra Julia Maria
D’Andrea Greve, coordenadora do
laboratório de movimento do IOT-HC,
as possíveis explicações para a maior
incidência de tombos entre as mulheres relacionam-se ao fato de elas
andarem mais a pé, realizarem tarefas
múltiplas ao longo do dia e terem menor acesso ao transporte individual,
que contribuem para que fiquem mais
estressadas e dispersivas, além de

serem maioria entre os idosos.
Ela explica que esse tipo de queda
geralmente tem como consequência os
chamados “traumas de baixa energia”,
com menor potencial de dano, ao contrário das quedas de altura, que estão
relacionadas com o trabalho (obras,
consertos) e o uso das lajes nas casas,
como área de lavanderia e lazer. Mas,
dependendo do tombo e da região
afetada, a gravidade aumenta.
“As quedas da própria altura causam
lesões principalmente dos membros
inferiores, predominando as entorses
que atingem tendões e ligamentos, mais
frequentes nos jovens e adultos. Embora
mais raros, no entanto, os tombos podem
causar lesões graves dependendo do tipo
de queda e das estruturas comprometidas. Lesões cranianas e da região da
coluna cervical, por exemplo, são mais
comuns nas pessoas idosas e tendem a
ser graves e fatais”, alerta a fisiatra.
Além das situações analisadas pelo
estudo do HC, sofrer uma queda leva
a consequências sérias, principalmente quando ocorre entre pessoas
mais velhas, porque geralmente estão
ligadas a outros problemas. Segundo o
reumatologista José Carlos Szajubok,
algumas doenças ósseas associadas ao
envelhecimento têm início bem antes
e a importância das quedas cresce à
medida que a idade avança.
“Na reumatologia existe uma série
de situações relacionadas à queda. No
caso da osteoporose, por exemplo, a
preocupação maior
é que a queda acaba
levando à fratura, mas o
oposto também é verdadeiro. Ou seja, a
fratura pode ocorrer em consequência
da fragilidade dos ossos e provocar
a queda por isso”, lembra Szajubok.
O reumatologista explica que a
doença provoca fragilidade do osso,
de forma progressiva.
“Como isso é evolutivo,
m
o
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chega um momento em que ele está
tão frágil, que pode ocorrer uma fratura espontânea levando a pessoa a
perder o equilíbrio. Este é o tipo mais
preocupante, sendo o mais grave a
fratura do colo do fêmur, próximo
à articulação com a bacia, que exige
cirurgia, podendo agravar ainda mais
o quadro geral do paciente, que quase
sempre é idoso”, justifica.
O médico lembra que equilíbrio
também depende da integridade das
articulações, que podem ser afetadas
por outras doenças reumáticas, antes
que a velhice se instale. Como exemplo,
ele cita a artrite reumatoide, inflamação que atinge os joelhos, quadril ou
tornozelo, provocando a rigidez dessas
articulações e o consequente desequilíbrio – o que pode resultar em quedas
frequentes.

Quando a origem é neurológica

No campo neurológico, é possível
que as quedas tenham origem no sistema nervoso central – SNC (encéfalo e
medula espinal) ou no sistema nervoso
periférico – SNP (nervos periféricos e
musculatura estriada), exigindo investigação mais cuidadosa para detectar as
causas, o que pode revelar até mesmo
problemas cardiovasculares. É o caso do
SNC, quando as quedas são consequência de doenças isquêmicas e hemorrágicas, com redução motora de um lado
do corpo, impedindo sua sustentação.
Para a neurologista Maria Stela Lima,
este quadro indica um alerta de situação
mais complexa e é necessário buscar
atendimento e investigação para evitar
que ocorra a progressão e instalação de
déficits neurológicos.
Nas ocorrências relacionadas ao
SNP, pode haver comprometimento
motor ou sensitivo dos nervos dos
membros inferiores, levando a quedas
por falta de força ou sensibilidade.
Entre as causas, estão o diabetes, a
desnutrição, a insuficiência hepática
ou renal, assim como outras doenças
de causas degenerativas, inflamatórias, congênitas, endócrinas e infecciosas.
P
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Fibrose cística

Muco perigoso
Renata Bernardis

C

ausada por um gene defeituoso,
transmitido por pai e mãe – embora nenhum dos dois manifeste a
doença –, a fibrose cística (FC) faz com
que a criança produza um líquido anormalmente denso e pegajoso, o muco, que
se acumula nas passagens respiratórias
dos pulmões e no pâncreas, favorecendo
a incidência de infecções pulmonares e
problemas digestivos graves.
A FC ainda não tem cura, mas,
segundo Fabíola Villac Adde, médica
assistente doutora da Unidade de
Pneumologia do Instituto da Criança,
do Hospital das Clínicas da FMUSP,
graças aos avanços da ciência, essa
realidade pode mudar nos próximos dez
anos, em razão de uma nova técnica de
rastreamento de pequenas moléculas
feito em larga escala. Essas moléculas
são capazes de melhorar a expressão na
membrana e o funcionamento da proteína defeituosa, a CFTR (cystic fibrosis
transmembrane condutance regulator).
“Esse tipo de abordagem já identificou a molécula ivacaftor, que funciona
em uma pequena parcela de pacientes
(cerca de 4%) que apresentam a mutação G551D. Ensaios clínicos com esta
droga, já aprovada pelo FDA americano,
mostraram bons resultados”, conta
Adde. Aproximadamente 10 mil pessoas têm FC no Brasil e a sobrevida, em
países desenvolvidos, é de 40 anos, em
média. Por isso, o diagnóstico precoce
é fundamental, pois se evita a desnutrição e faz com que a criança desenvolva
bem seu peso e altura. As infecções
respiratórias são monitoradas e tratadas
com rapidez, o que ajuda a impedir as
cicatrizes pulmonares (bronquiectasias)
causadas por infecções de repetição.
Adde explica que o espectro de gravidade da FC é muito variável: há casos
leves e graves. Esta variação tem relação
com o tipo de mutação que o paciente
apresenta, o estado nutricional, fatores
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O diagnóstico precoce da doença evita a desnutrição
e faz a criança desenvolver peso e altura

ambientais e socioeconômicos. Os sintomas, na maioria dos casos, aparecem
na infância, entre eles, dificuldade em
ganhar peso, fezes gordurosas e com
odor forte (esteatorreia), desidratação,
pneumonias de repetição, bronquite e
sinusites frequentes.
A pessoa com FC usa medicamentos
diariamente e por toda a vida, apresenta
insuficiência pancreática (cerca de 90%)
e tem de tomar enzimas junto às refeições, além de polivitamínico. Diversas
inalações com soro fisiológico, broncodilatadores e soluções mucolíticas, para
afinar a secreção pulmonar, compõem
o tratamento diário dos pacientes. O
tratamento com antibióticos por via oral
ou endovenosa, durante internações,
também é recorrente. É recomendada
ainda, para o dia a dia, a fisioterapia respiratória, que ajuda a realizar a higiene
dos brônquios e a prática de exercícios
físicos. A cada dois ou três meses o
paciente deve realizar acompanhamento
com especialista.
O teste do pezinho para FC é um dos
exames utilizados para o diagnóstico da
doença. De acordo com Regina Biasoli,
gerente médica e hematologista do
laboratório Alta Excelência Diagnóstica, esse teste apresenta sensibilidade

de 95% (ou seja, em 95% dos casos a
tripsina está aumentada, mas em 5%
dos casos, mesmo diante da doença, a
tripsina encontra-se normal).
Quando alterada, a tripsina imunorreativa se encontra de duas a três
vezes maior no primeiro mês de vida
no recém-nascido. O exame é repetido
entre 14 e 42 dias de vida, confirmando
com teste de suor ou genético. Biasoli
ressalta, no entanto, que o genético
negativo não afasta a doença, pois
nem todas as mutações conhecidas são
pesquisadas. São muitas as mutações
do gene e os kits vêm padronizados;
por isso, detecta-se a doença em aproximadamente 80% dos casos.
O de suor é específico para diagnóstico de FC. Níveis de cloro superiores
a 60 milimoles por litro indicam que
a pessoa tem a doença. “Essa alteração cria um desequilíbrio de íons e
água dentro da célula, resultando em
secreções mais viscosas, com menor
quantidade”, explica Biasoli.
Por serem mais viscosas, essas
secreções promovem obstrução dos
ductos pancreáticos, impedindo as enzimas digestivas de serem lançadas no
intestino. O paciente tem má absorção
de nutrientes e não ganha peso, apesar
de se alimentar bem. Essa obstrução,
por ser mais espessa, também pode
acometer os ductos biliares, e a bile
retida no fígado favorece a instalação
de um processo inflamatório.
A pessoa com FC também é acometida por alteração no transporte iônico
nas glândulas sudoríparas, comprometendo a reabsorção de cloro. E níveis
aumentados de cloro ajudam a reter
água e sódio, o que deixa o suor mais
salgado. Entretanto, o aparelho respiratório é a área mais delicada da doença.
O pulmão produz muco espesso que
pode ficar retido nas vias aéreas e ser
invadido por bactérias.
Mulheres com FC têm mais dificuldade para engravidar porque o
muco cervical mais espesso dificulta
a passagem dos espermatozoides,
enquanto 98% dos homens com a
doença são estéreis, embora tenham
desempenho e potência sexual absolutamente normais.
P
rbernardis@gmail.com

Aids

Agora, uma doença sob domínio
É consenso que o HIV não pertence a grupos
de riscos e sim às práticas de riscos
© Kritiya | Dreamstime.com

Neusa Pinheiro

U

m dos maiores desaf ios da
Medicina – se não o maior
– é a descoberta da cura do
câncer em todas as suas formas.
Mas, na década de 1980, um mal
assombrou o mundo. Desconhecida
até então, uma infecção causada por
um vírus tornou o contato sexual
algo perigoso e mortal. Em 1981,
quatro jovens homossexuais de Los
Angeles, Estados Unidos, foram
identificados como portadores da
Aids – sigla em inglês de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Sida), sendo oficialmente o primeiro
caso registrado da doença.
Tinha-se conhecimento de que o
vírus HIV – human immunodeficiency
virus – estava presente entre nós há
mais de cem anos. No entanto, até
hoje a ciência não sabe explicar por
que demorou tanto a identificá-lo.
A teoria melhor aceita para o surgimento da doença entre os humanos
é que tenha vindo de aldeias do oeste
da África, onde seus habitantes se
alimentavam de macacos, portadores
do HIV.
Em 1982, a Medicina descobriu
que o vírus atacava o sistema de defesa do organismo, pois naquele ano

houve surtos de pneumonia atípica
em pessoas com doenças graves, além
do aparecimento de um caso onde o
bebê morreu de infecção relacionada
à Aids após transfusão de sangue.
Conhecida inicialmente, de maneira pejorativa, como “peste gay”,
em 1983 e 1984, a Aids passou a se
manifestar entre os heterossexuais,
sendo, inclusive, “o relacionamento
entre eles a principal forma de contágio na África”, diz o infectologista
Ésper Kallas. Nessa época também
surgiram as campanhas de uso de
preservativos e seringas descartáveis
e outros cuidados. “Depois vieram os
testes nas grávidas, que objetivavam
mapear e evitar a transmissão para os
bebês”, completa. Hoje, é consenso
no meio médico que o problema da
Aids não pertence a grupos de riscos
e sim às práticas de riscos – ausência
de camisinha em relações sexuais é
uma delas.
Nos anos seguintes, desenvolveram-se os primeiros testes de detecção do vírus. O principal, o Elisa –
ensaio imunoenzimático –, detectava
a presença do vírus antes que ele
se manifestasse. Em 1987, surgiu o
AZT, uma droga capaz de integrar os

esquemas de tratamento atuais, com
uso simplificado, barato e potente.
Hoje, mais de trinta anos depois,
o quadro mudou bastante. A cura
ainda não foi descoberta e nem surgiu
uma vacina eficaz, mas, agora, é uma
doença controlável. “A expectativa de
vida mudou muito com a introdução
da terapia antirretroviral combinada
(conhecida pelos leigos como coquetel)”, diz o médico Jamal Suleiman,
do Instituto de Infectologia Emílio
Ribas, de São Paulo. “Hoje ela é igual
à população soronegativa”, sentencia.
Com o tempo, outras classes de
medicamentos foram estudadas.
Hoje é possível interferir em outros
pontos, como na entrada, na integração do vírus no núcleo celular e
na maturação, mas a procura da cura
da Aids continua. Uma das pesquisas
que mais prometem visa à eliminação
do vírus latente, que ainda não se
manifestou. No Brasil, a Fundação
Oswaldo Cruz trabalha para obter
uma vacina que ajude o sistema
imunológico a eliminar o vírus assim
que chega ao corpo.
Segundo a Secretaria Estadual da
Saúde de São Paulo, em 2008, 30,5%
dos infectados descobriram a doença
em estágio avançado. Em 2012, esse
índice caiu para 25,6%. Como acontece no câncer, o diagnóstico precoce
é o grande aliado no tratamento. O
HIV é mais letal quando os linfócitos
estão baixos, com índices inferiores
a 200. A medicação é mais eficiente
se for aplicada nas células de defesa
do organismo quando estão em um
patamar acima de 350.
De acordo com Clara Gianna,
coordenadora do programa estadual
paulista de DST/AIDS, existem pessoas
que convivem bem com a doença há
20 anos. “Quem possui bom estado
imunológico tem melhores chances de
sucesso no tratamento e na qualidade
de vida. É importante que o teste de
HIV seja feito de maneira rotineira por
aquelas pessoas que têm vida sexual
ativa”, diz.
P
neusapinheiro@ig.com.br
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Depressão pós-parto

Emoção incontrolável
Além dos fatores biológicos, outras mudanças
mexem com a estabilidade emocional das mulheres
© Monkey Business Images | Dreamstime.com

Renata Bernardis

F

oi intrinsecamente determinado
pela sociedade que a maternidade deveria ser – como retratam
as cenas perfeitas dos comerciais de
televisão – um momento de completa
alegria. Fatores biológicos, no entanto,
inerentes, claro, à vontade da mulher
revelam que a maternidade vem acompanhada da depressão pós-parto para
15% das mulheres no mundo, segundo
informações da psicóloga do Hospital
Santa Catarina de São Paulo, Solange
Martins Ferreira, com base em diversas
pesquisas realizadas.
A psicóloga afirma que o estrógeno, hormônio feminino que ajuda a
controlar o humor e tem sua quantidade aumentada durante a gravidez,
sofre queda brusca após o parto. Essa
alteração hormonal, conhecida como
baby blues, resulta em instabilidade
emocional para a maioria das mulheres.
São cerca de quinze dias de ansiedade, irritação, choro e inquietação. “A
prolongação desse quadro se caracteriza como depressão pós-parto, cujos
sintomas são os mesmos de qualquer
depressão. Ela é mais comum nos três
primeiros meses, mas passível de acometer a mulher até um ano após ela ter
dado à luz”, explica Ferreira.
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Outras mudanças mexem com o
emocional das mulheres. Elas precisam
acordar durante a noite, e isto pode
desencadear a produção de cortisol,
o hormônio do estresse. Também são
obrigadas a encarar alterações no corpo causadas pela gravidez e pelo parto
e enfrentam mudanças no trabalho e
nas relações sociais, além de passarem
a ter menos tempo e liberdade.
A avaliação para diagnosticar a
depressão pós-parto deve ser feita
por especialista, mas os indícios da
doença são, em sua maioria, percebidos por amigos e parentes. “É
fundamental que a mãe não esconda
os seus sentimentos e procure ajuda,
afinal ninguém entra em depressão
porque quer e o preconceito da
sociedade é descabido”, informa a
psicóloga.
A publicitária Fabiana Deziderio,
de 38 anos, sabe bem o que é esse
dogma. “A pressão da sociedade é
grande sobre qualquer pessoa que tem
depressão, como se a doença fosse
frescura, corpo mole. Poucos compreendem que faz parte da química do
cérebro, que as coisas não estão bem
e que não vão melhorar sem ajuda”,
complementa.

Carolina Ambrogini, ginecologista
e obstetra da Unifesp, reforça a importância de mostrar à mulher que
ela não tem culpa de ter depressão e
que a doença é imprevisível. “Algumas
gestantes mais ansiosas dão indícios
de estarem propensas a ter depressão
pós-parto, mas às vezes é aquela que
parecia estar tranquila que desenvolve
a doença, que, se não for tratada, dura
meses ou anos.”
De acordo com Juliana Pires Cavalsan, médica psiquiatra do Programa de Saúde Mental da Mulher do Instituto e Departamento de Psiquiatra
da USP, existem graus de depressão
que são medidos na prática clínica
durante uma entrevista psiquiátrica.
No caso das puérperas, a entrevista é
diferenciada, pois estas pacientes, em
virtude do estigma de que a gestação
e a chegada de um filho é um momento de extrema felicidade e satisfação,
evitam falar sobre os seus sentimentos
com medo de serem julgadas.
Não há como explicar os motivos de algumas mulheres terem e
outras não. A etiologia da depressão
pós-parto ainda é incerta. O curso da
depressão também varia. Os tipos de
tratamentos são o farmacológico e/ou
psicoterápico, mas, na maior parte das
vezes, se faz necessário o uso de antidepressivos. “No período gestacional
e puerperal a decisão de tratar ou não
sempre será tomada após análise de
riscos e benefícios do tratamento e
da doença”, revela Cavalsan. Existem
antidepressivos já aprovados pelo
Ministério da Saúde, compatíveis e
seguros na amamentação.
Se a depressão pós-parto nas mulheres é estigmatizada pela sociedade,
nos homens então é pior. De acordo
com Ferreira, um em cada cinco homens tem depressão pós-parto. “Ao
passo que as atenções estão voltadas
para mulher e para o bebê, os homens
percebem níveis de gastos e de preocupação maiores e passam a receber
menos atenção”, diz, ao citar sintomas
como irritabilidade, tristeza, falta de
vontade e de apetite, choro e dificuldade de relacionamento com os filhos,
inclusive com o recém-nascido. P
rbernardis@gmail.com

Mioma

Nódulos uterinos
Tumores benignos que podem interferir na
qualidade de vida da mulher e dificultar a gravidez
presença de mioma (nódulos)
no útero pode causar alterações hormonais, dificuldade
para engravidar e mexer com o lado
emocional das mulheres. Esse tipo de
nódulo é bastante comum, ele nasce
da própria fibra muscular que constitui o corpo uterino (miométrio), que
inicia uma proliferação das células,
reproduzindo exatamente a mesma
fibra muscular, como se fossem pequenas “bolas de lã”.
Segundo Michel Zelaquett, ginecologista do Centro de Mioma no Rio
de Janeiro e autor da tese Embolização de Miomas Uterinos e Fertilidade
no Brasil, não há números exatos da
prevalência da doença na população
feminina brasileira. Alguns estudos,
porém, indicam que os miomas uterinos atingem cerca de 80% das mulheres em idade fértil. “Um levantamento
realizado pelo Ministério da Saúde,
em 2012, revelou que, somente pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), 109 mil
mulheres tiveram seu útero retirado,
sendo que o principal problema foram
os miomas”, diz o ginecologista.
Os miomas são tumores benignos
que se desenvolvem na parede uterina. Vale lembrar que os nódulos não
se transformam em câncer. “Esses
tumores necessitam da presença de
estrogênio e progesterona para surgirem e se desenvolverem. E é justamente no período fértil que a mulher
possui estes hormônios em maior
quantidade, estando mais propícia
a ter algum tipo de mioma uterino”,
aponta Zelaquett.
Conforme explica Luciana Olla de
Medeiros Druziani, ginecologista e
obstetra do centro médico do Hospital Santa Isabel, em São Paulo, a
localização do mioma é de extrema
importância. “Podemos encontrar os
nódulos em diferentes posições no
útero e isso é o que determina sua
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classificação. Os chamados subserosos se desenvolvem na parte mais
externa do útero e podem ser sésseis
ou pediculados. Já os intramurais se
encontram dentro da parede uterina,
e os submucosos se projetam para a
cavidade uterina”, esclarece.
Os três tipos de miomas são, em
sua maioria, assintomáticos, mas,
entre as queixas mais frequentes,
estão: o aumento do fluxo menstrual
(sintoma mais comum, que atinge
de 30% a 60% das mulheres), algia
pélvica (30% a 50%), aumento do
volume abdominal, compressão do
trato intestinal, urinário ou sistema
nervoso e também infertilidade. “O
diagnóstico pode ser feito por exame
físico, que deve ser complementado
com um de imagem. O primeiro a ser
solicitado é o ultrassom transvaginal,
que, além de definir o número, o tamanho e a localização dos nódulos,
mostra as distâncias em que eles estão
e facilita a programação do tratamento”, reforça Druziani.
A grande maioria dos miomas raramente atinge tamanhos superiores

a quatro centímetros. No entanto,
alguns podem chegar a tamanhos
grandes, são os considerados miomas gigantes. “Existem relatos de
tumores com mais de 20 centímetros
e outros podendo pesar até 9 kg”, diz
Zelaquett.
A g inecolog ista Druziani explica que o tratamento precisa ser
individualizado: “Devemos considerar
a idade da paciente, a presença de sintomas, a localização e o tamanho dos
nódulos, se a mulher quer engravidar,
se teve antecedentes obstétricos e se
deseja preservar o útero ou não”. É
possível tratar a doença sem a necessidade de retirada dos miomas,
usando medicamentos e fazendo a
embolização dos nódulos. O principal
objetivo é a melhora dos sintomas e
da qualidade de vida.
Outro tipo de tratamento consiste
em remover os miomas cirurgicamente, com a retirada do útero (histerectomia) ou com a preservação do
útero (miomectomia). “O tratamento
cirúrgico muitas vezes é indicado
em casos avançados da doença, em
mulheres que desejam engravidar em
curto prazo (em até dois anos) e os
miomas impedem. Neste último caso,
o tratamento mais recomendado é a
miomectomia sempre com a preservação do útero”, avisa Zelaquett.
Os miomas que podem causar
infertilidade são geralmente os submucosos e os intramurais, porque distorcem a cavidade uterina e dificultam
a passagem do espermatozoide para
fecundação do óvulo ou prejudicam a
implantação do embrião na cavidade
uterina. Há estudos científicos que
revelam que a infertilidade acontece
em cerca de 20% dos casos.
Diminuir a incidência dos miomas
não é uma tarefa fácil, avisam os
ginecologistas, pois o desenvolvimento dos nódulos envolve, além de
fatores genéticos, causas ambientais
e comportamentais, que são reflexo
do estilo de vida da mulher moderna.
O aparecimento do mioma também
pode estar relacionado à má alimentação, ao sedentarismo e ao fato de
as mulheres estarem adiando cada vez
mais a maternidade.
P
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PNEs

Inclusão necessária
Como a Odontologia deve tratar os portadores
de necessidades especiais
egundo a OMS – Organização
Mundial da Saúde e a Política
Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência, é
considerada deficiência toda perda
ou anormalidade de uma estrutura
ou função psicológica, fisiológica
ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade,
dentro do padrão considerado normal do ser humano.
O mundo normalmente não é
pensado para atender os PNEs –
portadores de necessidades especiais. Isto acontece amplamente e
a Odontologia não se exclui deste
cenário. É preciso que os dentistas
atentem-se aos pacientes com graves distúrbios comportamentais ou
aqueles que apresentam condições
incapacitantes, temporárias ou definitivas, seja em nível ambulatorial,
hospitalar ou domiciliar.
Apesar de as condições de saúde
bucal em relação à incidência de
problemas orais terem melhorado na
população mundial, para os PNEs
esta não é a mesma realidade, pois
continuam apresentando problemas
bucais severos independentemente de
constituírem doenças mentais e/ou
físicas. “Estas ocorrências geralmente
são devidas a fatores como a condição
socioeconômica-cultural de muitos
PNEs, suas limitações motoras, número
insuficiente de profissionais especializados para atendê-los, ausência de
atenção dos órgãos públicos, falta de
motivação e treinamento inadequado
de pais e cuidadores na atenção com
a higienização bucal e, finalmente, a
ausência de programas preventivos”,
explica Marissol Romanelli, especialista em odontologia para pacientes
com necessidades especiais.
As patologias bucais mais encontradas nos PNEs são: retardo
na erupção dentária, deglutição
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atípica, bruxismo (ato de ranger os
dentes), sucção do dedo, respiração bucal, maloclusão, xerostomia
(conhecida como boca seca) relacionada ao uso de medicamentos,
aumento no índice da doença cárie
dental (em virtude de fatores como
dieta, higienização deficiente, gravidade da deficiência e interferência
sistêmica) e doença per iodontal
geralmente avançada.

Cuidados

no tratamento

“Os problemas bucais têm maior
incidência em pacientes deficientes
mentais e tetraplégicos, por causa da dificuldade de coordenação
motora para a higienização. Para o
tratamento, é necessário um ambiente adequado, com um auxiliar
de higiene dentária preparado para
o auxílio do profissional, a fim de
executar o procedimento em um
período não muito longo, que não
estresse o paciente”, diz Gladys
Glair Villar Zambotti, odontopediatra e especialista em odontologia

para portadores de necessidades
especiais.
“PNEs devem ter os mesmos
cuidados que qualquer indivíduo,
porém muitos apresentam alteração
na coordenação motora e mudanças
comportamentais que dif icultam
a higiene oral; por isso, é preciso
um acompanhamento clínico mais
rigoroso nesses casos, com consultas
de retorno a cada dois meses, tendo
como foco principal a prevenção”,
alerta João Santos Júnior, doutor
em Odontologia e membro da Abope
– Associação Brasileira de Odontologia para Pacientes Especiais.
A conduta do dent ista de ve
incluir uma compreensão ampla
sobre a deficiência e o estado emocional do paciente. O ideal é que o
profissional tenha experiência com
PNE, pois o controle do medo e da
ansiedade do paciente pode resultar
em 50% da aceitação para a realização do tratamento odontológico,
recomenda Romanelli. “Geralmente
temos que nos adaptar a uma comunicação verbal e não verbal, com linguagem apropriada à idade mental.
Consultas pela manhã, por exemplo,
e não muito longas, costumam ser
mais aceitas por eles.”
Em c as os de pac ie nte s qu e
tenham cuidador, o mais difícil é
estimular a higiene oral, sobretudo
porque é preciso compreender a
realidade familiar em que o PNE
está inserido. Zambotti indica que
nesses casos o profissional, além de
avaliar o índice de placa bacteriana,
deve orientar uma dieta alimentar,
procedimentos de higienização e
estipular uma periodicidade da avaliação bucal do paciente.
Romanelli ressalta que a prevenção com a saúde bucal do PNE
não difere em relação às medidas
fundamentais de atenção odontológica, o que difere é a intensidade
dessas medidas, suas particularidades e adaptações para cada tipo de
necessidade especial.
P
millamekary@gmail.com

Treino intervalado

Prática de rotina
Alternativa contra o tédio dos exercícios rotineiros

A

ndar pelo menos cinco dias
por semana em ritmo forte é a
recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS) para aqueles
que querem ter um coração saudável. O
exercício aeróbico – aquele que utiliza
o oxigênio como ingrediente no processo de geração de energia dos músculos e praticado de forma contínua
por períodos prolongados – diminui as
chances de problemas cardiovasculares,
aumentando e melhorando a qualidade
de vida do indivíduo. Muitos são os
benefícios para a saúde, todos eles bem
divulgados, mas, mesmo com todos os
fatores positivos, as pessoas não conseguem transformar essa atividade em
parte integrante de suas vidas, seja por
preguiça ou até mesmo enfado.
Atentos a esse comportamento, os
médicos vêm recomendando a seus
pacientes o treino intervalado, adotado
por muitos atletas, que consiste em
intercalar ritmos fortes ou moderados
e ritmos mais leves, de recuperação
ou repouso, em caminhada, ciclismo
ou corrida.
O exercício intervalado é mais desafiador, quebrando com a monotonia
do ritmo constante e tornando a prática
mais prazerosa. O professor de esportes
da Universidade Gama Filho (RJ), Cláudio Gil, diz que numa corrida intervalada, nos momentos de alta velocidade,
há maior liberação de endorfina, que é
o neurotransmissor associado às sensações de prazer e relaxamento.
Além do aspecto de estímulo ao
praticante, esse treino tem algumas
vantagens sobre os aeróbicos constantes. Diminui a fadiga diária, aumenta a
oxigenação no corpo, reduz a gordura
corporal (a caminhada, por exemplo,
age mais sobre a gordura do sangue)
e melhora o condicionamento cardiorrespiratório, pois eleva os batimentos
cardíacos a níveis mais altos. Portanto, é
necessário ter o controle dos batimentos

cardíacos de forma sistemática. Para
isso, deve-se colocar os dedos indicadores e médios no pescoço ou no pulso
e contar as pulsações por 15 segundos
e multiplicar por quatro, ou então, mais
recomendado e mais preciso, dispor de
um relógio com monitoramento cardíaco. A frequência cardíaca máxima é
encontrada ao se deduzir a idade de 220,
no caso de homens, ou 226, em mulheres. Feito isto, consulta-se uma tabela
com zonas de frequência cardíacas que
indicarão o nível de esforço. O exercício
intervalado é definido por intercalar
tempos ou distâncias específicas em
função dessas zonas de treinamento. O
médico Ricardo Nahas define o treino
intervalado como aquela atividade de
alta intensidade com repouso ativo
(trabalhos que exigem menos vigor) ou
passivo (parada completa).
O treino, além dos benefícios ao
sistema cardiorrespiratório, está associado à melhor resistência muscular,
combate à obesidade e à hipertensão
arterial e diabetes. Um estudo feito
pela Universidade de Atenas, na Grécia,
demonstrou que treinos intervalados
praticados rotineiramente melhoram
muito a qualidade de vida e os quadros
clínicos de portadores de insuficiência
cardíaca crônica. “É como comparar o
rendimento de dois indivíduos para um
mesmo consumo de oxigênio: quem
© Odua | Dreamstime.com
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pratica o intervalado tem melhor desempenho, ‘economizando’ o coração
no curso de um trabalho físico, evitando as doenças”, diz Nahas. Outra
vantagem apontada por ele é a queima
calórica após o exercício, muito mais
intensa: “No período após esforço,
o metabolismo trabalha muito mais
rápido e a queima de gorduras é maior
que a habitual”.
Mas não se iluda que o indivíduo
pode sair praticando esse tipo de
treino; é necessário passar por uma
avaliação médica, diferentemente do
que acontece com a caminhada. De
acordo com o médico, a consulta é o
start para surpreender doenças pre
existentes, indicando níveis e limites de
treinamento. “A rotina de exercícios em
níveis de esforço elevados aumenta os
riscos de exacerbar lesões nas articulações dos aparelhos locomotores, como
as artroses”, alerta Nahas.
Uma vantagem para quem pratica
treino intervalado é a exigência de
menor tempo disponível: 20 ou 30
minutos são suficientes, pois requerem
maior esforço do que treinos de moderada intensidade. São recomendados
apenas uma vez por semana (para quem
pratica três treinos semanais) ou no
máximo três (para quem treina quase
diariamente), pois necessitam de uma
adaptação maior do organismo e maior
tempo de recuperação.
Várias são as maneiras de praticar
esse treinamento e é sempre importante controlar as faixas de batimentos cardíacos. Pode-se, por exemplo,
fazer cinco séries de três minutos em
velocidade de caminhada, ou 60% da
frequência cardíaca máxima (FCmáx) e
dois minutos num ritmo forte na faixa
de 85%. O treinamento pode também
ocorrer em função de distâncias: 200
metros em ritmo forte e 200 metros
andando, até mesmo parado, para
que o batimento volte à faixa menos
intensa. O importante é que ele tenha
um objetivo, seja para uma prova de
corrida ou melhoria na condição
física ou clínica, e que seja
precedido de uma consulta a um cardiologista com
acompanhamento de um
educador físico.P
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Hipertensão

O homem fica hipertenso, em média, depois dos
35 anos e a mulher após os 40
© Ashdesign | Dreamstime.com
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C

onsiderada um dos mais graves
problemas de saúde pública no
Brasil e, igualmente, nocivo
fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
a hiper tensão ar ter ial, também
conhecida como pressão alta, é a
principal responsável pelo aumento
de ocorrências de acidente vascular
encefálico (derrame) e infarto agudo
do miocárdio (ataque cardíaco) –
atualmente as duas maiores causas
de mortes no País. “A hipertensão é
um inimigo bem próximo, que mora
dentro de cada indivíduo, e é uma
doença silenciosa, porque raramente
aparecem sintomas; mas, quando se
manifesta, é tarde demais para os
chamados órgãos-alvo, como coração, cérebro, rins, vasos arteriais
e retina, que acabam sofrendo as
consequências diretas do aumento
duradouro da pressão”, avisa Cibele Rodrigues, professora titular de
Nefrologia da PUC-SP, diretora do
Departamento de Hipertensão da
Sociedade Brasileira de Nefrologia e
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membro da Sociedade Brasileira de
Hipertensão.
Todos os dias, passam pelas
artérias cerca de cinco litros de
sangue. Dentro de vasos saudáveis,
essa travessia é tranquila. Mas não
para pessoas que sofrem de pressão
alta. Nesse grupo, chamado de hipertensos, o sangue viaja apertado.
A circunferência interna das artérias
diminui e deixa menos espaço para o sangue,
que, então, começa a pressionar as paredes,
deformando-as.
A pressão é considerada normal quando
os valores
são de 120/80
mmHg (12 por
8). Uma pessoa
pode ser diagnosticada hipertensa quando os
níveis da pressão
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Pressão sob controle?

estão acima de 140/90 mmHg (14
por 9). Estes números, na verdade,
representam a força gerada pelo
bombeamento do sangue, que é feito
pelo coração, e passa pelas artérias.
O número maior (12) indica a pressão
provocada quando o coração se contrai (sístole) para distribuir o sangue,
e o menor (8), quando ele relaxa
(diástole). “Estima-se que aproximadamente um terço da população brasileira tenha hipertensão. E, quanto
maior a idade, maior a prevalência
da pressão alta. Cerca de 60% das
pessoas com mais de 65 anos têm a
doença”, diz Antônio Carlos Bacelar,
cardiologista do Hospital Israelita
Albert Einstein.
A hipertensão pode ser dividida
em dois grupos – primária e secundária. A pressão alta primária, mais
comum entre a população, não tem
uma causa específica, é considerada
multifatorial e envolve, além da
genética, raça e o estilo de vida. Já
a hipertensão secundária acontece
quando existe alguma outra doença
envolvida, que leva ao aparecimento
da pressão alta, como, por exemplo,
apneia do sono, problema na tireoide,
diabetes e problemas renais, entre
outras, informa Bacelar.
“Nem mesmo as crianças escapam da pressão alta, aproximadamente 5% delas têm o problema e
deveriam ser diagnosticadas e tratadas”, alerta Rodrigues. Conforme
explicam os especialistas, a genética

CONFIRA 10 DICAS PARA PREVENIR A HIPERTENSÃO
1. Caminhe ou faça qualquer atividade física regular.
2. Dê risadas. Muitas!
3. Não é possível mudar a genética, a raça e a idade, mas dá para
se livrar daquelas gordurinhas.
4. Deixe o estresse de lado e ame mais!
5. Corte o cigarro.
6. Durma bem e alongue-se antes de sair da cama.
Roncos podem ser sinais de alerta, principalmente
em obesos.
7. Troque a sobremesa por uma fruta. Se for para comer
chocolate, que seja pouco e com alto teor de cacau.
8. Tenha uma alimentação saudável e balanceada!
9. Diminua o sal! Ele incha e retém líquidos.
10. Deixe a bebida alcoólica só para os finais de semana e
beba sempre com moderação. Prefira uma taça de vinho
tinto, mas só uma por dia.
Fonte: Cibele Rodrigues, diretora do Departamento de Hipertensão da Sociedade
Brasileira de Nefrologia e membro da Sociedade Brasileira de Hipertensão.

A doença é crônica, quase sempre
não tem cura, mas tem controle e
só complica em quem não se trata
corretamente. Conforme avisam os
especialistas, quem sofre deste mal
precisa estar atento, mesmo que não
sinta absolutamente nada, e mudar o
estilo de vida é tão ou mais importante do que tomar medicamentos,
que hoje estão disponíveis na rede
pública gratuitamente.
Não deixe a pressão
alta enganá-lo. “Conhecer o seu corpo é o primeiro passo para combater este inimigo controlável.
Esteja sempre alerta para
alguns dos sintomas da hiper-

tensão, como pressão muito forte na
região da nuca, tontura e zumbido
no ouvido. Visite um médico regularmente e faça os exames de rotina.
Cuide-se, afinal não dá para perder o
jogo para a pressão alta com armas
tão simples e poderosas à nossa disposição”, conclui Rodrigues.
P
eliescudero@gmail.com
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tem alto peso sobre o aparecimento
da hipertensão. Portanto, se os pais
têm pressão alta, a chance de um filho desenvolver a doença é de 50%.
Se apenas um deles tem a doença, a
chance diminui para 30%. Negros,
por exemplo, têm até duas vezes
mais chance de desenvolver pressão
alta do que brancos.
Outros fatores responsáveis pelo
surgimento e agravamento da hipertensão são: maus hábitos alimentares, como o consumo abusivo de
sal e de alimentos industrializados;
sedentarismo; estar com sobrepeso
ou obesidade; ingestão de bebidas
alcoólicas em excesso; uso frequente de descongestionantes nasais,
a nti-inf lamatórios e anticoncepcionais.
Para Bacelar, é preciso combater
essa epidemia no País com programas de promoção à saúde e ações
de prevenção. “Existe tratamento
para a doença com medicamentos,
mas o ideal é prevenir-se através de
medidas simples, como, por exemplo,
manter uma dieta rica em frutas e
verduras, com baixo teor de gordura
saturada e total. Também é importante a prática de exercícios físicos
e o controle do estresse emocional
por meio de ioga, meditação ou outro
incentivo ao corpo e à mente”, diz o
especialista.
De acordo com o último levantamento realizado em 2012 pelo
Ministério da Saúde, por meio da
Vigitel (Vigilância de fatores de risco
e proteção para doenças crônicas
por Inquérito Telefônico), muitas
pessoas foram identif icadas com
pressão alta, mas desconhecem este
fato. Os dados apontam ainda que,
entre a população que sabe e declara
ter a doença, 26,9% são mulheres e
21,3% são homens. Cibele Rodrigues
informa que o homem fica hipertenso, em média, depois dos 35 anos e
a mulher após os 40 anos, já que os
hormônios femininos ajudam a controlar a pressão. Por isso, todo adulto
deve medir sua pressão arterial. Se
descobrir que é hipertenso, precisa
ter acompanhamento médico para o
resto da vida.
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Entrevista

Atmosfera nociva:
doenças no ar

Com a chegada do outono e inverno, a poluição atmosférica nas
grandes cidades aumenta. Qual é
principal causa?
No caso de São Paulo, 90% da
emissão de poluentes está relacionada aos automóveis. Isto só
tende a piorar. Além de aumentar
o número de veículos sempre,
eles também ficam cada vez mais
tempo ligados e parados no meio
do tráfego.
Trocamos a cena típica de poluição — que eram as chaminés de
fábricas soltando fumaça — pela
imagem dos carros parados numa
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Aliando o conhecimento
científico ao refinado senso
de humor, o médico Paulo
Nascimento Saldiva não brinca em ser viço ao combater
um forte inimigo: a poluição
atmosférica. Essas substâncias nocivas presentes no ar
causam 1,5 milhão de mortes
por ano no mundo. Só em São
Paulo, são 41 mil casos anuais de mortalidade precoce.
“Precisamos fundar a Sociedade de Proteção aos Seres
Humanos”, ironiza Saldiva, ao
apontar a ausência de políticas de saúde que enfrentem o
problema no Brasil. A enorme
frota de carros parados em
g igante scos conge st iona-

Paulo Nascimento Saldiva

fileira imensa?
Sim. As chaminés urbanas, hoje,
são as avenidas e ruas, onde ficamos cada vez mais tempo parados.
Você fica circundado por canos de
escapamentos num nível de poluição superior à média da cidade.
Como se explica a mudança de
cenário?
É muito caro manter uma fábrica em cidades grandes, cujo
valor do IPTU é impagável. Por
isso, os fabricantes foram atraídos
para polos industriais, localizados
em pequenos munic ípios que
oferecem incentivo fiscal. Daí as

mentos responde por 90%
das emissões de poluentes,
principalmente nas grandes
cidades. “As chaminés urbanas, hoje, são as avenidas e
ruas, onde ficamos cada vez
mais tempo parados”, afirma
o livre-docente da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo, que coordena
o Laboratór io de Poluição
At mosfér ica Ex per imental
da USP, criado na década de
1970, e considerado, atualmente, referência no assunto.
Leia a seguir a íntegra de sua
ent re v ista concedida com
exclusividade a esta revista.

metrópoles pararam de produzir
bens e passaram a vender serviços,
que implicam em mobilidade. O
uso e ocupação do solo mudou,
fazendo c om que os imóveis
situados em áreas dotadas de
transporte público de qualidade
tornassem-se muito caros, difíceis
de serem comprados ou alugados
pelo morador comum. Então, as
pessoas foram deslocadas para a
periferia da cidade num processo
de urbanização caótica. A solução
para o cidadão foi comprar carro,
inclusive contando com incentivo
fiscal para isso (redução do IPI). Só
que a infraestrutura não comporta

essa situação constatada em várias
grandes cidades brasileiras.
Então, o nível de poluição nas
metrópoles brasileiras piorou nos
últimos anos?
No início dos anos 1990 até
20 05, os índic es de poluiç ão
caíram em decor rência de um
programa voltado à fabricação
de veículos mais eficientes e com
melhor tratamento das emissões
(Proconve – Programa de Controle
de Emissões Veiculares). Essa redução se constatou em cidades,
como São Paulo e Rio de Janeiro,
que possuem série histórica de
medição. Mas os efeitos benéficos
dessa melhor ia tecnológ ica se
esgotaram diante do significativo
aumento da frota e do tempo em
que os carros permanecem ligados
e parados. Com isso, os níveis de
poluição estão voltando aos antigos patamares. O problema das
cidades grandes é a falta de investimento em transporte coletivo
de qualidade. Há, ainda, a cultura
de valor ização do car ro como
um sonho de muitos brasileiros
que estavam fora do mundo do
consumo. Quer dizer, as pessoas
se apaixonaram pelo agente patogênico de doenças.
Quais riscos a poluição traz para
a saúde?
A OMS – Organização Mundial
da Saúde colocou recentemente
a poluição do ar como evidência
1 para câncer (está na mesma
categoria do cigarro). O cigarro
apresenta um risco maior. Mas,
hoje, cerca de 20% da população
brasileira fuma, enquanto 100%
das pessoas respiram o ar poluído. Outros riscos já evidenciados
nas publicações científicas são
baixo peso ao nascer, infarto do
miocárdio, agravamento de asma

e da bronquite crônica. Ou seja,
a poluição do ar produz todos os
malefícios que o cigarro provoca
e, pior, não dá ao cidadão o direito de escolha. A pessoa decide se
quer fumar ou não. Já em relação
ao ar que se respira, não há opção.

“A poluição
atmosférica provoca a
mortalidade precoce
de quatro mil pessoas
por ano só na cidade
de São Paulo”
Existem medidas a serem adotadas para mitigar esse problema?
A Medicina deverá se ocupar
de temas que não per tencem
claramente à sua área clássica de
abordagem, como o transporte.
A poluição atmosférica provoca
a mortalidade precoce de quatro
mil pessoas por ano só na cidade
de São Paulo. Um problema como
esse não pode ser tratado somente
no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente ou Ministério das Cidades. É necessário ter políticas de
saúde. Precisamos fundar a Sociedade de Proteção ao Ser Humano.
As autoridades de saúde não
abordam esse tema no Brasil?
Não tratam o problema, mas
deveriam. As secretarias de saúde
possuem programas de imunização excelentes; combate às endemias excelente; mas não há nada
relacionado ao tráfego. As pessoas
que ficam de três a quatro horas
sentadas em veículos (próprios ou
coletivos), sem ir para lugar nenhum, estão submetidas a um nível de ruído que interfere na qualidade do sono e na saúde mental.

Dirigir numa cidade grande não
é uma experiência de elevação
espiritual, a pessoa vira um bicho
no trânsito. É um estresse que não
leva à nada. Um paulistano perde
em média 2 horas e 20 minutos do
seu dia para se locomover. Quanto
mais pobre, mais tempo perde,
porque mora mais longe e o meio
de transporte é precário. O comum
é o trabalhador levar até 4 horas
do dia para ir e voltar. Ele tira esse
tempo do sono, da capacidade de
lazer, da convivência familiar e
até da possibilidade de estudar. As
autoridades da saúde deveriam se
reunir com os outros setores para
pensar numa política de transporte que priorize o b
 em-estar da
população.
A poluição atmosférica deveria
ser tratada como problema de
saúde pública?
Sim, tanto quanto a dengue e as
campanhas de vacinação. O último
relatório da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) prevê que a
poluição de ar será a principal
causa de morte associada a fatores
ambientais, em 2050. Hoje, no
mundo, morrem cerca de 1,5 milhão de pessoas por ano por causa
da poluição. O número ultrapassará os três milhões em quatro
décadas. Por outro lado, o mesmo
relatório aponta queda nas mortes
por diarreia e malária. Por que a
diferença? Enquanto o anopheles
(mosquito transmissor da malária)
e o vibrião colérico (causador da
cólera) são objeto de atenção das
autoridades de saúde, a poluição
não é. E há outro aspecto: o vibrião colérico e o anopheles não
têm lobby econômico. Já as fontes de poluição, em geral, estão
relacionadas a grandes interesses
econômicos.
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Entrevista
Como é a situação do Brasil, em
termos de poluição, se comparada
à de outros países?
O Brasil só é melhor que a China, Índia e África. Quem abre o site
da Sociedade Europeia de Meio
Ambiente verá na capa imagens de
gente: velhos, crianças. Aqui, no
nosso país, nos sites relacionados
à área só se vê bicho. É como se
as pessoas não fossem afetadas.
E por que essa perspectiva predomina no Brasil?
No meu modo de entender, essa
visão permite fazer maquiagem
verde. As empresas investem em
c ampanha de preser vaç ão do
mico-leão-dourado, mas vendem
o seu produto poluidor aqui e,
ainda, se dizem sustentáveis. Mas
a sustentabilidade nasce não só
das ações de preservação fora do
seu negócio, mas principalmente
no interior do seu próprio negócio.
Essa é a questão central.
O senhor acha possível conciliar crescimento econômico com
qualidade de vida, em que a água,
o ar e o solo seriam preservados?
Publicamos, em setembro, um
artigo na Nature o qual mostra
o mapa da poluição do mundo.
Quanto mais rico o país, menor
os níveis de poluição, embora
utilize mais energia e emita maior
quantidade de gases de efeito estufa. Na Europa e Estados Unidos
a poluição é muito baixa. Nos
países em que há pouco consumo de energia per capita, como
os da África e América Latina, a
poluição é bem mais alta. Então, o
controle da poluição não invalidou
o desenvolvimento econômico. Ao
contrário: poluição é coisa de país
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pobre, pouco desenvolvido. Para
aumentar a margem de lucro, os
fabricantes utilizam tecnologias
mais baratas, porém mais sujas.
As grandes indústrias possuem
padrões diferentes conforme o
local em que está operando.

“... a poluição de ar
será a principal causa
de morte associada
a fatores ambientais
em 2050”
As indústrias trabalham com
padrões diferentes de emissões,
dependendo do país em que estão
instaladas. É isto mesmo?
Sim. É isto me smo. Us inas
termelétricas de segunda linha
não são aceitas em países que já
resolveram a questão da poluição,
como Alemanha. Mas são vendidas
a outros países cuja legislação
seja mais permissiva. Resolvem
lá, vendendo mais barato para
outros países mais pobres, embora
saibam que faz mal à saúde. Uma
mesma fabricante de automóveis
não coloca freios ABS e airbag
nos veículos produzidos no Brasil,
enquanto em suas matrizes nem
cogitam fazer algo assim. Morrem
41 mil pessoas ao ano, no Brasil,
por acidente de carro. Apesar de
saberem disto, as montadoras não
incluem esses itens de segurança
a fim de tornar o produto mais
barato. Isto, para mim, é uma espécie de “racismo” motivado pela
economia. O brasileiro tem uma
cabeça mais dura e um corpo mais
resistente a trauma? Como médi-

co, eu não consigo imaginar que
nosso organismo seja diferente do
alemão ou do dinamarquês.
Fora das metrópoles existem
também problemas relacionados
à poluição atmosférica?
Há a queima da cana, o desmatamento e a produção de carvão
vegetal. Muitas cidades para onde
as indústrias migraram não possuem agências ambientais estruturadas. Então, nem há medição
de poluentes nesses locais. Engana-se quem pensa que a poluição
do ar é um fenômeno só urbano,
pois o vento a leva para o interior.
Na região de São Paulo chega até
Sorocaba. Se uma pessoa decide
morar em Embu das Artes para
ter v ida saudável, vai respirar
mais ozônio do que no Centro de
São Paulo. A saída é criar solução
efetiva para o problema.
As metrópoles brasileiras conseguirão solucionar esse problema? O
senhor está otimista?
Muito otimista. Todo mundo
está convencido de que as grandes
cidades estão doentes. Em São
Paulo, os motoristas andam, em
média, 12 km por hora. O bandeirante Borba Gato fazia uma velocidade maior em lombo de mula no
século XVIII. Todo mundo sabe que
a poluição faz mal. Então, desse
caos nascerá a mudança. Já temos
as soluções desenvolvidas. Não
precisa inventar nada. O Brasil produz tudo: metrô, ônibus elétrico,
tecnologia de BRT (bus rapid transit), utilizada em Curitiba. Sabemos
o que fazer para o tráfego andar.
Acredito numa melhora, sim, pois
existe pressão tanto por mobilidade
quanto por qualidade de vida.

Saúde bucal

Cuidados na gravidez
Mães podem cuidar da saúde bucal de
seus filhos desde cedo
© Richard Semik | Dreamstime.com

Egberto Santos
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utura mamãe, se acha que, para
o bebê nascer saudável, é preciso
apenas cuidados médicos durante
a gravidez, está enganada. Há cada
vez mais evidências da importância de
visitar o odontologista para ter uma
gestação mais tranquila. Mulheres
sofrem com incômodos bucais durante
a gravidez, como o sangramento das
gengivas, mas dizem não procurar um
dentista por acreditarem que não faria
bem. Qualquer complicação sistêmica
pode estar diretamente ligada ao feto,
e esta pode ser uma das causas de
bebês nascerem prematuros ou com
alguma enfermidade.
“As futuras mamães com problemas gengivais precisam de mais
atenção e cuidados odontológicos,
pois estudos científicos sugerem que
pacientes com periodontite venham
a ter filhos prematuros, que são mais
suscetíveis às cáries. Além disso, gestantes com infecções dentárias podem
ter a circulação sanguínea comprometida e até atingir o feto se não houver
tratamento”, esclarece Adriana Mazzoni, consultora do Crosp – Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo
e autora do livro Odontologia para a
Gestante.

Para Márcia Maria Vendiciano
Barbosa Vasconcellos, odontopediatra
e consultora da ABCD – Associação
Brasileira de Cirurgiões- Dentistas, as
gengivas sangram devido à vasodilatação decorrente do aumento dos
hormônios femininos, mas a melhor
maneira de evitar este e qualquer outro
tipo de problema é usar o fio dental
corretamente e visitar o dentista, pois o
tratamento odontológico na gestação é
um complemento do pré-natal que tem
suma importância para a orientação e
manutenção de sua saúde.
Mazzoni explica que o melhor
períod o para a gestante visitar o
dentista é entre o terceiro e o sexto
mês de gravidez, pois antes a paciente
pode sofrer com enjoos e náuseas e
depois estará pesada demais para ficar
sentada numa mesma posição. “Geralmente a grávida está apta a qualquer
tratamento, mas procedimentos como
cirurgias eletivas, tratamentos de canal e clareamento seriam interessantes
se feitos em outros períodos, pois são
procedimentos que podem precisar de
medicação e demandar mais tempo”,
completa.
Segundo Vasconcellos, a preocupação com a saúde oral do bebê não

diminui após seu nascimento. Hábitos
comuns como o uso de chupetas e
mamadeiras, ou doces para acalmar a
criança, pode comprometer o desenvolvimento. Ela afirma que a primeira
consulta do bebê ao dentista deve ser
feita logo após seu nascimento.
Embora existam vários tipos de
chupetas ortodônticas comercializadas, não são recomendadas. “Todas
as chupetas comprometem o desenvolvimento orofacial da criança. Mas
ela não é considerada uma vilã porque muitos bebês necessitam sugar
mais do que o peito da mãe aguenta.
Recomendo os pais procurarem um
odontopediatra, para uma orientação
correta”, opina Mazzoni.
Ela ainda ressalta que nenhuma
mamadeira é boa. No peito existe
a ordenha, que consiste no esforço
envolvendo muitos músculos e movimentos, justamente o que a mamadeira não consegue. No entanto, ela
pode ser usada em casos especiais e
é importante conversar com um profissional para saber qual a maneira
mais adequada de alimentar a criança.
Os pais são os responsáveis e devem
oferecer comidas saudáveis, além de
efetuar a correta higiene bucal com
escova dental após a alimentação.
Outra época marcante na vida da
criança é a do nascimento dos dentes.
Vasconcellos explica que “eles são
importantes para o desenvolvimento
de vários sentidos do corpo humano como a fala, mastigação, ossos
e deglutição, mas, se não cuidada
corretamente, a criança pode sofrer
com cárie, doença periodontal e má
oclusão”.
Mazzoni afirma que o melhor
cuidado é pelo aleitamento materno,
pois o bebê terá uma proteção bucal e
formação salivar perfeita, assim como
o correto desenvolvimento orofacial,
muscular, ósseo e funcional. “Para a
criança que mama exclusivamente no
peito não é necessário higienização
oral, mas, a partir do primeiro dente,
é preciso começar a utilizar a escova
que, comprovadamente, é a única
forma eficiente de limpar a superfície
do dente”, esclarece.
P
egberto.jornalista@outlook.com.br
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Transplante cardíaco

Embora o transplante seja a última solução para
doenças que inviabilizam o trabalho do coração,
não se trata de uma cura
© Skypixel | Dreamstime.com

Lucita Briza

S

e o mundo todo se espantou
em 1967 ao s abe r que na
África do Sul o médico Christian Barnard havia realizado com
sucesso o primeiro transplante de
coração humano, meses depois
(maio de 1968) os brasileiros se
admiraram ainda mais quando o cirurgião Euryclides de Jesus Zerbini
realizou em São Paulo o primeiro
transplante do gênero na América
Latina – quinto do mundo. Mas a
sobrevida dos primeiros submetidos ao transplante cardíaco (TC)
foi curta: de apenas 18 dias a do
s ul-africano e de 28 dias a do brasileiro, em virtude do alto grau de
rejeição do órgão recém-instalado
no corpo dos operados. Até que no
início dos anos 1980, diz o cirurgião
cardiovascular Fábio Gaiotto, coordenador da equipe de transplantes
cardíacos do Instituto do Coração
(InCor) da FMUSP, a história desses
transplantes mudou ao surgir um
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remédio, a ciclosporina, capaz de
controlar a rejeição aguda. Atualmente, são feitos de 3.000 a 3.200
transplantes cardíacos por ano no
mundo, sendo ao redor de 200 no
Brasil, dos quais 30 no InCor.
Embora o t ransplante seja a
última solução para doenças que
inviabilizam o trabalho do coração,
provocando a chamada insuficiência cardíaca, não se trata de uma
cura, ressalta Gaiotto. “Pega-se
um paciente que está praticamente
‘morrendo’ do coração e troca-se
esta situação pela de uma doença –
a rejeição – agora controlada, que
lhe poderá dar uma sobrevida de até
15 ou 20 anos.” Isso porque a droga
imunossupressora ciclosporina, além
de reduzir a probabilidade de rejeição aguda do órgão transplantado,
tem a vantagem de não apresentar
os efeitos colaterais indesejáveis de
outras drogas antes usadas. De qualquer modo, os efeitos da rejeição

© Altaoosthuizen | Dreamstime.com

De peito aberto

crônica se acentuam a partir de um
período de aproximadamente cinco
anos após a cirurgia, podendo trazer
consequências graves dentro de 10
a 15 anos.
Ent re os c asos que le vam à
n e c e s s idad e d e t r ans plante , o
mais frequente é a miocardiopatia dilatada idiopática – quando,
sem causa identificável, a parede
muscular (miocárdio) dos ventrículos se dilata, sendo incapaz de
bombear sangue suficiente para a
circulação, o que leva o coração a
aumentar de tamanho e ficar fraco.
Há outros casos: 23% são de miocardiopatia isquêmica, a doença
das artérias coronárias; 18% são
devidos à doença de Chagas, transmitida pelo mosquito Trypanosoma
cruzi, o chamado barbeiro; e ainda
há casos decorrentes de infecções
virais do coração. Mas o TC só é
indicado quando outras medidas
clínicas e cirúrgicas, que vão da
troca de medicamentos à colocação
de marca-passo e outros recursos,
já foram esgotadas.
Quando um paciente se candidata à fila para um TC, explica
Mônica Samuel Ávila, cardiologista
do Núcleo de Transplantes do InCor,
seu estado já é grave – pode estar

© Oscarmp | Dreamstime.com

na UTI ou em casa, com sintomas
graves – e cabe ao médico que o
atende e ncaminhá-lo para a equipe de transplante. Em geral, este
procedimento é desaconselhável a
pacientes com idade acima de 70
anos; e qualquer outro candidato
terá de ser avaliado por uma equipe
multiprofissional em seus aspectos
físico (doenças graves, como câncer
ou diabetes, são impeditivas), fisiológico e até psicológico e social
– se, após operado, ele terá condições de seguir as normas quanto à
nutrição e higiene, apoio familiar,
entendimento do processo, rigor
no uso da medicação e disposição
para se submeter ao controle médico. Aprovado, o paciente entra na
fila do site da Secretaria Estadual
de Saúde, que define quem será o
receptor para determinado doador,
dependendo de seu tipo sanguíneo,
peso e ordem. Porém a prioridade
maior, como destaca o Sistema
Nacional de Transplantes (http://
aplicacao.saude.gov.br/transplantes), que centraliza os dados das
secretarias, é a gravidade do problema, não a ordem de chegada
na fila. Como em alguns estados
brasileiros ainda não se realizam
transplantes, o paciente priorizado
terá de ser remanejado para outra
localidade.
O novo coração só pode advir de
alguém que teve morte encefálica
e também tenha sido examinado
por uma equipe de médicos de
UTI. Além disso, o tempo máximo
para qualquer coração ficar fora –
entre a retirada e a hora em que
ele recomeça a bater no peito do
transplantado – é de três a quatro
horas (três horas é mais seguro,
diz Gaiotto). Um biomédico ajuda
na retirada do coração do doador
e, até chegar ao receptor, o órgão
é conservado numa solução salina
especial, gelada.
Há duas técnicas para a operação
de TC: a clássica, em que se retira
o coração doente e o novo vai ser
suturado no plano atrial (átrios são
as câmaras superiores do coração,
que recebem o sangue que vem de

todo o corpo) – sutura-se o
átrio esquerdo com o antigo
esquerdo, seccionado, e o átrio
direito da mesma forma; e a bicaval,
que preserva o átrio esquerdo do
coração anterior e costura as veias
cavas superior e inferior. Antes,
porém, para o paciente não ficar
“sem coração” durante o processo,
o sangue dele é desviado do órgão
doente por meio de dois pequenos
tubos colocados nas veias cavas
(as que levam o sangue de todo
o corpo para o coração) para uma
máquina de circulação extracorpórea que retira o dióxido de carbono
do sangue e o oxigena para voltar
à circulação. Só então o coração
doente é retirado e esta máquina,
controlada por um perfusionista
(enfermeiro ou biomédico), é que
mantém o paciente vivo.
O tempo das suturas é de uma
hora a uma hora e meia e a cirurgia
toda dura entre quatro e cinco horas. Ao seu término, o paciente vai
para a UTI, onde será acompanhado

pela equipe médica durante cerca de 15 dias;
e m s e g u ida v ai par a
o quarto, cabendo àquela equipe controlar a medicação
imunossupressora para evitar um
alto grau de rejeição no paciente,
o que é feito por meio de biópsia
endomiocárdica e ecocardiograma,
além da avaliação clínica. Depois ele
vai para casa e poderá voltar às atividades normais – praticar esporte,
trabalhar, viajar e ter uma melhor
qualidade de vida, sono e atividade
sexual. Mas a doença da rejeição
necessita sempre de controle em virtude da imunossupressão; diabetes,
hipertensão e infecções recorrentes
são alguns exemplos de efeitos colaterais. Tal medida implica a adoção
de um estilo de vida saudável e
necessidade de acompanhamento
médico – com retorno ao hospital
a cada três meses no primeiro ano
e, após este período, um retorno a
cada seis meses.
P
lucitab@terra.com.br
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Gengivite

Uma doença silenciosa
É necessário que o profissional faça a remoção da
placa bacteriana exposta na superfície dentária
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um especialista que indicará os remédios que auxiliarão no tratamento, que pode variar de acordo com o
estágio da doença. Os primeiros passos para o tratamento é a escovação
e o uso correto do fio dental. Em seu
estágio mais avançado, a bactéria
se transforma em um tártaro que só
pode ser retirado por um dentista.
Se, após a realização do tratamento,
as recomendações sugeridas pelo
profissional não forem seguidas, as
placas bacterianas tornarão a se formar novamente e o paciente voltará
a ter os mesmo sintomas de antes.
De acordo com o clínico geral
da Inpao Dental, José Henrique
de Oliveira, se a geng iv ite não
for tratada corretamente poderá
evoluir para uma periodontite, que
é o estado mais grave da doença
que compromete todos os tecidos
de sustentação dos dentes. “No
quadro de periodontite ocorrem
reabsorção óssea, retração
da geng i va, mobilidade,
culminando com a perda
de dente s”, diz
Oliveira.
É i m p o rtante endossar
que é preciso adotar
cuidados higiênicos
bucais redobrados
a partir do estágio
da gengivite (nível
I); a sua continuidade desreg ular
tende a gerar a
periodontite
(nível II); esta,
por s ua ve z ,
danif ic a ossos e f ibras
de sustentação dent á r i a; e m
sua evoluengo |

ma das doenças bucais mais
comuns que afetam a população atualmente, ocasionada
pela má higienização dos dentes,
que gradativamente tende a estimular a proliferação das bactérias nesta
região, é a gengivite. Os primeiros
sinais que podem indicá-la são:
sangramento da gengiva durante
a escovação, na utilização do fio
dental ou até mesmo espontaneamente, deixando a gengiva inchada
e com uma vermelhidão ao redor do
contorno dos dentes.
Inicialmente a gengiv ite não
é considerada uma doença tão
grave, porém, se não for tratada
corretamente, pode levar a sérias
complicações, evoluindo para algo
mais sério, como a periodontite.
De acordo com o dentista Rodrigo Martins, a gengivite é uma doença periodontal em seu estágio inicial,
quando há apenas o envolvimento
da gengiva, sem comprometimento
da região óssea. “Ela tem como
principal fator causador a
presença da placa bacteriana (película viscosa
e incolor, composta de
restos alimentares e
principalmente bactérias) sobre os dentes
e próxima da gengiva, que libera ácidos
que, por sua vez,
irritam a mucosa
gengival causando
sua inf lamação”,
esclarece o profissional.
A gengivite causa desc onfor to e ,
quando dete c t ada , é
necessário
recor rer a
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ção depara-se com a periodontite
avançada (nível III), quadro irreversível que irá romper f ibras e
ossos de sustentação dos dentes,
resultando na queda destes.
O t r atamento é baseado na
remoção mecânica da placa bacteriana e do tártaro, os principais
causadores da gengivite. Para isso,
são realizadas sessões de raspagem,
polimento radicular e coronário.
Também devem ser seg uidas as
orientações de uma higienização
oral adequada para prevenir as diversas doenças bucais.
“Quando a per iodontite está
instalada, esses sintomas se intensificam, o mau hálito se torna
persistente, o paladar fica alterado
e seus dentes parecem mais longos
por causa da reabsorção óssea e da
retração gengival. Dor é uma queixa
nem sempre presente nesses pacientes”, ressalta a cirurgiã-dentista
Adriana Rodrigues.
Ela alerta que o surgimento da
gengivite é decorrência de higienização bucal incorreta – isto auxilia
o desenvolvimento de bactérias – e
uma boa escovação deve durar, no
mínimo, dois minutos. “A maioria das
pessoas não chega nem perto desse
tempo. Deve-se escovar os dentes
com movimentos suaves e curtos,
nunca esquecer da margem gengival,
os dentes posteriores – que são os
mais difíceis de alcançar – e as áreas
situadas ao redor de restaurações e
coroas. Concentrar-se na limpeza de
cada setor da boca, inclusive a língua
e bochechas, é fundamental”, explica
a profissional.
Re c om e nda - s e a e s c o v aç ão
dentária após as refeições, o uso
do fio dental e, prioritariamente,
consultas reg ulares ao dentista
que inviabilizarão o surgimento
da gengivite. Vale ressaltar que,
se o estágio da doença estiver em
um nível avançado, será necessário
buscar o auxílio de um tratamento
P
com especialista.
amaury_bullock@hotmail.com

Acreditação

Garantia de qualidade
A ONA teve início com o trabalho conjunto
com a Opas, que resultou no primeiro manual
brasileiro de acreditação
Eli Serenza

T

ramita no Congresso um projeto de lei que propõe a obrigator iedade de certif icação
de qualidade na área da saúde, a
começar por hospitais, para depois
se estender a outros serviços. Para
o autor do projeto, senador Vital
do Rêgo, “a melhoria da qualidade
hospitalar ainda é um desafio”, embora o Brasil trabalhe com avaliação
desde a década de 1970. A relatora
do projeto, senadora Ângela Portela,
por sua vez, reforça a acreditação
hospitalar como um mecanismo
adequado de avaliação e certificação
de qualidade.
Desenvolvida especif icamente
para a área de saúde, a acreditação
visa à segurança não só do atendimento ao paciente, mas também de
seus acompanhantes, assim como de
todos os profissionais que trabalham
no setor. E, mesmo sem a imposição
legal, vem crescendo a busca pela
certificação dos serviços médicos.
Entre as acreditadoras que atuam
no País, a ONA – Organização Nacional de Acreditação, responde pelo
Sistema Brasileiro de Acreditação
(SBA) e é a única com metodologia
desenvolv ida para atender principalmente à realidade brasileira,
ao mesmo tempo em que tem seus
padrões reconhecidos internacionalmente pela ISQua – Sociedade
Internacional para a Qualidade do
Cuidado em Saúde.
O SBA/ONA adota a acreditação voluntár ia, per iódica e não
prescritiva e conta com uma rede
de instituições acreditadoras credenciadas (IACs) para realizar o
processo. Sete IACs participam da
rede atualmente: DNV (Det Norske
Veritas); FCAV (Fundação Carlos Alberto Vanzolini); GL (Germanischer

níveis 1 e 2. O nível de acreditação
é definido pela ONA, por meio de
seu conselho administrativo, que
leva em conta o atendimento dos
critérios preestabelecidos, depois de
analisar o relatório e a recomendação final dos avaliadores.

Gestão

Lloyd Certification South America);
IAHCS (Instituto de Acreditação
Hospitalar e Certificação em Saúde); IPASS (Instituto Paranaense de
Serviços de Saúde); IBES – Instituto
Brasileiro para Excelência em Saúde
e IQG (Instituto Qualisa de Gestão).
A acreditação do Sistema Brasileiro de Acreditação SBA/ONA é
concedida em três níveis, dependendo do amadurecimento do sistema avaliado: Nível 1 (Acreditado),
quando atende ao princípio da Segurança em todas as áreas, incluindo
estruturais e assistenciais; Nível 2
(Acreditado Pleno), quando, além de
atender ao princípio da Segurança,
dispõe de um sistema de planejamento e organização focado na Gestão Integrada; e Nível 3 (Acreditado
com Excelência), quando atinge uma
cultura organizacional da melhoria
contínua e adota indicadores de
acompanhamento e autoavaliação,
além de atender aos critérios dos

por processos

Segundo a diretora de Relações
Institucionais da ONA, a médica
Maria Carolina Moreno, “a acreditação é uma importante ferramenta
de gestão, porque realiza a avaliação sistêmica da organização e
leva em conta não apenas questões
referentes à segurança e ao cuidado
centrado no paciente, mas também
a gestão por processos, comparando com padrões e requisitos
preestabelecidos e verificando se as
soluções adotadas estão adequadas
às necessidades de todas as áreas
avaliadas”.
A ONA estabelec e nor mas e
padrões que devem ser atendidos
obrigatoriamente pela instituição
que busca a certificação. Mas, segundo Carolina, sua metodologia
não determina o que deve ser e
nem como precisa fazer, cabendo à
instituição buscar as melhores soluções para cumprir os critérios da
acreditação. “Algumas instituições,
por exemplo, procuram identificar
e sanar primeiro as não conformidades pelo Diagnóstico Organizacional, outro serviço oferecido pela
instituição através das IACs e que
pode ajudar no processo, embora
não tenha fins de acreditação. Isso
porque, para ser certificado pela
ONA, é preciso atender aos padrões
estabelecidos em todas as áreas
avaliadas.”
No últ imo ano, o S B A /ON A
completou mil homologações concedidas ao longo de sua história e
registra atualmente cerca de 400
certificações válidas nas diferentes
áreas em que atua, incluindo desde
hospitais até programas de saúde e
prevenção de riscos.
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Neto, também destaca a integração
e motivação dos colaboradores de
diversos setores propiciadas pelo
processo de cer t if icação: “Com
isso, mantemos um baixo turnover,
na comparação com o mercado
de saúde, além de conquistarmos
o prêmio Melhores Empresas para
Trabalhar no Brasil, por três anos
consecutivos”.

Parcerias

de acreditação

O Hospital Geral de Caxias do
Sul (HG) obteve a Acreditação Nível
I da ONA no último mês de fevereiro. O processo para alcançar a
qualificação se iniciou em 2010 e,
nesse período, o hospital realizou
os procedimentos necessários para
se adequar aos padrões e diretrizes
do Sistema Brasileiro de Acreditação. Na avaliação, foram elencados
alguns pontos em que o HG se destacou, entre eles, as ações direcionadas ao ensino e à pesquisa, como
os programas de residência médica.
Segundo o diretor do HG, Sandro Junqueira, “a conquista não
significa o fim do processo, mas
o comprometimento de continuar
melhorando, com a finalidade de
mantermos a certificação e de alcançarmos os demais níveis”.
Em S ão Paulo, o Com ple xo
Hospitalar Edmundo Vasconcelos,
acreditado com Excelência pela
ONA, apresenta redução na média
do tempo de internação e diminuição significativa das taxas de infecção, como alguns dos resultados
positivos obtidos desde a primeira
certificação, em 2009. Seu diretor
administrativo, Dario A. Ferreira
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E xemplos

At uando of ic ialmente há 15
anos, a ONA teve início com o trabalho conjunto com a Organização
P an-Americana de Saúde (Opas),
que resultou no primeiro manual
brasileiro de acreditação. Até a
metade da década passada, a ONA
também atuava em conjunto com
a Anvisa – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no desenvolvimento dos manuais utilizados pelas
organizações prestadoras de serviço
de saúde.
Hoje seu trabalho é independente, mas a organização conta com
a parceria das mais importantes
instituições representativas do setor de saúde: Associação Brasileira
de Medicina de Grupo – Abramge;
Associação Nacional de Hospitais

Privados – Anahp; Confederação
Nacional de Saúde – CNS; Confederação da Unimed do Brasil
– Unimed; Federação Brasileira de
Hospitais – FBH; Federação Nacional
de Saúde Suplementar – FenaSaúde;
Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas – SBAC; Conselho Nacional
dos Secretários Municipais de Saúde – Conasems e União Nacional
das Instituições de Autogestão em
Saúde – Unidas.

ISQUa

A Sociedade Internacional para
a Qualidade do Cuidado em Saúde
é a única instituição que certifica
as acreditadoras em todo o mundo.
A ONA é membro da ISQUa (que
mantém uma rede de mais de 170
países) e faz parte do comitê científico organizador da Conferência
Internacional de 2014, que será
realizada no Rio de Janeiro, entre 6
e 8 de outubro.
O novo Manual Brasileiro de Acreditação para as Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde da ONA foi
certificado pela ISQUa em 2013, por
atender aos padrões internacionais de
segurança e qualidade.
P
eserenza@terra.com.br

Empresas

Hospitalidade organizacional

M
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A socialização proporciona bem-estar nas
companhias, promovendo a retenção de talentos
Silvana Orsini

uito utilizada no setor de
serviços para cativar clientes,
principalmente em turismo,
hospedagem e hospitais, a hospitalidade gera vínculos e cria experiências marcantes. Nesses setores é um
diferencial reconhecido pelos clientes
e usuários, que buscam sensação de
conforto e pagam bem por isso. Nas
empresas em geral, chamada de HO
ou hospitalidade organizacional, faz
parte da lista de benefícios para a
retenção de talentos, amadurecimento
e crescimento dos funcionários.
Para Aloisio Buoro, professor do
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), a HO vem se tornando a cara
nova da socialização nas corporações,
ganhando dimensão de cuidado em
relação aos colaboradores. Ela não
pode ser imposta de cima para baixo
e deve estar alinhada com a missão,
a visão e os valores da corporação.
O retorno é um ambiente saudável e
harmonioso para se trabalhar, uma vez
que as pessoas passam boa parte do
dia dentro de uma empresa.
“Embora seja difícil falar em tendência nas empresas, a hospitalidade
organizacional faz parte de um processo da organização que começa pelo
direcionamento. É utilizada quando a
mão de obra é mais relevante, como
na indústria”, exemplifica Buoro. Ele
explica que há empresas que recomendam ao seu RH um olhar mais
atento para os colaboradores, investindo mais em humanização e menos
em recursos.
O professor José Alberto Claro, da
Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), diz que, independentemente do porte da empresa, as companhias
vêm olhando com mais carinho para
as pessoas que nela trabalham. “Bons
profissionais se prendem a organizações que dão condições saudáveis
para que a pessoa atue”, argumenta

Claro, um dos pioneiros na criação de
uma escala para medir a percepção da
hospitalidade nas corporações.
O especialista lembra que há
práticas conhecidas, como as que as
empresas da área de tecnologia e de
comunicação costumam apresentar,
a exemplo do Google, reconhecido
por criar espaços para relaxamento,
diversão e convívio entre os seus
colaboradores. “A HO cria possibilidades acolhedoras para que o seu
colaborador não sinta que está em
uma organização formal.”

Utopia e prática

Para Gustavo Falcão, consultor da
Mosaico Treinamento & Desenvolvimento, as empresas que pensam a
longo prazo provavelmente estão ou
estarão conversando sobre o tema,
trabalhando simultaneamente com a
utopia e a prática. Com a utopia porque a hospitalidade representa um dos
anseios mais importantes da história
humana: a necessidade do indivíduo
de ser sempre acolhido, não importando a sua condição social e moral, de
ser tratado humanamente e sentir-se
importante, único. Com a prática porque cria as políticas que viabilizam e
ordenam a acolhida das pessoas. As
práticas de gestão da qualidade total,
de qualidade de vida, de excelência no
atendimento e de premiação (como
a melhor empresa para se trabalhar),
entre outras ações, permitem que a
HO atenda aos objetivos das empresas
tanto em relação ao ambiente interno
como ao externo, diferenciando-se
junto ao mercado e aos clientes.
Falcão alerta para algumas armadilhas, como forçar a hospitalidade.
“É a chamada simpatia apática: não
investir, não educar, não treinar e
contratar pessoas que apenas aparentemente gostam de atender pessoas”,
explica.

Vantagem competitiva

José Alberto Claro lembra que
ainda existe uma visão distorcida em
relação às práticas de HO, ou seja, de
que seriam apenas perfumaria ou um
investimento que serve só para criar
pessoas não muito preocupadas com
o trabalho, mas somente com o próprio bem-estar. Os que pensam assim
perdem as vantagens competitivas
que a HO oferece, ao proporcionar
a construção de um ambiente de
trabalho mais saudável e acolhedor,
onde os indivíduos desenvolvem um
senso mais aprofundado de cidadania
organizacional, incorporando valores
como fraternidade, reciprocidade,
cortesia, tato e polimento nas relações
do cotidiano. Há, ainda, colaboração
e empenho em prol da diminuição de
doenças ocupacionais.
Gustavo Falcão destaca que, pelo
fato de a HO ser flexível e estar em
construção, ainda é possível largar na
frente e apostar na tendência antes
dos concorrentes. Com isso, cria-se
uma vantagem muito importante,
que se consolida com a consistência
das práticas ao longo do tempo. As
empresas investem em hospitalidade
porque isso as ajuda a construir,
manter e melhorar as suas relações comerciais, já que esse relacionamento
é precisamente o motor dos negócios.
“O objetivo é a perenidade e longevidade da organização”, afirma.
P
sorsini@terra.com.br
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Festival de besteiras
O Facebook é uma praça virtual, com a opção de
desfilar por outras praças do mundo

E

ntrar no Facebook todos os
dias e acompanhar as novidades postadas por amigos e
desconhecidos geralmente é uma
boa maneira de começar o dia. Não
é a mesma coisa que ler os jornais,
que já fizeram uma seleção natural
dos principais acontecimentos do dia
anterior e publicam artigos interessantes, dando uma visão abrangente
dos fatos em evidência. O maior inconveniente é acompanhar incidentes que são importantes para quem
os denuncia, mas não interessam a
quem vive distante do problema.
Buraco na calçada, cachorro desaparecido, menino com doença rara,
aniversário, batizado e casamento,
tudo isto pode interessar às pessoas

envolvidas, como parentes e amigos
próximos, mas não ao grande público
das redes sociais. É verdade que se
consegue agitar qualquer reivindicação por meio dessa nova modalidade
de comunicação, mas nem sempre
há interesse, especialmente quando
essa reivindicação é específica. Recentemente, na segunda semana de
dezembro de 2013, dois irmãos de 16
e 17 anos convocaram adolescentes
para um encontro no Shopping Center Aricanduva, em São Paulo. Não se
pode prever o que irá acontecer com
milhares de jovens circulando pelo
interior de um centro comercial. No
mínimo, correrias, arrastões e saques.
Um dos grandes inconvenientes
desse novo hábito é acompanhar um

Flávio Tiné
festival de besteiras sem precedentes
no rol de ociosidades mais ou menos
forçado a que nos submetemos. Já
sei, é só desconectar. É só fazer outra
coisa. Como se faz com o controle
remoto, é só mudar de canal e o
problema estará resolvido. Acho
que todo mundo já fez isso, para
em seguida, horas depois ou no dia
seguinte, voltar ao besteirol. Todos
os dias leio mensagens de pessoas inteligentes, como o escritor Raimundo
Carrero, comunicando a decisão de
abandonar o hábito de postar algo
em torno de suas atividades, decepcionado com o tal besteirol ou
com a atitude de determinadas intervenções. Dia seguinte, reaparece
com a informação de um encontro
maravilhoso, uma viagem inesperada
ou um convite.
Somos obrigados a ler e reler
manifestações sobre a cara feia da
mulher do presidente dos Estados
Unidos porque o marido posou ao
lado de uma loira, repetição sobre
suposto assassinato de Juscelino
Kubitschek, acusações ou insinuações contra tudo e contra todos sem
comprovação etc.
O festival de besteiras que assola
as redes sociais não tem precedente. Não se sabe se ficar o dia todo
debruçado sobre um computador é
melhor do que sentar num banco de
praça ou passear numa avenida ou
num shopping center, que também é
muito divertido. O Facebook é uma
praça virtual, com a opção de desfilar
por outras praças do mundo e a possibilidade de viajar pela pesquisa sem
fim. Você faz e desfaz seu festival de
besteiras, como lhe aprouver.
P
O autor é jornalista e foi assessor de imprensa
do HCFMUSP durante 21 anos, flaviotine@
gmail.com
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Cecy Sant’Anna
ilustrações: Marcelo Rampazzo

O bom picolé – Picolés feitos
com água e pedaços de frutas são os melhores sorvetes
para tomar nos dias quentes e
previnem e diminuem os níveis
de colesterol no sangue. Além
disso, são menos calóricos – um
picolé de 60 gramas tem, em média,
60 calorias. Prefira-os aos cremosos.
Poluição – Um em cada dez casos de
câncer de pulmão na cidade de São
Paulo é causado pelo ar poluído. A
doença cresce e mata mais pessoas na
proporção de 2% ao ano no mundo. Nas
grandes cidades, apesar do controle da
emissão veicular, a poluição tem sido
mais nefasta em razão do aumento
expressivo e saturado da frota e do
grande número de congestionamentos,
que fazem com que as pessoas fiquem
mais tempo expostas, respirando um
ar três vezes mais poluído do que em
um lugar arejado.
Cigarro x peso –
A Universidade de
São Paulo observou
que mulheres que
largam o cigarro
engordam 6,7 kg e os
homens 3,8 kg, em média. Isto
acontece porque as pessoas sentem um
enorme vazio interno que geralmente é
preenchido pela ingestão de comidas
muito calóricas. Além disso, quando
a pessoa larga o vício, ela recupera as
papilas gustativas e os alimentos ficam
mais saborosos.
Apneia infantil – A Universidade Estadual de Campinas pesquisou crianças
entre 7 e 11 anos e estabeleceu uma
relação entre a apneia do sono – distúrbio caracterizado por interrupções
noturnas na respiração – e estruturas
ósseas da face. A estrutura dos maxilares na infância é preponderante no
aparecimento do problema, ao contrário
do que acontece com os adultos. Para
resolver o problema, a cirurgia é necessária, mas a apneia é recorrente em
40% dos casos. A adoção de aparelho
ortopédico funcional dos maxilares por
um ano é recomendada.

Laxantes – O abuso de medicamentos laxantes pode ser prejudicial à saúde. Se
usados por longos períodos, causam dependência do intestino, que não funcionará
direito sem eles. Existem cerca de 500 espécies de bactérias no intestino que
funcionam como facilitadores químicos da digestão, reguladores de hormônios
e produtores de vitaminas. Um desequilíbrio provocado pelos laxantes altera a
normalidade.
Autismo – Um estudo feito pela Universidade do Estado de Michigan, EUA, descobriu uma nova forma de inserir os autistas de modo participativo no mundo em que
os cerca. Instruções apresentadas a eles por vídeo, no qual pessoas ajudavam-se
mutuamente em tarefas rotineiras e cotidianas, foram bastante eficientes. Os adolescentes pesquisados apresentaram uma boa melhoria na execução de trabalhos
e maior domínio de comportamentos sociais.
Homens sensíveis – O
Journal of Men’s publicou um estudo norte-americano que associa o divórcio à alta
taxa de depressão e
alto consumo de bebidas alcoólicas, fumo e
drogas ilícitas. Chama
a atenção o fato de que em homens
divorciados a mortalidade por cânceres, problemas cardiovasculares e
hipertensão é 250% maior do que em
homens casados. Como se percebe,
o sexo frágil não é definitivamente
o feminino.
Dor e ansiedade – A revista americana Pediatrics divulgou um trabalho que demonstrou que dores
e stomaca is nas cr ia nças podem
transformá-las em adultos ansiosos.
Foram acompanhadas mais de trezentas pessoas que apresentavam as
dores na infância. Mais da metade,
ou seja, 51%, transformaram-se em
adultos ansiosos, em comparação a
20% dos que não tiveram problemas
estomacais.
Sexo em baixa – Dados
do Centro de Referência e Especialização
em Sexologia, em São
P au l o, i n d i c a m q u e
4 8, 5% d a s mu l he r e s
que procuraram o atend i me nt o ap r e s e nt a ra m
falta de interesse sexual e
apenas 13% tinham alguma doença.
Especialistas associam a falta de
libido à monotonia sexual, falta de
preparo para o relacionamento e baixa educação sexual. Com o advento
da internet, o contato corpo a corpo
tem perdido terreno.

Exercício é o remédio – A
revisão de uma investigação
feita pelo periódico British
Medical Journal concluiu
que os efeitos benéficos da
prática regular de atividade
física é similar ou superior aos efeitos
oriundos de comprimidos em casos
de insuficiência cardíaca, diabete ou
derrame. Os médicos, porém, advertem que os exercícios são parte dos
tratamentos e não substituem os medicamentos, mas se complementam.
Não ao açaí – Apesar de ser um fruto
rico em calorias e de propriedades terapêuticas, o açaí não é recomendado
para pessoas que estejam combatendo o
câncer através de quimio e radioterapia,
pois é antioxidante, justamente o efeito
contrário esperado nos tratamentos.
Suco de melancia – Depois de malhar,
tome suco de melancia. Esta é a conclusão a que chegou um estudo feito pela
Universidade Politécnica de Cartagena,
na Espanha. A fruta possuiria um
componente chamado L -citrulina, um
aminoácido que ameniza
o cansaço e acelera a eliminação do ácido lático,
substância causadora
de câimbras.
Fone de ouvido – Mais e mais pessoas
reclamam de zumbidos no ouvido. Os
jovens são os que mais sofrem com o
problema, pois utilizam o recurso para
escutar músicas por horas seguidas.
Um trabalho do Instituto Ganz Sanches
concluiu que 92% dos adolescentes
pesquisados em uma escola paulistana
adotam os fones, dos quais 54% relataram ter ouvido zumbido nos últimos
12 meses, em relação a 24% da média
da população.
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Salvamento
Dançou, riu, comeu de tudo e, de volta ao quarto
do hotel, pediu para ser carregada nos braços

H

á mais de quatro meses Angela
Vitória reclamava de uma dor intermitente que subia da cintura
até a nuca. Não havia dia sem a reclamação. Enoque fingia que não estava
observando as reações da mulher, mas
ela insistia que não estava suportando
o incômodo. Para ele, a proximidade
da menopausa era a causa do aparecimento da dor.
Na viagem que fizeram no fim do
ano para uma estação de inverno,
Angela Vitória esquiou, bebeu taças e
mais taças de vinho, e até conhaque.
Na festa do final do ano, ela era a mais
animada. Dançou, riu, comeu de tudo
e, de volta ao quarto do hotel, pediu
para ser carregada nos braços. Disse
sorrindo com um jeito sensual: — Hoje
eu quero a noite mais linda que houver. E entregou-se ao marido como na
noite de núpcias há trinta anos.
Pela manhã, correram juntos numa
pista rodeada de palmeiras, usaram a
sauna, massagista e piscina aquecida.
Foram dias maravilhosos.
Na volta, em casa, as dores voltaram fortes. A mulher chorou copiosamente e reclamou de tudo, chegando
a afirmar que os excessos da viagem
haviam acabado com ela; já calma,
decidiram na manhã consultar com o
clínico geral de sua confiança.
Acordaram cedo, pois o médico
atendia sem hora marcada, obedecida
a ordem de chegada dos pacientes.
O trânsito estava congestionado por
causa de uma manifestação que se
arrastou pela madrugada. O cheiro
de pneus queimados deixou Angela
Vitória com náuseas. Enoque parou o
carro sobre uma calçada para que ela
expelisse seu mal-estar. Um agente de
trânsito lavrou multa, ao que Angela
Vitória reagiu com uma golfada nas
botas do homem que saiu enojado,
esquecendo-se de entregar a cópia do
auto de infração, tornando sem valor
a multa imposta.
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No hospital, a fila do elevador era
imensa e serpenteava a recepção.
Parecia que todas as pessoas haviam
ficado no congestionamento e se livraram dele ao mesmo tempo.
O elevador chegou. Angela Vitória entrou e, quando Enoque fez o
mesmo, a campainha soou o aviso
de excesso de peso. Enoque saiu e
Angela Vitória fez gesto de beijo soprado. O consultório do médico era
no vigésimo andar. Enoque seguiu o
elevador parando em cada andar. No
décimo nono andar, o elevador parou.
Desta vez uma sirene estridente foi
acionada. Brigadistas correram pelas
escadas. Enoque se assustou com a
possibilidade da esposa ter sofrido
algum acidente.
Uma confusão tomou conta da recepção com todas as pessoas pedindo
informações. Em minutos sirenes de
carro de bombeiros se fizeram ouvir.

Paulo Castelo Branco
Os soldados do fogo, com seus uniformes e capacetes dourados, entraram
e subiram as escadas. O barulho de
helicóptero superou o falatório. Enoque se aproximou de um dos soldados,
apresentando-se como esposo de uma
pessoa que poderia estar no elevador.
O homem, pelo rádio, soube que só
havia uma mulher na cabine e que
ela estava desesperada. Um soldado
já havia conseguido descer por cordas
até o elevador e estava socorrendo a
passageira.
Passados uns quinze minutos, a
porta do elevador se abriu. Sobre Angela Vitória, o soldado em fogo fazia
respiração boca a boca. Angela Vitória,
um tanto descomposta, levantou-se e
disse ao marido: — Vamos embora, as
minhas dores sumiram.
P
Paulo Castelo Branco é advogado, escritor e
membro da Academia Brasiliense de Letras

Gestão de pessoas

Líder e liderados dividem decisão de escolhas e
compartilham resultados mais competitivos

E

Silvana Orsini

stratégias, gestão, comportamento,
competitividade... O mundo está
em constante transformação e a
uma velocidade espantosa. Acompanhar
esse movimento é o grande desafio dos
novos tempos tanto para o cotidiano
das pessoas como das empresas. Já não
é possível manter estruturas e posições
inflexíveis em nenhuma área. Preocupadas, muitas corporações começam
a repensar seu modelo. A bola da vez
é o papel do líder que precisa se despir
dos trajes de “todo poderoso” e assumir
uma posição mais flexível: a de líder
horizontal.
Para Ecléa Hauber, professora do
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper),
é tempo de uma liderança mais participativa e compartilhada, na qual líder e
liderados tomam juntos decisões e escolhem a maneira de alcançar resultados
mais competitivos. “As pessoas precisam
sentir que pertencem a um projeto e à
corporação, e isso as motiva”, comenta,
ao explicar que o que impulsiona esse
novo padrão é a necessidade de inovação, criatividade e flexibilidade.
O exercício da liderança pode e
deve ser aplicado em todos os níveis da
organização. E é importante preparar
pessoas para subirem na hierarquia.
“Nunca deixar lacunas, pois espaços
vazios enfraquecem o desempenho e a
corporação”, diz Hauber.
A professora Clara Linhares, da
Fundação Dom Cabral, lembra que
a horizontalidade exige do líder alto
desempenho, com metas cada vez mais
altas e constante aprendizado. Para
atingi-lo, o líder precisa compartilhar
conhecimento e experiência. “Conhecimento guardado não serve para nada e
sozinho não se chega a nenhum lugar.
É preciso compartilhar conhecimento e
experiências”, enfatiza.
Sullivan Franca, presidente da Sociedade Americana de Coaching, diz que
atualmente o líder não relacional tem

sérios problemas. “Já o líder relacional
tem várias habilidades: educador, gestor, treinador de equipe e deve saber
ouvir. É o guardião de tudo. Assume a
postura de gestor e também faz o papel
de coach. Percebe os vários momentos
de uma situação e age da maneira mais
adequada”, observa.
Para Alberto Ruggiero, consultor
da Mosaico Treinamento & Desenvolvimento, a flexibilidade é talvez a qualidade mais importante para o líder. Isso
porque uma série de razões influencia
hoje o trabalho nas organizações: novas
tecnologias, formas de execução dos
trabalhos, diversidade, complexidade,
várias gerações atuando juntas no ambiente de trabalho. Ele aponta que, se o
líder não tiver o mínimo de flexibilidade
para lidar com assuntos tão diferentes,
fica difícil obter engajamento e comprometimento das pessoas.

Resistência

“A liderança horizontal é uma questão da cultura da empresa. A filosofia
é imposta pelo topo, mas se a alta
direção pleiteia inovação, criatividade
e resultados, sem a horizontalidade, a
empresa estará fadada ao insucesso”, diz
Clara Linhares. Concordando com essa
afirmação, Alberto Ruggiero acrescenta
que as pessoas querem ser ouvidas e têm
aceitado cada vez menos chefias que optam apenas pelo “comando e controle”.
“Se a cúpula organizacional
possuir um estilo centralizador, será difícil modificar algo”, pondera
o consultor.
J á o coacher
Sullivan Franca
pondera que resistênc ia

Questão de filosofia

Para Ruggiero, o tamanho da empresa não é o fator primordial a ser
considerado quando se fala da nova
figura do líder e sim a filosofia de atuação da corporação. Mesmo porque
há grandes companhias nas quais a
postura da liderança ainda é arcaica e
desconectada com as novas demandas
empresariais. Por outro lado, existem
empresas pequenas que possuem uma
filosofia de liderança moderna e, apesar
do ambiente de pressão e focado na
busca de resultados, há flexibilidade e
uma preocupação genuína com as pessoas. Sem essa preocupação, as pessoas
tendem a buscar outros caminhos.
No Brasil, algumas empresas já
atuam sob a filosofia da horizontalidade
da liderança. “Contudo, levando-se em
conta o tamanho do país e a quantidade
de empresas existentes, ainda estamos
num patamar inferior em relação a empresas da Europa e dos EUA”, comenta
Ruggiero. O problema aqui, segundo
o consultor, reside no modelo mental
empregado pelas lideranças. Muitas
pessoas são colocadas em um cargo de
chefia por terem sido ótimos técnicos
e não são preparadas para assumir a
nova posição. “Como um profissional
consegue adotar a liderança horizontal
se continua atuando sob o paradigma
antigo?”, questiona. Isso continua
ocorrendo nas companhias, sejam elas
pequenas, médias ou grandes.
P
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Liderança horizontal

não está necessariamente relacionada
à idade dos líderes. “Falar em resistência
em pessoas com mais ou menos idade é
uma questão relativa”, diz. “Tenho visto
senhores de 65 anos liderando equipes
de forma mais aberta do que muitos
de 30, mais conservadores. É preciso
amadurecimento por parte da cúpula,
líderes e liderados.”

Dificuldades em dirigir

Sem limites

Condutores portadores de necessidades especiais
possuem isenções fiscais na compra de veículo
ara muitas pessoas tornou-se
um suplício dirigir um carro
ou se desinteressaram em guiar
por causa das suas limitações físicas,
porém desconhecem que têm na
legislação brasileira uma aliada. De
acordo com leis e normas inspiradas
em nossa Constituição há uma série
de doenças e/ou deficiências físicas
que não impedem seus portadores de
dirigir um veículo. Eles podem ser condutores desde que, para isso, estejam
devidamente habilitados.
Para obter facilidades como isenções fiscais na compra de veículo
adequado às suas necessidades, não
é preciso ter doença ou deficiência
considerada grave. Basta ter mobilidade reduzida em um ou mais membros
(superiores ou inferiores) ou outra área
do corpo onde ocorra uma limitação
física – enfim, ter sua condição física
modificada por dores, dormência, falta
de sensibilidade ou de força que impossibilite, por exemplo, de conduzir
um carro mecânico num trânsito cada
vez mais complicado.
Alcides Soares Netto, especialista
em medicina do tráfego, explica que,
para gozar dessas facilidades, é neces•
•
•
•
•
•
•
•
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Lucita Briza

sário enquadrar-se em determinadas
nomenclaturas previstas pela lei. Em
alguns casos, é exigido veículo adaptado às condições daquele condutor.
Névia B. da Gama e Silva, cujo escritório em São Paulo é especializado
em isenções fiscais para esses casos,
esclarece que atualmente há duas
categorias que podem obter isenções
pela Instrução Normativa da Receita
Federal no 1.369, de 26/6/2013: condutores portadores de necessidades

NOMENCLATURAS PREVISTAS NA LEI
Paraplegia – paralisação nos movimentos de um (neste caso se chama
monoplegia) ou mais membros.
Paraparesia – membros superiores ou inferiores que tenham sofrido
compressão limitando a força.
Hemiplegia ou hemiparesia – sequelas de AVC, tumores craniais, traumatismo cranioencefálico ou, ainda, de paralisia cerebral.
Amputação de um dos membros ou deformidade congênita ou adquirida
– lesão na mão com perda de dedos e lesão neurotendinosa (dos dedos
e do tendão da palma da mão).
Doenças degenerativas – esclerose múltipla, mal de Parkinson, polineuropatia (formigamentos etc.) causada por diabetes ou outras doenças e
uso de quimioterápicos.
Deformidade congênita – agenesia (falta desde o nascimento) de dedos
das mãos ou dos pés ou falta dos pés ou das mãos, que pode ser causada
pelo uso de medicamentos (por exemplo, a talidomida) durante a gravidez.
Nanismo.
Mastectomia nos portadores de câncer de mama.

especiais – desde que possuam a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
especial – e não condutores inaptos
para dirigir devido à deficiência física,
visual, mental (severa ou profunda,
autismo ou síndrome de Down). O
laudo pericial para um não condutor
tem de ser emitido por um médico do
SUS e, uma vez aprovado, ele (criança
ou adulto) tem direito a indicar até três
condutores para o seu veículo.
O percentual de desconto do tributo
federal IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) varia entre 7% e 13%
e incide sobre o custo do produto. A
alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é
de 12% e a isenção só pode ser dada
a um veículo com valor limitado a R$
70.000,00. Após o veículo ter sido escolhido, faturado e documentado pelo
Departamento de Trânsito Estadual (Detran), é possível pedir isenção de IPVA
(Imposto sobre Veículos Automotores),
válida somente para condutores que
possuam CNH especial.
Para a obtenção dessa carteira especial, diz Luciane S. Habib, gerente da
Autoescola Javarotti, se o condutor já
tiver a CNH anterior, terá de submeter-se a
procedimento biométrico no Detran e ser
avaliado por médico de portaria especial
que verificará o diagnóstico. Também terá
de fazer nova prova prática de volante
no tipo de veículo prescrito e, no mesmo
local desta prova, outro médico do Detran
conferirá os dados de seu diagnóstico.
No caso de ainda não ter CNH, terá de
passar pelo procedimento biométrico, ser
examinado por um especialista de clínica
autorizada pelo Detran e se preparar
para uma prova teórica fazendo curso
de nove sessões de quatro horas cada.
Aprovado, deverá passar por treinamento
de 20 horas de aulas práticas no tipo de
veículo adequado à sua condição física e,
só depois, fazer a prova prática.
Para quem já é habilitado, não há
obrigatoriedade de cumprir essas aulas; porém, ressalta Habib, o preparo
é recomendável, ainda mais se nunca
tiver utilizado o veículo determinado
pelo médico. Quem tem a CNH especial
só pode dirigir o tipo de transporte que
consta em sua carteira.
P
lucitab@terra.com.br

Rótulos

Para que servem?
Cerca de 70% das pessoas consultam os rótulos no
momento da compra de seus alimentos

N

Renata Bernardis

ão há dúvidas de que os alimentos industrializados são
fundamentais no dia a dia das
famílias modernas, com cada vez
menos tempo e disposição para cozinhar. A praticidade e a confiança,
principalmente em grandes marcas,
imolaram, por muito tempo, a consciência das pessoas para a existência
de diversas substâncias químicas
como aromatizantes, corantes, antioxidantes, conservantes, estabilizantes
e acidulantes que, se consumidos em
exagero, podem causar danos à saúde.
O maior índice de doenças causadas pela má alimentação e por dietas
cheias de colesterol, calorias e gordura
fez, no entanto, as pessoas despertarem, anos depois, para a qualidade dos
alimentos consumidos. Muita gente
passou a ler rótulos, hábito, segundo
a nutricionista Eda Scur, que estimula
as indústrias de alimentos a melhorarem nutricionalmente seus produtos,
pois as composições declaradas nas
embalagens podem inf luenciar na
escolha dos consumidores. “Conforme
as pessoas se informam, tornam-se
também mais seletivas”, diz.
André Langowski, diretor de
Qualidade Profissional da Sociedade
Paranaense de Cardiologia (SPC), é
a favor da prática dessa leitura e,
por isso, defende até a existência de
campanhas educativas, bem como a
capacitação para a interpretação correta dos rótulos dos alimentos.
Na contramão do estímulo ainda
está a apresentação visual dos rótulos.
Apesar de seguir normas e orientações
do Inmetro, segundo Isabella Salibe,
gerente comercial e de marketing da
Associação Brasileira de Embalagens
(Abre), em razão de a quantidade de
informações obrigatórias ser grande
e o espaço dos rótulos reduzido em
muitos produtos, as fontes das letras
usadas são pequenas. “Para facilitar

a leitura, as empresas trabalham o
contraste entre as cores”, afirma.
De acordo com assessoria de imprensa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – que oferece
gratuitamente em seu site manual
prático sobre como ler rótulos –, não
existem informações que reflitam o
perfil de uso dos rótulos de alimentos
pela população brasileira. Contudo,
dados levantados junto à população
de consulta ao serviço Disque-Saúde,
do Ministério da Saúde, em meados
de 2005, demonstraram que cerca de
70% das pessoas liam as informações
dos rótulos no momento da compra
de alimentos.
Para Elci Almeida Fernandes,
nutricionista clínica da Divisão de
Nutrição e Dietética do Instituto
Central do Hospital das Clínicas de
São Paulo, esse índice realmente não
reflete o perfil de uso das pessoas,
pois metade desse contingente não

compreende adequadamente os significados das informações. Tal realidade
é preocupante, pois, de acordo com
levantamento do IBGE, a participação
de alimentos industrializados na dieta
do brasileiro aumentou 82% entre
1974 e 2003. “O conjunto de informações expressas nas embalagens pode
ser útil para prevenir problemas de
saúde e exercer papel educativo na
definição de hábitos alimentares”, diz.
Fernandes relata, também com base
em pesquisas, que aproximadamente
24% da população não confia no
conteúdo dos rótulos por acreditar
que as informações são manipuladas
ou não sofrem fiscalização por parte
dos órgãos competentes.
“As grandes indústrias de alimentos desenvolvem produtos de
qualidade do ponto de vista sensorial
e sanitária, mas não garantem uma
dieta adequada para todos, porque
isso depende da escolha de tipos e
quantidades de alimentos. Neste caso,
o papel dos rótulos como determinante na escolha dos alimentos que
serão consumidos é central”, informa
Fernandes. Explica ainda que a dieta
adotada por cada pessoa deve se
adequar aos próprios hábitos e necessidades nutricionais, variando de
acordo com as condições fisiológicas
e metabólicas.
A quantidade diária de consumo de determinada pessoa é uma
orientação individualizada, feita por
profissional, mas, mesmo assim, algumas dicas são aplicadas a quase todos
os hábitos alimentares como: fazer
comparações entre os rótulos, dando
preferência a produtos cujos primeiros ingredientes da lista (aqueles em
maior quantidade) não sejam itens
como gorduras, óleos, sal, açúcar,
sacarose, mel, melaço ou ainda outras
formas de açúcar; preferir alimentos com baixo %VD – indicador de
quantidade de energia (calorias) e de
nutrientes que o alimento apresenta
em relação a uma dieta média de
2.000 kcal – de gorduras saturadas,
gorduras trans e sódio; optar por alimentos que apresentam alto %VD de
fibras alimentares.
P
rbernardis@gmail.com
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Está difícil encontrar
o melhor caminho?

A ePharma tem a solução sob
medida à Medicina de Grupo

A ePharma desenvolveu um produto exclusivo para atender às necessidades das empresas
de Medicina de Grupo quanto à incorporação dos oncológicos orais.

Suporte para análise do
perfil da carteira e definição
de protocolos

Parceria com as principais
indústrias e distribuidores
farmacêuticos, gerando escala
e reduzindo custos

Programa de
acompanhamento do paciente
por equipe multidisciplinar

Gestão da dispensação do
medicamento, com entrega
domiciliar em todo o país

Solicite uma visita
11

4689-8686

www.epharma.com.br
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