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O que esperar do Governo Dilma
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imagem também
Dilma Roussef f a
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uma vitória inconmente a qualidade
Presidente da Abramge
testável. Mas, se o
dos hospitais priGoverno Lula foi bem avaliado pela vados de primeira linha se equipara
população de maneira geral, o que às dos primeiro mundo. Portanto, é
melhorou na saúde pública nesta evidente que a população que se serve
gestão? Nada ou quase nada. A destes recursos tem pesado menos aos
afluência de recursos para a saúde cofres do SUS e que estímulos a essa
não mostrou qualquer avanço por área beneficiariam a saúde de toda a
parte do governo federal – o que população brasileira.
forçou alguns estados e municípios
Com essa visão, levamos à atual
a aumentarem sua participação Presidente da República as justas
na área. A tão almejada Emenda reivindicações dessas categorias. Elas
Constitucional número 29, que, já vão desde uma menor carga tributária
aprovada, aguardava regulamen- na área da saúde a incentivos à fortação, também não progrediu e mação de mão de obra especializada
podemos dizer que nessa gestão o no setor. Além disso, sugerimos ingoverno federal lavou as mãos so- centivos à população para a aquisição
bre a obrigatoriedade de participar de planos de saúde por meio de uma
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melhor sabe realmente fazer. O Estado
Antes da eleição, as lideranças cumpriria as suas funções, principalda iniciativa privada e filantrópica, mente como garantidor, regulador e
incluindo aí a medicina supletiva, le- fiscalizador e não como fazedor.
varam à então candidata Dilma RousDe qualquer maneira, as expectaseff as aspirações destas entidades, tivas de um novo governo são altas
que tiveram um desempenho bem e espera-se que, desta vez, haja mais
superior à área pública, representando recursos e maior atenção às reivindiatualmente maior aporte de recursos cações do setor, para que possamos
(cerca de 55% gastos na área privada e conviver em harmonia e trazer melhor
45% na pública) à saúde da população atendimento à população em geral,
brasileira como um todo.
hoje ainda carente de cuidados.
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Direito

A indevida cobrança da
Taxa de Saúde Suplementar

C

Dagoberto José Steinmeyer Lima

onforme já ficou salientado
em circular, expedida pela
presidência da Abramge, em
8 de novembro de 2010, a ANS tem
encaminhado, às Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde
(OPS), Notificações Fiscais de Lançamento de Débito – NFLDs, em virtude de supostos débitos atinentes à
Taxa de Saúde Suplementar por Registro de Produto – TRP. Analisadas
as aludidas cobranças, concluiu-se
que, na maioria dos casos, se trata de
uma reiteração da exigência da Taxa
de Saúde Suplementar por Registro
de Produto, relacionada a produtos
registrados antes da vigência da Lei
no 9.961, de 2000.
Isso porque, desde a edição da
Resolução Normativa no 100, de 3
de junho de 2005, a ANS vem tentando impor às OPS o pagamento da
TSS/TRP por registro de produtos
levados a efeito antes da vigência
da Lei no 9.961, de 2000. Naquela
oportunidade, a ANS condicionou,
por meio de seu sistema de aplicativo
ARPS – versão 1.1.3, a possibilidade
de env io dos dados necessários
para percepção da autorização de
funcionamento das operadoras à
quitação de tais débitos. Em razão
disso, restou definido que as OPS
associadas, individualmente, com
respaldo técnico e logístico do nosso
escritório de advocacia que presta
assessoria jurídica àquela entidade,
poderiam discutir, perante a Seção
Judiciária Federal do Rio de Janeiro,
tanto o ato coator da Agência Reguladora, quanto a própria legalidade
e constitucionalidade da exigência
da cobrança da referida TSS/TRP
de produtos registrados antes da
vigência da Lei no 9.961, de 2000.
Tais ações, que foram propostas
em grande número, embora tivessem a declaração de ilegalidade da
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cobrança da TSS por registro de
produto, apenas como objetivo secundário, já naquela oportunidade
foram deduzidas as ilegalidades e
as inconstitucionalidades que inquinavam tal exação, com os seguintes
fundamentos:
1. O inciso II do artigo 20 da Lei
n o 9.961, de 2000, instituiu a
Taxa de Saúde Suplementar por
Registro de Produto e, por conseguinte, definiu seu fato gerador.
Por seu turno, o artigo 22 da
citada lei estabeleceu o marco
para exigência da aludida taxa: 1o
de janeiro de 2000. Assim, a exigência feita pela ANS para que as
OPS quitem débitos relacionados
a produtos registrados antes da
vigência da Lei no 9.961, de 2000,
infringe os limites da legalidade
e retroage a atos praticados anteriormente à data estabelecida
pelo texto da própria Lei no 9.961,
de 2000.
2. A exigência da cobrança da Taxa
de Saúde Suplementar por Registro de Produto, por meio de
subterfúgios ou atos coercitivos,
viola o artigo 2o, parágrafo 3o,
da Lei Federal no 6.830, de 22 de
setembro de 1980, posto que a
Fazenda Pública, aí incluídas as
Autarquias Federais, como é o
caso da ANS, possui rito especial
para cobrança de seus supostos
créditos.
3. A ex igênc ia da cobrança da
Taxa de Saúde Suplementar por
registro de produto, com base
em fatos geradores ocorridos
anteriormente à Lei que instituiu a exação, não observa os
limites constitucionais do poder
de tributar previsto no artigo
150, incisos I, III, “a” e “b” da CF
de 1988 e despreza os princípios
constitucionais da legalidade e da

anterioridade que preveem que
nenhum tributo poderá ser exigido ou aumentado sem lei que o
estabeleça e que nenhum tributo
poderá ser cobrado em relação a
fatos geradores ocorridos antes
do início de vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado
ou no mesmo exercício financeiro
de instituição.
O Poder Judiciário no julgamento
de tais ações vem acolher a pretensão
das operadoras, mesmo porque a
própria ANS, administrativamente,
tem solucionado o problema para
envio dos dados, disponibilizando a
nova versão do sistema de aplicativo
ARPS – versão 1.2.0.
Dessa forma, diante da reiteração
da exigência das referidas cobranças,
recomenda-se que as OPS exaurem a
esfera administrativa, apresentando,
dentro do prazo assinalado pela ANS,
a competente impugnação, sugerindo-se que a defesa reafirme os argumentos jurídicos acima indicados.
Além disso, ante o lapso temporal
entre os pedidos dos registros dos
produtos e a efetiva cobrança, pela
ANS, da TRP, por meio das referidas
NFLDs, a aduzirem a ocorrência da
decadência/prescrição, bem como
o lançamento por homologação
(artigo 4 o, § único da RN 103/ANS),
tendo-se em vista que a decadência
do direito de constituir o crédito
tributário segue o artigo 150, §
4 o, do CTN, ou seja, o prazo para o
lançamento é de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador. Se o
pagamento do tributo for antecipado
pelo contribuinte, a constituição do
crédito tributário deverá observar
a regra do artigo 173, § I, do CTN,
isto é, de cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse sentido
são os seguintes julgados: REsp
332.693/SP, Rel. Min. Eliana Calmon,

DJ 3/9/2002; AgRg no Ag 738.416/
RS, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ
15/3/2007; AgRg nos EDcl no AgRg
no REsp 1117884/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, DJe 19/8/2010.
Deve-se mencionar também que
ocorre vício formal da NFLD que
apresenta um sumário financeiro

acostado, em que se observa apenas a informação da “Qtd. Prod.”
(quantidade de produtos) xxx, sem
apontar quais seriam os produtos e
qual data teriam sido registrados/
protocolizados. Inexiste indicação
precisa dos produtos que supostamente teriam gerado o lançamento.

Por fim, devem ser alegadas em
defesa todas as questões específicas
que também têm o condão de tornar
inexigível a cobrança. Exemplo: cancelamento do produto; pagamento
da TRP, entre outras.
P
O autor é chefe da assessoria jurídica do Sistema
Abramge/Sinamge/Sinog

Economia

As informações contábeis
e a gestão de negócios
Para todos os processos de registros contábeis, devemos
adotar critérios de reconhecimento e bases de mensuração
de forma consistente

A

Wagner Barbosa de Castro

contabilidade sempre foi muito influenciada pelos critérios
fiscais, particularmente os
da legislação do imposto de renda.
Esse fato, ao mesmo tempo em que
trouxe à contabilidade contribuições
importantes e de bons efeitos, vinha
sendo um fator que realmente limitava a evolução e melhor interpretação
de princípios contábeis adequados,
já que a contabilidade era feita pela
maioria das empresas com base nos
preceitos e forma de legislação fiscal
– a qual nem sempre se baseava em
critérios contábeis corretos.
Esse problema persistiu por muitos anos e teve uma tentativa de
solução por meio da Lei 6.404/76.
A partir desta houve uma melhora
significativa, quanto às interpretações e procedimentos de registros.
Mesmo assim, verificamos não o
suficiente. O artigo 177 determinava
que a escrituração devesse ser feita
seguindo os preceitos da Lei das S/A
e os princípios de contabilidade geralmente aceitos.
Para atender à legislação tributária e outras exigências feitas
às empresas, como é o caso das
atividades que têm uma regulamentação própria, estamos falando aqui

das operadoras de planos de saúde,
devemos atentar para as mudanças
introduzidas no capítulo contábil da
Lei 11.638/07 e todos os 43 Pronunciamentos Técnicos – CPCs do Comitê
de Pronunciamento Contábil, editados até o final do mês de novembro
passado.
Dessa forma, a contabilização
efetiva e oficial fica inteiramente
desvinculada da legislação do imposto de renda, o que representa, sem
dúvida, um avanço. Isso não significa
que a contabilidade oficial deva ser
inteiramente diferente dos critérios
fiscais. Quanto mais próximo, melhor.
A adoção das práticas internacionais
de contabilidade pela legislação
brasileira despertou a consciência e
necessidade de que é imprescindível a
interação ainda maior entre profissionais da área contábil e os profissionais
da área jurídica.
Há nas normas internacionais de
contabilidade (IFRS), para as quais as
normas brasileiras estão seguindo, a
valorização do julgamento e a prioridade da substância sobre a forma.
Portanto, o registro contábil dos
negócios não pode se restringir a um
exercício mecânico baseado somente
em fórmulas, mas pressupõe uma

análise mais técnica. De um lado, a
necessidade de julgamento acerca dos
eventos que devem ser informados
no balanço da empresa que introduz
certa subjetividade aos registros
contábeis, de maneira a refletir a sua
situação individual e específica.
Isso significa dizer que à empresa
compete analisar todos os seus processos econômicos que modificam
seu patrimônio e registrá-los, tornando a informação o mais transparente
possível. Em outras palavras, elaborar
uma contabilidade mais interpretativa. A contabilidade legalmente regulamentada e formatada é importante
para a tributação, para a obtenção
de concessão de crédito, para tomadas de decisões, participação em
concorrências públicas, parcerias
em negócios e outros interesses que
exigem informações econômicas e
financeiras.
Cada vez mais sentimos que não
só serve como ferramenta de gestão,
como, principalmente, para avaliação
externa dos negócios, independentemente da sua característica jurídica
e porte. Isso significa que devemos
adotar, para todos os processos de
registros contábeis, critérios de reconhecimento e bases de mensuração
de forma consistente, para permitir
uma análise correta das demonstrações contábeis e suas respectivas
notas explicativas.
P
O autor é economista e coordenador da comissão
econômica da Abramge e do Sinange, wnpg@
uol.com.br
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Crescimento lento
A contratação de novos planos odontológicos perdeu o
ritmo constante que vinha tendo até 2009

E

Carlos Roberto Squillaci

ntre os anos de 2000 e 2009,
o número de beneficiários dos
planos odontológicos teve
uma evolução média em torno dos
19%, impulsionado, principalmente,
pela carência do atendimento público e do baixo custo de manutenção
de um plano odontológico. Entretanto, o primeiro semestre de 2010 obteve quase a metade do crescimento
comparado ao mesmo período de
2009. Embora a Agência Reguladora
ainda não tenha divulgado os dados
referentes ao ano de 2010, algumas
conclusões podem ser tiradas com
base no primeiro semestre do ano
passado e que, certamente, indicam
a tendência para o segmento dos
planos odontológicos em 2011.
Podemos perceber que a contratação de novos planos perdeu o
ritmo constante que vinha tendo até
2009. Se naquele ano as operadoras
conquistaram mais de 2 milhões de
beneficiários, no ano passado, tudo
indica que chegaremos na marca de
apenas 1 milhão. Para explicar esta
acomodação do mercado devemos
destacar alguns fatores que interferiram na continuidade do crescimento.
O primeiro deles diz respeito à
regulamentação fixada pela ANS
para todas as operadoras de assistência suplementar à saúde, com
normativas sendo publicadas sem
a devida e responsável discussão
com os respectivos atores do setor.
Como foi o caso da atualização do
rol de procedimentos e eventos,
levando as operadoras odontológicas a oferecer planos básicos
que continham procedimentos que
deveriam ser ofertados apenas nos

6

planos mais completos. No ínterim
entre a publicação e a entrada em
vigor da resolução que dispõe sobre
a atualização do rol, a maioria das
operadoras paralisou a venda de
seus produtos para que se chegasse
a um novo valor de comercialização,
já que o ticket médio até então não
previa tais procedimentos.

Verif icou-se
uma redução de
6,87% no número
de operadoras
com planos
exclusivamente
odontológicos
Nossa maior reivindicação tem
sido, nos últimos tempos, para que
a Agência reconheça que os planos
odontológicos têm características
próprias e operacionalização distinta
da dos planos médico-hospitalares.
Para se ter uma ideia, do ponto de
vista f inanceiro, uma operadora
odontológica com 100 mil vidas
equivale a uma operadora médica
de 20 mil usuários. A propósito
dessas diferenças, diversos diretores
daquela Autarquia, inclusive seu
presidente, já sinalizaram, em vários
eventos públicos, uma maior flexibilização das regras para as operadoras
exclusivamente odontológicas. Se é
por insistência que se ganha uma
guerra, então seremos persistentes
neste assunto.
Outro ponto que mereceu atenção especial foi a onda de aquisições

e fusões envolvendo operadoras
odontológicas durante o ano passado. O processo desencadeou, informalmente, uma nova repartição de
mercado, com quatro grupos classificados por porte de beneficiários:
pequenas, médias, grandes e megas
operadoras. Enquanto as maiores
ajustavam suas regras de negócio e
as menores esperavam o mercado se
acomodar e adequar-se às resoluções
da ANS, o foco na venda foi deixado
de lado, o que impediu uma evolução
nos níveis anteriormente verificados.
Verificou-se, com isso, uma redução
de 6,87% no número de operadoras
com planos exclusivamente odontológicos.
Há de se esperar muitos fatos
neste novo ano, tanto por parte da
Agência como pelos movimentos de
estabilização do mercado. Entretanto, friso novamente, o caminho
para o crescimento sustentável de
nosso segmento continua sendo a
aposta em nichos diferenciados em
que novas possibilidades de fidelização, tanto do usuário quanto do
prestador de serviço, garantam um
futuro promissor para as operadoras
odontológicas. Também deve se levar
em conta que apenas cerca de 7%
da população brasileira possui um
plano odontológico, e nas regiões
mais afastadas dos grandes centros
urbanos há uma demanda reprimida
de novos beneficiários, mas já usuária do segmento médico-hospitalar.
Além disso, as regiões Norte e Nordeste continuam com alto potencial
de alavancagem para a odontologia.
Estamos longe, portanto, de
prever a estagnação e uma pausa no
crescimento dos planos odontológicos em um momento em que as classes sociais continuam o movimento
de ascender às melhores condições
de saúde e, consequentemente, de
vida.
P
O autor é presidente do Sinog – Sindicato
Nacional das Empresas de Odontologia de
Grupo, diretoria@sinog.com.br

Dirigir

Freie o medo
Terapia e aulas especiais combatem o pavor
© Ondacaracola | Dreamstime.com

Keli Vasconcelos

S

udorese, tremor nas pernas,
boca seca, tensão muscular em
especial na região cervical, mãos
frias, calor no rosto, diarreia. Estes
são alguns dos sintomas que pessoas
com medo de dirigir sentem quando
se deparam com o maior “inimigo”:
o volante. Atividades comuns para
milhões de motoristas como ligar o
motor ou sair da garagem são martírio
para cerca de 10% dos brasileiros habilitados. A parcela mais afetada é de
mulheres entre 30 e 45 anos, de acordo
com pesquisa desenvolvida pela psicóloga Neuza Corassa, especialista em
medos e fobias e integrante do CPEM
– Centro de Psicologia Especializado
em Medos (www.medos.com.br), em
Curitiba (PR). De cada 10 pacientes
que procuram seu consultório, oito já
têm a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e automóvel.
Segundo a profissional, muitas
mulheres acabam deixando o carro
em casa para não enfrentar a situação,
que denominou Síndrome do Carro
na Garagem. “Comecei a estudar o
assunto em 1996, com mães que
levavam os filhos e seus maridos às
consultas porque o carro delas ficava
na garagem”, conta a autora do livro

Vença o medo de dirigir – como superarse e conduzir o volante da própria vida
(Editora Gente). Detalhistas, pontuais,
extremamente responsáveis e perfeccionistas são as que mais sofrem.
“Hoje, as mulheres precisam do carro,
mas o medo as domina e se sentem incapazes de estar na rua. Isto se encaixa
em dois pontos: o perfil perfeccionista,
a ansiedade e o medo de errar e serem
repreendidas, além da visão distorcida
de que o trânsito não foi feito para
elas”, completa Neuza.
Os gatilhos podem estar relacionados também a traumas (acidentes,
atropelamentos) ou outros medos
irracionais, como achar que o auto
“tem vida própria” e não conseguem
controlá-lo.
Um fato interessante recai sobre
aqueles que convivem com outros com
medo de dirigir. Isso acaba por potencializar a fobia. “É o reforço dos pensamentos negativos em relação àquela
situação que a pessoa vivencia no seu
dia a dia", analisa a psicóloga Salete
Coelho Martins, fundadora da ClínicaEscola Psicotran, também em Curitiba.
“Tenho vários relatos de pacientes
que mostram ter medo até de andar
como passageiros. E isso pode acon-

tecer ora porque o condutor corre
muito, ora porque tem comportamento agressivo ao dirigir; ou ainda
não tem paciência com outros motoristas”, exemplifica Salete Martins,
da Psicotran. Já para Neuza Corassa:
“Na maioria dos casos não há nenhuma relação. Muitas pessoas que têm
medo de dirigir são ótimas ‘copilotos’,
indicam trajetos e ruas, pois se sentem
livres da crítica que as atormentam
quando estão na direção”.
Na série de entrevistas que Salete
realiza na clínica-escola, a psicóloga
destaca o caso da professora Maria
Helena (nome fictício), de 43 anos.
Quando ela tentava dirigir, sentia
que não fazia parte do trânsito. Para
ela, era difícil lidar com o novo, imprevistos e, quando estava dentro do
veículo, parecia que não dominava a
situação. A médica trabalhou a autoestima dessa paciente, ensinando o
domínio do veículo, o que foi fundamental para sua independência.
O tratamento para o problema
envolve Terapia Cognitiva Comportamental, ou seja, a mudança de
comportamento no trânsito. Este é o
principal intuito de escolas para pessoas habilitadas. É realizado um estudo
individual, em que o paciente conta
seu histórico e relação com o auto,
além de aulas práticas com auxílio do
psicólogo e instrutores capacitados.
Salete Martins, da Psicotran, explica:
“Antes de iniciar qualquer tratamento,
faço uma avaliação individual e crio
um plano terapêutico. Saio com o paciente e vou junto fazer suas atividades de carro e de preferência com ele
dirigindo. O objetivo é inserir o veículo
na vida do paciente gradativamente”,
pontua. Os consultórios especializados
também trabalham com pessoas não
habilitadas, corrigindo a ansiedade no
momento dos exames preparatórios
para conseguir a habilitação.
Fazer relaxamento e trabalhar a
respiração, traçar pequenos trajetos,
como ir à padaria ou ao supermercado
mais próximos, ligar e desligar o motor,
entrar e sair do carro, estacionar na garagem são algumas das dicas para conduzir de maneira mais confortável. P
keliv_1@hotmail.com
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Alcoolismo

© Anton Zhuravkov | Dreamstime.com

Um “gelo” no copo

Uma única dose de whisky pode ser a porta de
entrada para o alcoolismo

J

á passa da meia-noite de sábado
quando várias pessoas se aglomeram em bares e “baladas” da
capital paulista. Sentados em volta
de uma mesa ou dançando ao som de
bandas e DJs, moças e rapazes entre
18 e 40 anos, em média, se divertem
e consomem bebida alcoólica abusivamente. São copos e copos de cerveja,
vodca, whisky, caipirinha etc.
Outra situação frequente na vida
dos brasileiros é o churrasco de fim de
semana, momento em que a família e
os amigos se reúnem para confraternizar e tomar uma cerveja. Mas o que
as duas situações têm em comum?
Ambas são regadas à bebida alcoólica.
De acordo com estatísticas da Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo
é a segunda doença que mais mata no
mundo; uma em cada oito pessoas que
bebem (12% da população mundial) é
atingida pela doença.
A linha que separa uma pessoa
que bebe socialmente de um alcoólatra é muito tênue. Conforme explica
Lívia Lopes, psicóloga especialista em
dependências químicas e terapeuta
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comunitária, as pessoas que consomem
álcool apenas em festas e reuniões
de amigos podem ser consideradas
consumidoras esporádicas. “O dependente do álcool é aquele indivíduo que
bebe sem conseguir parar, não só para
sentir prazer, mas sim para abrandar
os sintomas de abstinência e estresse.
No entanto, isso não quer dizer que o
bebedor de fim de semana não pode
se tornar um dependente do álcool”,
explica a especialista.
Segundo M. M., membro dos
Alcoólicos Anônimos, o alcoolismo é
uma doença progressiva e incurável,
podendo levar seu portador à loucura
ou até mesmo à morte prematura. “Uma
das principais causas da dependência
alcoólica é a predisposição física que,
aliada à obsessão mental pela bebida,
instala-se na pessoa até dominá-la por
completo. Isso acontece independentemente de sexo, idade, raça ou posição
socioeconômica”, esclarece.
Dados divulgados por órgãos ligados à OMS revelam que o consumo
excessivo e conflitante de bebidas alcoólicas está presente como causa em

60% dos acidentes fatais de trânsito,
54% dos acidentes de trabalho, 50%
das internações e 75% das reinternações em hospitais psiquiátricos, 80%
dos crimes envolvendo violência e 90%
dos crimes contra crianças e mulheres.
Além disso, o comportamento dos
dependentes alcoólicos pode provocar
desajustes, angústias, privações e sofrimentos a todos que o cercam. “O alcoólatra costuma negar que tenha algum
tipo de problema. Ao contrário, ele vê
o álcool como algo que alivia a tensão
e lhe dá coragem. Em geral, quando a
pessoa encara que está doente e busca
tratamento é porque já teve muitas
perdas”, comenta a psicóloga.
Mesmo não sendo de imediato, um
dos tratamentos mais procurados são os
grupos de ajuda mútua, que apresentam os maiores índices de recuperação
de dependentes do álcool, conforme
ressalta M. M. “Desde o início do A.A.,
em 1935, mais de três milhões de
membros passaram pelo programa de
recuperação e não bebem mais”, afirma.
Conforme explica Lívia, os efeitos
– diretos e indiretos – do consumo de
álcool no organismo afetam os sistemas
nervoso central, cardiovascular, gastrointestinal, respiratório e endócrino.
“Os alcoólatras podem sofrer de perda
de coordenação motora, infarto, câncer de cabeça e pescoço, pneumonia,
anemia, derrame, convulsões, hipertensão, hepatite e cirrose, entre outras
enfermidades.”
A especialista em dependências
químicas chama a atenção para o fato
de o grupo familiar ser de fundamental
importância na formação e recuperação
de um indivíduo. “Os adolescentes têm
apresentado um padrão de beber excessivo e frequente. Vale ressaltar que
a média de idade do primeiro contato
de crianças com o álcool é entre 12,5 e
12,8 anos, segundo dados do Cebrid –
Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas.” Lívia reforça
ainda que hábitos, atitudes e comportamentos são aprendidos na família e,
mais tarde, reproduzidos na sociedade.
“O costume de beber ou não também
é fortemente influenciado pelos familiares, podendo a família tornar-se fator
de risco ou de proteção”, completa. P

Refluxo

© Batuque | Dreamstime.com

Azia e queimação

Adultos também desenvolvem a regurgitação,
sintoma ligado ao refluxo

S

Elisandra Escudero

entir azia e queimação no estômago depois de consumir alimentos gordurosos ou apimentados
em excesso é até comum nos dias
atuais. No entanto, poucas pessoas
sabem que esses sintomas estão entre
as principais causas da doença do
refluxo. De acordo com o gastroenterologista Ricardo Barbuti, o refluxo
gastroesofágico é uma enfermidade
crônica que se desenvolve quando o
conteúdo do estômago (geralmente
ácido) reflui para o esôfago e órgãos
próximos como boca, laringe, faringe
e pulmões. “A sensação de retorno de
líquido para a garganta, chamada de
regurgitação, e a queimação atrás do
peito são sinais clássicos da doença”,
explica.
Vanessa Gouveia, de 29 anos,
descobriu que estava com refluxo
quando começou a sentir muita azia
e queimação no estômago. “Sentia
um gosto estranho na boca por causa
do líquido que voltava. Depois de um
tempo, também passei a sentir uma
queimação na garganta que me preocupou. A partir daí, decidi procurar um

médico. O especialista descobriu que
minha garganta estava machucada e
pediu alguns exames para identificar
os danos. Eu estava mesmo com refluxo”, diz.
Segundo estimativas divulgadas
pela revista Arquivos de Gastroenterologia, no Brasil mais de 22 milhões
de pessoas têm a doença do refluxo
gastroesofágico e sofrem, em média,
um terço do tempo com os sintomas.
Ainda segundo o levantamento, 60%
dos entrevistados já tiveram azia, dos
quais 12% têm o sintoma uma ou duas
vezes por semana; e 7% mais de uma
vez por semana. O médico especialista
Mário José Mello Martins explica que
o refluxo pode acometer tanto bebês
quanto adultos. “Os recém-nascidos
apresentam refluxo fisiológico, que se
manifesta com episódios de regurgitações frequentes e vômitos ocasionais,
seguidos de melhoria após os seis
primeiros meses de vida e desaparecendo após o segundo ano. Crianças
saudáveis e doentes se diferem apenas
quanto à sequência do episódio, intensidade e sintomas associados”, reforça.

No caso de Vanessa, ela foi orientada por seu médico a manter-se atenta
aos sintomas e controlar a alimentação,
evitando determinados alimentos e bebidas, como refrigerante e café. Ela conta que melhorou depois do tratamento.
“Raramente tenho o sintoma de refluxo,
mas às vezes acontece, principalmente,
se tomo muito café”, comenta.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, as mudanças na
alimentação e no estilo de vida, como
os maus hábitos alimentares, a redução
da prática de exercícios físicos e o aumento do consumo de tabaco, representam prejuízo à saúde da população
e podem contribuir para o crescimento
de doenças crônicas, como a Doença
do Refluxo Gastroesofágico (DRGE). “A
partir do momento em que o indivíduo
apresenta sensação de queimação uma
ou mais vezes por semana, no período
de 12 meses, ou mesmo duas vezes
por semana, nas últimas quatro a oito
semanas, o refluxo está caracterizado”,
pontua Martins.
Segundo o especialista, as medidas
terapêuticas para o tratamento da
DRGE visam ao alívio dos sintomas, à
cicatrização das lesões e à prevenção
de reincidências e complicações. “O
tratamento pode ser clínico, endoscópico ou cirúrgico, dependendo da
intensidade e da gravidade dos sintomas. No caso do clínico, combinamos
o uso de medicamentos e medidas
comportamentais”, conclui.

Prevenção

Para fugir dos desconfortos causados
pelo refluxo, os especialistas recomendam algumas mudanças comportamentais, entre elas, fazer refeições mais leves;
comer mais vezes ao dia e mastigar bem
os alimentos; não praticar exercícios
físicos nem se curvar após as refeições;
evitar beber durante as refeições; perder peso; não consumir alimentos que
favorecem o refluxo (chá, café, bebidas
alcoólicas, chocolate, comidas gordurosas ou apimentadas, condimentos fortes,
molho de tomate, alho e cebola); não
fumar; evitar fazer refeições perto do
horário de dormir e elevar a cabeceira
da cama (15 a 20 cm).
P
eliescudero@gmail.com
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Enurese

Xixi na cama
© Elena Rostunova | Dreamstime.com

A perda urinária durante o sono traz sérias
consequências para a criança

O

nome pode ser complicado,
mas o problema é conhecido de
muitos pais. A enurese é a perda
urinária intermitente durante o sono,
considerada como doença a partir dos
5 anos de idade. Estudos indicam que,
até os 3 anos, 43,2% das crianças têm
incontinência urinária noturna, porcentagem reduzida para 15,7% aos 5
anos e 10,3% aos 7 anos. Embora em
proporções bem menores, a enurese
pode continuar na fase adulta, atingindo 1% a 2% da população.
As causas mais comuns da enurese
são a poliúria noturna, uma disfunção orgânica que resulta na menor
produção do hormônio vasopressina,
responsável pela diminuição da produção noturna da urina; a imaturidade na musculatura da bexiga, que se
contrai com maior frequência e com
menores volumes de urina, ou ainda o
limiar aumentado para o despertar do
sono, fazendo com que a pessoa não
acorde quando a bexiga está cheia. A
explicação é do cirurgião e urologista
pediátrico Lionel Leitzke, especialista
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Pediátrica e Associação Médica Bra-
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sileira. Junto a estes problemas orgânicos ele inclui, também, a tentativa
precoce da retirada das fraldas, sem
que o organismo da criança esteja maduro para o controle dos esfincteres e
antes que ela consiga compreender ou
sentir-se motivada para esta mudança
de comportamento.
“Os castigos, a ridicularização e
a falta de compreensão dos pais e
adultos que convivem com a criança
que ainda urina na cama, por sua vez,
podem causar prejuízo ao controle da
urina e das fezes e resultar em sérias
consequências psicológicas e sociais,
se a enurese não for devidamente
tratada”, alerta o médico que trabalha em Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul. Ele esclarece que o problema
também pode ser decorrência de
doenças paralelas, que precisam ser
tratadas em conjunto para que o
paciente adquira o controle noturno
da urina. “As mais frequentes são
a constipação (prisão de ventre), a
encoprese (perda involuntária de
fezes entre as evacuações), a urgeincontinência urinária diurna (urgência
para urinar, com perda involuntária

de urina) e o Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH),
que exigem tratamento especializado
e, eventualmente, o acompanhamento
psicológico para orientação da criança e seus familiares.”
Para o médico gaúcho, a melhor
forma de lidar com o problema é reconhecer que se trata de um comportamento involuntário, para o qual existe
tratamento que deve ser iniciado com
a consulta ao pediatra.
A psicóloga Inês Lírio, da Pontifícia
Universidade Católica (PUC), lembra
que a situação se agrava com a idade, pois impede que a criança tenha
um desenvolvimento social normal,
gerando mal-estar e insegurança nos
relacionamentos com outras crianças
e com os próprios familiares. “Tanto os
pais quanto a criança ficam inseguros,
por exemplo, de participar de passeios
que incluam pernoite fora de casa e
acabam restringindo esses programas, o que só agrava o isolamento
da criança que sofre de enurese.” O
mais grave, segundo a psicóloga, é
quando a criança passa a apresentar a
incontinência urinária diurna já na fase
escolar. “Nesses casos, a humilhação
e a vergonha por não conseguir se
controlar pode levar ao prejuízo do
desempenho na aprendizagem e a recusa em participar das aulas, com casos
extremos de evasão escolar.”
Um ponto que precisa ser observado, segundo os profissionais, é a
retirada das fraldas, que normalmente
ocorre entre 2 anos e 2 anos e meio,
mas pode estender-se até os 3 ou 4
anos de idade, pois a capacidade de
adquirir novas capacidades é flexível
e individual em cada criança.
“Há necessidade também que os
pais e educadores estejam preparados
para dedicar três meses, em média,
para o treinamento do controle da
micção e mais seis meses para a evacuação”, explica Leitzke, lembrando
que, em geral, as meninas completam
seu treinamento dois a três meses
mais cedo que os meninos e os primeiros filhos demoram de dois a três
meses mais que os outros.
Nos casos de enurese secundária
(em que a criança manteve o contro-

le da urina por mais de seis meses
seguidos), é provável que existam
motivos psicológicos para o retrocesso, que pode ocorrer pela chegada de um novo bebê, pela perda
de algo ou alguém significativo ou
por alguma situação de estresse da
criança. Nas situações relacionadas
a alterações orgânicas, o médico
relaciona alguns procedimentos a
serem adotados: “O tratamento da
enurese monossintomática (sem

outras doenças associadas) deve
ser feito pelo médico pediatra, no
consultório, ou na unidade básica
de saúde, após uma investigação
mínima (histórico médico, exame
físico, exame de urina, diário das
micções). Todos os pacientes e seus
pais devem receber or ientações
comportamentais e recomendações
para reduzir a ingestão de líquido à
noite e estimular a criança a urinar
no mínimo seis vezes durante o dia”.

Na clínica de Lionel Leitzke, os
pais são orientados também a adotar
o uso de calendário para registro das
noites secas e os reforços positivos
imediatos quando os objetivos diários
são atingidos pelo paciente. Em casos
mais persistentes, o médico inclui o
uso de desmopressina, medicamento
que, administrado à noite, diminui a
produção noturna de urina e é indicado para os casos de poliúria noturna
e capacidade limitada da bexiga. P

Legislação

Transtorno em família
© Nagy-bagoly Ilona | Dreamstime.com

Conduta na disputa pela guarda de crianças
interfere em seu desenvolvimento psicossocial

D

ifamar, denegrir, chantagear.
Estas ações são usadas por
alguns pais como “ferramenta”
na tentativa de conquistar a guarda
de filhos nos litígios conjugais. Porém, a conduta deixa marcas severas
nas mentes de crianças e adolescentes, colocando em pauta problemas
provocados pela alienação parental,
também conhecida como Síndrome
de Alienação Parental (SAP).
A SAP foi definida na década de
1980 pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner como transtorno

que acometeria jovens e crianças
envolvidas na briga pela guarda.
Ilustrando a teoria de Gardner, a
alienação parental ocorre quando
a mãe ou o pai começa a “plantar”
sentimentos ruins nos filhos – medo,
raiva e ansiedade são alguns deles
– em relação ao ex-cônjuge, no afã
de romper os laços afetivos. Seria
como “fazer a cabeça” contra o
outro, chantageando e difamando
a sua imagem perante as crianças.
A psicóloga Analicia Martins de
Sousa, mestre em Psicologia Social

pela Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) e autora do livro
A Síndrome da Alienação Parental
– um novo tema nos juízos de família (Cortez Editora), comenta que
desavenças entre ex-cônjuges não
impossibilitam que se tenham afinidades positivas entre pais e filhos.
“O envolvimento dos filhos pode
ser parte do jogo das relações familiares, tanto no divórcio quanto
ao longo do casamento, ou seja,
as dimensões conjugais e parentais
podem se encontrar mescladas em
situações de conflito, ou não, no
interior da família. O envolvimento
dos filhos talvez fique mais evidenciado nas situações em que o conflito entre os genitores se exacerba”,
enfatiza.
Dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
mostram que em cerca de 90% das
separações são as mães que detêm
a guarda dos filhos e, por conta
disto, elas engrossam o índice de
alienação parental. Judicialmente,
pais que não têm a guarda e se
sentem denegridos por parte do excônjuge guardião podem recorrer à
Lei de Alienação Parental (no 12.318),
sancionada pelo então presidente
da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, em agosto último. Entre elas,
constadas no artigo sexto, estão advertências, passando pela ampliação
do regime de convivência familiar
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Legislação
ção tratando da matéria irá auxiliar
os pais que sofrem esse tipo de
abuso por parte do outro genitor,
que em regra é o guardião. Inclusive
o parágrafo único do artigo quarto
da lei informa que será assegurada
a garantia mínima de visitação assistida, ressalvando-se os casos em
que há iminente risco de prejuízo à
integridade física ou psicológica da
criança ou do adolescente”, ilustra.
Na lei, os artigos nono e décimo
foram vetados. A advogada explica
que se tratavam da utilização da

uma criança do genitor com quem
mantém fortes ligações pode ser
uma fonte de grande sofrimento
para ela. Pretender a proteção de
crianças rompendo seus vínculos
parentais pode ser, ainda, um modo
eficaz de fragilizar a formação de
sua identidade”, ressalta Analicia.
A advogada da área cível Ana
Luisa Porto Borges, do escritório
Peixoto e Cury Advogados, de São
Paulo, aponta que a alienação parental não é novidade discutida nos
tribunais e a lei ajuda aqueles que
passam por este tipo de problema.
“Não há dúvida de que uma legisla-

mediação e penalização de quem
apresenta relato falso que possa
restringir a vivência do filho com o
genitor. Segundo Ana Luisa, havendo indícios da prática de alienação
parental, mediante requerimento, o
juiz determina perícia psicológica,
que abrange entrev ista pessoal,
histórico de relacionamento e separação do casal e exame de como a
criança reage em relação à eventual
acusação contra o genitor, cujo prazo é de 90 dias para apresentação
dos laudos.
Embora a lei seja considerada
um avanço, o grande entrave para

© Tatyana Gladskikh | Dreamstime.com

em favor do genitor alienado, estipulação de multa ao alienador, até
alteração para guarda compartilhada ou inversão.
É considerada pela lei alienação
parental quando um dos guardiões –
pais, avós ou quem tenha a criança
ou adolescente sob sua autoridade
– denigre a imagem do outro aos
filhos, afastando-os do convívio,
assim como não informar o novo
endereço ou andamento escolar e
interferir em sua formação psicossocial. “Afastar, repentinamente,
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garantir a interação harmônica de
pais separados está na mudança de
comportamento por parte dos envolvidos. Uma questão que agrega
racionalizar a relação com a criança/adolescente, não a usando como
“objeto de vingança”, pontuam as
especialistas. “Na verdade, ao nosso
entender, o que falta é que os operadores do direito, especialmente os
advogados, impeçam seus clientes
de utilizar os filhos como arma de
vingança, exaltando que a convivência com ambos os genitores é
o melhor para o desenvolvimento
do menor”, endossa a advogada
Ana Luisa.
Analicia Martins de Sousa cita
avaliações judiciais que, segundo
ela, tiveram viés punitivo adotado
em diversos países. “Identificam-se
casos de litígio entre pais em que,
por meio de sentença judicial, foi
impedido qualquer contato entre mãe, suposta alienadora, e a
criança, bem como toda a família
mater na. Em Portugal (avaliado
como SAP), foi determinado o envio
de uma menina de 7 anos para um
abrigo público e proibido qualquer
contato dos pais”, conta.
Já no Brasil, ganhou destaque a história de Joanna Cardoso
Marcenal Marins, de 5 anos, que
morreu no Rio de Janeiro após ficar
quase um mês internada em coma.
Seus pais disputavam havia mais
de três anos a guarda e a mãe já
tinha acusado o pai de maus-tratos
anter iormente, atitude que fora
negada por ele. Estudos psicológicos apontaram alienação parental
e foi impedido contato entre mãe
e filha por 90 dias. “Medidas como
as mencionadas fazem pensar que,
agora com a nova lei, o Estado
seria responsável por uma segunda
alienação, a da criança em relação
ao genitor com quem mantém forte
aliança. Sem dúvida, precisamos
buscar dispositivos no campo social
e leg islativo que, efetivamente,
v isem à garantia e manutenção
da convivência entre pais e filhos
após o desenlace conjugal”, ref lete
P
a psicóloga.

TBMF

Conduta de risco
Aumentam os casos de traumatismo
bucomaxilofacial também em idosos
© Zsolt Bota Finna | Dreamstime.com

Camila Pupo

Q

ualquer pessoa, independentemente de idade ou sexo,
pode sofrer um traumatismo
que resulte no comprometimento do
maxilar, dentes e face, seja por conta
de acidentes de carro, de moto, no
trabalho, na prática de esportes ou
até em casos de violência.
“O traumatismo bucomaxilofacial
(TBMF) se caracteriza por lesões de
diferentes tipos e graus de acometimentos que envolvem a região bucal
e facial. Sendo assim, podemos citar
exemplos desde pequenas contusões
ou lacerações até extensas fraturas dos
ossos da face”, explica Roger Lanes,
doutor em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial pela PUC-RS –
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul e consultor científico
da ABO – Associação Brasileira de
Odontologia.
De acordo com Lanes, o TBMF
pode causar alterações funcionais que
impossibilitam o indivíduo de exercer
funções normais como a dificuldade
ou impossibilidade de abertura de
boca; problemas de deglutição e mas-

tigação; obstruções nasais; alterações
na visão, dificuldades na movimentação ocular e até cegueira, caso os
ossos da cavidade que abriga o olho
sejam prejudicados. Além disso, podem ocorrer alterações estéticas, que
são relacionadas às cicatrizes, perdas
teciduais ou até mesmo às mudanças
da anatomia da face devidas à fratura
dos ossos e, caso o tratamento não
seja correto, o indivíduo pode sofrer
infecções localizadas e/ou generalizadas, aumentando sua gravidade.

Segundo Antonio Sangiuliano,
cirurgião-dentista, especialista em
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, professor responsável pelo módulo de Clínica Integrada Cirúrgica I
do curso de Odontologia da Faculdade
da Saúde da Universidade Metodista
de São Paulo, o TBMF é mais comum
em adultos com idade entre 18 e 30
anos; entretanto, a ocorrência nos
idosos vem aumentando, pois essa
população tem adotado um estilo de
vida mais ativo em comparação às
gerações passadas, mas não possuem
agilidade de reflexos e força muscular
necessárias para se protegerem de
uma queda.
Lanes esclarece que os adultos
jovens ainda são os mais acometidos
pelo TBMF, pois estão na categoria
de idade que exerce variados procedimentos ou condutas de risco, como
dirigir, pilotar motocicletas, realizar
atividades esportivas com frequência
e até mesmo envolvimento em situações de violência, como brigas que
resultam em agressão física. Contudo,
ele cita também as crianças como
uma parcela significativa, já que estas
estão aprendendo a caminhar, ou em
fase escolar, podendo sempre cair da
própria altura ou de brinquedos, machucando a boca e os dentes.
Quando ocorre o traumatismo, é
necessário identificar qual a gravidade
da situação. Para isso, segundo Sangiuliano, é preciso avaliar o histórico
do acidente, identificar se houve perda
de consciência ou ingestão de algum
tipo de droga depressora do SNC
(Sistema Nervoso Central) e, caso uma

Como se prevenir do TBMF
De certa forma, em virtude da abrangência das lesões causadas pelos traumatismos bucomaxilofaciais, é difícil definir medidas estáticas de prevenção.
Lanes cita exemplos de como adequar o cuidado conforme cada indivíduo:
• crianças: evitar deixar objetos próximos que possam causar lesões (facas,
objetos pontiagudos, fios elétricos desencapados, líquidos ou objetos
quentes etc);
• esportistas: utilizar protetores dentários, além de equipamentos de proteção para a face, caso a modalidade esportiva exija isso;
• motoristas: devem usar o cinto de segurança, e motociclistas precisam
utilizar capacete do tipo que encobre todo o rosto;
• idosos: adequar o ambiente às condições necessárias para o idoso, evitando, principalmente, possíveis quedas.
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TBMF
reanimação seja necessária, deve-se
desobstruir as vias aéreas superiores.
Feito isso, é realizada uma avaliação
secundária, detalhando a história
do traumatismo, com a solicitação
de exames específicos, como os de
imagens e laboratoriais, para assim
definir qual o tratamento correto para
o paciente.
“Traumatismos dentár ios são
muito comuns e variam de acordo
com o grau de envolvimento dos
dentes e dos tecidos de suporte deles

(gengiva, osso alveolar). Caso haja
fratura do dente, deve-se procurar
um dentista o mais rápido possível,
levando junto o fragmento dentário.
Em situações de avulsão dentária
(remoção completa), o dente deve ser
colocado em um recipiente com água
limpa ou leite e o paciente deve ser
encaminhado a um cirurgião-dentista
especializado ou um serviço hospitalar
que possua o atendimento de cirurgia
bucomaxilofacial. Isso deve ser feito
imediatamente, pois a possibilidade

de sucesso da reimplantação dentária
está diretamente relacionada ao tempo
que o dente fica fora do seu local de
origem”, alerta Lanes.
O TBMF é tratado pelo cirurgiãodentista especialista em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilofacial,
entretanto cabe ressaltar que um
paciente que tenha sofrido qualquer
traumatismo mais grave, incluindo o
facial, deve ser acompanhado por uma
P
equipe multidisciplinar.
millamekary@gmail.com

DMRI

Manchas na vista
Doença da visão atinge de 6% a 10% da população
com mais de 60 anos
© friztin | istockphoto.com'

Keli Vasconcelos

A

vida nos reserva uma série de
imagens para a mácula, região
central da retina responsável
por captar detalhes de reconhecimento de rostos, leitura, trabalhos
manuais, entre outros, com precisão
e clareza.
Com o passar dos anos, silenciosamente, a visão na mácula pode sofrer
alterações e até perda gradual. Estes
são os primeiros sinais que ocorrem
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na Degeneração Macular Relacionada
à Idade, ou DMRI. Estudos mundiais
caracterizam a manifestação da DMRI
quando a retina apresenta drusas associadas à alteração da pigmentação
da mácula, em indivíduos com mais
de 50 anos.
Drusas são lesões branco-amareladas presentes na retina – e só exames
podem detectá-las. “Nesta fase, o
indivíduo raramente tem dificuldade

visual até a progressão da
doença, quando começa a
ter distorção da imagem ou
manchas no campo central
de visão”, explica Sung Eun
Song Watanabe, oftalmologista do Fleury Medicina
e Saúde, de São Paulo.
“Também é na mácula
que estão concentrados os fotorreceptores (cones, especialmente). A
DMRI os atinge e provoca a proliferação de vasos sanguíneos sob a retina
além do desejável, o que afeta a integridade da mácula e impacta a visão
central e a capacidade de
distinguir cores”, completa
o oftalmologista Sérgio
Kniggendorf, especialista
do Hospital Oftalmológico
de Brasília (HOB).
S e g u ndo dados do
Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO), em
relatório divulgado em 2009, a incidência de casos de DMRI é de 6% a
10% nas pessoas que têm entre 65 e
74 anos e estima-se que pelo menos
três milhões de brasileiros com mais
de 65 anos sofram de degeneração
macular, que afeta homens e mulheres
na mesma proporção.
Pode manifestar-se em um dos
olhos ou nos dois e suas causas são
multifatoriais. “Fumantes, hipertensos, pessoas com altos índices de
colesterol, herdeiros de história familiar com ocorrência da DMRI, pele
e olhos claros estão mais propensos

a d esenvolver a patologia”, alerta
Kniggendorf, do HOB. Vale lembrar
que outros fatores como a falta de
proteção dos olhos contra os raios ultravioleta – o uso de óculos com filtro
UV ao longo da vida é um exemplo –
são mais um item que contribui para
o aparecimento da doença.
A DMRI é descrita em dois tipos:
a seca ou atrófica e úmida (hemorrágica) ou exsudativa. “A partir das
drusas e alteração da pigmentação
da retina, a doença pode progredir
e 80% dos casos se tornam DMRI na
forma seca ou atrófica. É caracterizada por perda progressiva da camada
de fotorreceptores e do epitélio pigmentado da retina. A perda visual
também é gradativa”, endossa Sung.
Ela esclarece que outros 20% dos
pacientes apresentarão forma mais
agressiva da doença, a exsudativa.
“Este tipo apresenta a vascularização
anormal (membrana neovascular) da
retina afetando a anatomia da mácula. A própria membrana neovascular
permite vazamento de soro e sangue
através da sua parede, levando à perda
irreversível da camada de fotorreceptores. A perda visual neste caso é
acentuada e súbita, com percepção
de mancha escura central.”
A detecção da doença, e seu diagnóstico em qualquer estágio, é realizada nos exames de rotina, como análise de fundo de olho e mapeamento
de retina com dilatação pupilar, além
de investigações mais detalhadas por
meio de angiofluoresceinografia e
campimetria computadorizada, entre
outros.

DMRI sem mistérios
Além da prática de exercícios físicos e evitar o tabagismo, o uso de óculos
escuros com proteção UV e alimentação adequada são alguns elementos que
ajudam na boa visão. No caso da DMRI, não há uma “receita" para evitar a
doença, mas existem tratamentos eficazes para dar mais qualidade de vida
aos pacientes. Segundo o oftalmologista Sérgio Kniggendorf, a vitamina D
e os ácidos graxos ômega 3 são considerados grandes auxiliares do tratamento. “Esses componentes agem muito bem na circulação e, indiretamente,
ajudam no fortalecimento da coroide da retina. Como antioxidantes, as
vitaminas C, D e E, além do betacaroteno, a luteína, o ômega 3, o selênio
e o zinco diminuem, comprovadamente, em torno de 25% as chances de
ocorrer a DMRI”, afirma.
Dra. Sung Eun Song Watanabe, do Fleury Medicina e Saúde, ressalta
que, nos casos de DMRI atrófica, a terapia com recursos ópticos especiais
“poderá auxiliar em algumas atividades como leitura. Exigem treinamento
e podem não atender todos os portadores da doença”, aponta a profissional.
Para DMRI exsudativa, ela completa, quando há formação da membrana
neovascular, “o tratamento de escolha tem sido aplicação intraocular de
anti-VEGF, medicamento cuja finalidade principal é diminuir a formação
de membrana neovascular e acúmulo de líquido (soro e sangue)”, finaliza.
Segundo os médicos, entre as
principais causas de cegueira (catarata e glaucoma são umas delas), a
degeneração da mácula não tem um
método eficaz de prevenção e “cura”.
Mas possui tratamento eficiente para
ajudar no controle de alguns efeitos
do problema, o que garante mais qualidade de vida aos pacientes.
Na versão seca, é recomendada a
ingestão de vitaminas e ácidos graxos
como ômega 3, presente em alguns
peixes. “Na fase inicial da doença,
quando é detectada a presença de
drusas, o uso de suprimentos nutricionais com vitaminas A, C, E, zinco,
luteína e zeaxantina pode ser benéfico”, aponta Sung Eun Song Watanabe,
do Fleury Medicina e Saúde.

Dependendo dos casos de pac iente s c om DM RI e x s udat i va,
dispõe-se de procedimentos com
laser ou c i r u r g ia. Par a S é r g io
K niggendorf, do HOB, os antiangiogênicos são tratamentos mais
atuais. “Trata-se de medicamentos
que atuam na inibição da proliferação
de vasos sanguíneos – vêm adquirindo
também relevância no tratamento
da retinopatia diabética –, pois são
os únicos remédios que tratam o
edema e são capazes de regredir os
neovasos. São injetáveis no olho e
agem de duas maneiras: diminuem
a permeabilidade da parede dos
vasos, minimizando o edema, e
inibem o crescimento de neovasos”,
P
diz.

Atendimento Nacional Abramge
DDG: 0800.722.7511

Usuários de planos de saúde filiados à Abramge, estando fora de seu
domicílio, contam com ampla rede de atendimento nacional nos casos
de urgência e emergência médica

Ligue grátis - 24 horas
Confira a lista de atendimento Nacional
no Portal da Abramge
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Microrganismos

Perigo na praia
Bactérias, vírus, fungos e parasitas invadem
o nosso litoral
© Czuber | Dreamstime.com

Eli Serenza
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Tunga penetrans - bicho do pé

Geográfico e bicho do pé

Entre os microrganismos mais comuns que infestam estes locais, estão
o “bicho do pé”, uma espécie de pulga
do porco, cujo nome científico é Tunga penetrans e o “bicho-geográfico”,

Staphylococcus aureus

Bactérias

Além desses bichinhos que transformam a areia numa ameaça para a
saúde, outros microrganismos estão
© Alexandra Nitsche | Dreamstime.com

uando chegam o verão e a
temporada de praia, os cuidados que nos ocorrem imediatamente são aqueles relacionados à
proteção solar e à prevenção contra
a desidratação. Mas há muito mais
riscos escondidos entre a areia da
praia e a água do mar. Análises realizadas pelos órgãos ambientais no Rio
e em São Paulo indicam a presença de
várias bactérias, vírus e parasitas que
podem resultar em diversas doenças
e acabar com o sossego e a tranquilidade que todos procuram quando
saem de férias.
A situação não é diferente no restante do litoral brasileiro e se repete
em todos os lugares com a presença
de veranistas e de animais nas praias.
A bióloga Karla Cristiane Pinto, do
Setor de Águas Superficiais da Cetesb
– Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo, coordenadora dos dois
últimos levantamentos da qualidade
da areia realizados em 2009 e 2010
em diversas praias do litoral paulista,
alerta que até mesmo um refúgio
ecológico cercado de árvores pode
esconder, entre os grãos de areia, ovos
de helmintos – parasitas que gostam
de sombra para se desenvolver.

divulgação

ou Larva migrans (presente nas fezes
dos cães). “O primeiro, encontrado
principalmente nas praias próximas
à zona rural, aparece como uma minúscula bolha, geralmente entre os
dedos do pé ou no canto das unhas.
Começa a crescer e a provocar coceira
que pode levar à contaminação de
outras partes do corpo ou abrir as
portas para bactérias oportunistas”,
descreve o dermatologista Vitor dos
Reis, da Faculdade de Medicina da
USP. Segundo ele, a Larva migrans
(encontrada em todas as praias)
também ataca os pontos que ficam
mais em contato com a areia – pés,
tornozelos, nádegas e costas – e se
caracteriza por desenhos na pele,
formando uma espécie de mapa do
percurso do parasita, à medida que
se desloca pelo corpo. O risco desse
deslocamento é atingir órgãos internos, tornando o tratamento muito
mais complexo e doloroso.
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Medidas preventivas para evitar doenças na praia
•
•
•
•

Seque bem o corpo, principalmente nas dobras da pele e vão dos dedos.
Evite permanecer muito tempo com roupa molhada.
Não use creme para o corpo ou mesmo protetor solar em excesso.
Examine minuciosamente o canto das unhas dos pés para ver se não
há nenhuma “bolhinha” – que pode indicar “bicho do pé” ou “bicho
geográfico”.
• Evite permanecer na areia seca ou em locais com lixo acumulado e
presença de animais.
• Use um pano ou cadeira para sentar-se na praia e esqueça a brincadeira
de enterrar-se na areia.
roupas de banho molhadas por muito
tempo, entrando e saindo da piscina
do mar, suando debaixo do sol ou
enchendo o corpo de protetor solar,
criamos a situação ideal para o aparecimento de micoses de pele e frieiras,
por exemplo.” Mas as manchas brancas,
ou panos brancos, um tipo comum de
micose provocada por fungo, não estão
diretamente relacionadas ao contato
com areia ou água contaminada, segundo o médico. “Embora associadas
à praia ou à piscina, as manchas, na
verdade, são consequência das colônias
de fungos que já estavam no organismo e se tornam evidentes porque não
deixam o sol penetrar na pele na área
afetada”, esclarece o dermatologista.

Pontos de contaminação

Pseudomonas aeruginosa

Fungos

Além das bactérias, vírus e parasitas, as análises do órgão ambiental
identificaram também a Candida albicans, um fungo comum na flora humana, “mas que se torna uma ameaça
para a saúde quando aumentado pela
presença de fezes humanas e de animais no ambiente”, segundo a bióloga
Karla. Entre as infecções associadas a
este fungo, estão o “sapinho” (lesões
na mucosa da boca e garganta), assim
como micoses na pele e unha.
O médico Vitor dos Reis explica que
as micoses, em geral, são mais comuns
no verão porque os fungos se desenvolvem com facilidade em ambientes
quentes e úmidos. “Ao ficarmos com

Entre os pontos de risco de contaminação indicados pela Cetesb, estão
as áreas próximas aos canais de águas
fluviais que desembocam na praia e
mesmo os cursos de água doce que
muitas pessoas usam para se refrescar. O órgão ambiental alerta que, por
melhor que seja a aparência desses
riozinhos, é grande a possibilidade de
receberem esgoto no percurso entre a
serra, onde nascem, e a praia, passando
por vários núcleos habitacionais, que
na maioria das vezes não têm serviço
de saneamento. Por isso, também
recomenda que se evite o banho de
mar após a chuva, quando os córregos
extravasam e é grande o volume de
água de enxurrada lançada na praia.
Para facilitar a informação sobre a
balneabilidade, o órgão ambiental
paulista sinaliza as praias com bandeirinhas verdes (próprias para banho) ou
vermelhas (impróprias).

© friztin | istockphoto.com'

à espreita no litoral. É o caso do
Staphylococcus aureus, uma bactéria
que faz parte da flora humana, mas
que em grande concentração pode
transformar uma simples picada de
inseto em uma inflamação generalizada – a piodermite, ou impetigo
– espalhando-se por o todo corpo,
como explica o dermatologista da
USP. “A mesma bactéria também é
responsável por intoxicação, quando
em contato com alimentos sem a
adequada conservação.”
A técnica ambiental, por sua vez,
inclui na lista dos inimigos do verão
a Pseudomonas aeruginosa, uma
bactéria oportunista que pode afetar
a saúde de pessoas com baixa imunidade, entre as quais crianças e idosos.
Segundo ela, as análises detectaram
sua presença em todos os ambientes
monitorados, incluindo a areia nas
faixas secas e úmidas, assim como na
água do mar e nos canais que chegam
à praia.

Ao contrário da areia que tem
campanhas anuais, a análise da água
é realizada semanalmente, pois a qualidade pode mudar de um dia para o
outro, de acordo com as ocorrências.
A concentração de coliformes fecais
é o indicador utilizado para avaliar
a presença de esgotos, que podem
incluir organismos patogênicos responsáveis pelas mais diversas doenças
de veiculação hídrica. E a ingestão ou
contato com água contaminada pode
desencadear surtos de doenças que já se
tornaram comuns no noticiário durante
o verão. É o caso da gastroenterite (que
provoca diarreia, vômito e pode levar à
desidratação), além da hepatite A, cólera
(Vibrio cholerae) e a febre tifoide.
“Como o perigo está em toda parte,
o ideal é procurar praias que, além de
uma boa estrutura de saneamento,
tenham também serviço de pronto
atendimento quando houver alguma
suspeita ou manifestação das doenças
citadas”, ensina o médico da USP. Para
ele, “o melhor lugar para se tirar férias
é o que está mais próximo do serviço
P
médico”.
eserenza@terra.com.br
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Entrevista

A força da solidariedade

Quais são as perspectivas para a
economia brasileira em 2011?
O maior desafio será conter a
enxurrada de dólares que vem para
o Brasil sem trazer nenhum benefício ao País. Trata-se dos chamados
“capitais corsários”, que são atraídos
pelos juros muito elevados. Os países desenvolvidos, hoje, estão com
os juros próximos a zero. Então,
para os investimentos especulativos
de curto prazo, a taxa brasileira de
10% ao ano é um prêmio.
De que forma essas aplicações
especulativas afetam o desempenho
da economia brasileira?
A avalanche de dólares perturba
o equilíbrio da balança comercial.
As importações brasileiras já superam as exportações. E estamos importando bens que já fabricávamos
no Brasil. Essa situação dificulta
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Sueli Zola
divulgação

Produzir bens e serviços com
base na cooperação, igualdade e
preservação do meio ambiente.
Esta nova forma de organizar atividades econômicas está mudando a vida de muitos brasileiros.
São grupos de pequenos agricultores, extrativistas, piscicultores
e milhares de trabalhadores que
buscaram na união com os seus
pares a saída para garantir a
própria sobrevivência e a do
planeta. Denominada “economia
solidária”, essa alternativa, que
combina geração de renda e
sustentabilidade, não se restringe
ao Brasil. “Existem empreendimentos em todos os continentes”,

Paul Singer
o crescimento industrial do País.
Mas há instrumentos para conter o
capital especulativo. O imposto sobre operações financeiras pode ser
elevado a fim de tornar as aplicações
corsárias desinteressantes.
O senhor acredita que o Brasil
conseguirá reduzir essa taxa de
juros em 2011?
Estamos com juros absolutamente fora do praticado no mundo
inteiro. E não há razão para isso. A
inflação está dentro do planejado.
Então, não há por que não reduzir
nossa taxa de juros. Essa queda
produziria dois efeitos: não atrairia tanto capital externo, o que
permitiria a recuperação de nossas
exportações, e, ainda, reduziria
enormemente o gasto público. Uma
grande parte do gasto público é
composta de juros das dívidas.

informa Paul Singer, professor
títular da Universidade de São
Paulo, graduado em Economia e
doutor em Sociologia. À frente da
Secretaria Nacional de Economia
Solidária nos últimos oito anos,
Paul Singer conheceu experiências de cooperativismo muito
prósperas em Quebec, no Canadá, e no País Basco, na Espanha.
“Mas o Brasil é pioneiro”, destaca
ele. Autor de mais de trinta livros,
Paul Singer concedeu entrevista
exclusiva a esta revista, na qual
fala sobre perspectivas econômicas para 2011 e propõe introduzir
um novo conceito para debate: a
felicidade.
Em relação ao cenário econômico
internacional, o senhor vê ameaça
de crise principalmente nos Estados
Unidos?
Pode acontecer nova crise internacional, mas não na economia
americana. Os Estados Unidos estão
se recusando a entrar nessa via que
os países da Europa entraram. Os
europeus estão cortando os gastos
públicos, as aposentadorias, os
salários. E isso leva à crise. O presidente americano Obama perdeu
as eleições parlamentares, mas nada
indica que ele vá adotar as mesmas
medidas que a Inglaterra, Itália,
Espanha e outros países europeus
adotaram.
Nos últimos oito anos o senhor
esteve à frente da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Como o
senhor define a economia solidária?

Economia solidária é uma maneira de organizar todos os tipos
de atividades econômicas de forma
inteiramente igualitária e democrática. As empresas são propriedades
coletivas. Não há patrões, não há
empregados, os trabalhadores são
donos da empresa e a dirigem em
autogestão.
Em quais regiões do País as atividades da economia solidária estão
mais consolidadas?
Existem atividades em todas
as regiões, embora a maioria se
concentre nas áreas mais pobres
do Brasil. O último mapeamento
feito em 2007 mostrou que 44%
dos empreendimentos estavam no
Nordeste, enquanto os 56% restantes estavam distribuídos pelas
outras regiões do País. Naquela
ocasião registramos 22 mil empreendimentos de economia solidária
cadastrados, ocupando um milhão
e setecentos trabalhadores. Acredito
que de 2007 para cá houve um forte
crescimento.
As atividades de economia solidária se concentram em algum setor
produtivo?
Na agricultura familiar a economia solidária está bastante presente. Os pequenos produtores se
organizam necessariamente em
associações ou cooperativas para
comprar insumos a custo menor e
vender em melhores condições. Eles
também se ajudam mutuamente,
comprando juntos máquinas e tratores para uso coletivo. Mas isso é
apenas uma parte da história. Há
ainda uma grande quantidade de
empreendimentos extrativistas. Um
bom exemplo são as 300 mil quebradeiras de coco-babaçu. Unidas
em cooperativas, estão mecanizando a quebra das nozes, que antes era
feita manualmente. Também estão

desenvolvendo a produção de derivados de babaçu, como sabonetes,
e uma porção de outros produtos.

existem empresas que, na mão dos
seus próprios trabalhadores, voltam
a prosperar.

"No Brasil há mais
políticas públicas
de apoio à economia
solidária que em
outros países"

Existem atividades de economia
solidária no mundo inteiro?
Existem. Em todos os continentes, hoje, temos a RIPES – Rede
Intercontinental de Promoção da
Economia Social e Solidária. E houve uma reunião mundial, da qual
tive oportunidade de participar, há
dois anos, em Luxemburgo. Havia
mais de 500 pessoas representando todos os continentes, ou seja,
da Austrália, Ásia, África, Europa,
América do Norte, América Central
e América do Sul.

A preocupação com a sustentabilidade está inserida na economia
solidária?
A sustentabilidade é uma das
questões centrais para a economia
solidária, sobretudo no caso dos
extrativistas. Vou dar um exemplo.
A pesca artesanal, hoje, está enfrentando uma crise enorme, porque
o estoque dos peixes está sendo
praticamente erradicado. A pesca
industrial feita de modo irresponsável, no alto-mar, está ameaçando de
extinção peixes, camarões e frutos
do mar. Isto acontece não só no
Brasil, mas em vários países. Então,
estamos utilizando a economia solidária para substituir a pesca pela
piscicultura. Criando peixes, camarões e ostras, não ficamos expostos
à pesca predatória.
Existem experiências de economia solidária na indústria?
Sim, há atividades industriais.
Uma boa parte são empresas recuperadas. Essas indústrias passaram por crises e fecharam. Daí os
seus trabalhadores assumiram o
empreendimento. Ficaram com os
edifícios, equipamentos, a marca, o
espaço no mercado, os fornecedores
e os clientes. Eles próprios mantêm
a indústria, em regime de autogestão, investem e expandem. No mapeamento feito em 2007 havia 150
empresas desse tipo no Brasil. Na
Argentina há 200. No mundo inteiro

Quer dizer que se trata de uma
alternativa de produção mundial?
Sim, os Estados Unidos eram
o país onde aparentemente havia
menos atividade. Mas há uma crise
industrial forte nos EUA. As grandes
empresas americanas transferiram
para a Ásia o grosso da produção
industrial. Sobraram no território
americano as áreas de pesquisa e
projeto, que geram muito dinheiro,
mas empregam menos gente. Essa
transferência também ocorreu na
Europa, mas não tão radicalmente.
Essa crise industrial causa um problema grave de empobrecimento e
decadência urbana nesses países.
Por isso, eles também estão usando
a economia solidária como uma alternativa, não na mesma extensão
do Brasil, que é pioneiro nessas
atividades.
Como se explica esse pioneirismo
brasileiro?
Os outros países começaram as
atividades mais tarde. E no Brasil
há mais políticas públicas de apoio
à economia solidária, não só no
âmbito federal, mas também no
estadual e municipal. Um apoio
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Entrevista
igualmente significativo existe em
Quebec, no Canadá. A província
do Canadá de fala francesa e o
País Basco, na Espanha, possuem
realmente atividades de cooperativismo muito prósperas. Mas, se você
pensar em termos globais, o Brasil,
no momento, se destaca devido à
diversificação das atividades e à
inovação que está sendo criada.
Coloquei informações sobre nossas
experiências para serem compartilhadas por meio da internet. Muitas
coisas que começamos aqui no
Brasil estão hoje sendo aplicadas
na Venezuela em grande escala, na
Bolívia, Equador e Argentina.
Pensando a economia brasileira
como um todo, o senhor considera
que o Brasil tem condições de crescer com sustentabilidade?
O Brasil tem condições. É perfeitamente possível crescer com
sustentabilidade. Mas isso depende
de nós. Só para dar um exemplo:
a agricultura industrial tem, hoje,
um mercado externo muito grande. Exportamos soja e uma porção
de grãos. E essas commodities
agrícolas e agropecuárias não são
produzidas de modo sustentável.
Então, exportamos junto os nossos
recursos naturais não renováveis.
O País está fazendo as políticas
certas no sentido de resguardar
as nossas matas, nossa reserva de
água doce, porém não na intensidade requerida.
Os países europeus se preocupam
com a questão ambiental. Não é de
se esperar que os importadores das
commodities brasileiras pressionem
o Brasil no sentido de adotar um
modelo de produção mais sustentável?
A Europa é desigual. Não são
todos os países que têm consciência
da crise ambiental na qual a huma-
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nidade está mergulhada. A Alemanha tem essa consciência forte. Mas
não é geral. Não dá para dizer que,
se o Brasil não mudar a maneira de
produzir suas commodities, os países vão deixar de comprar dele. Essa
mudança tem que partir de dentro
do Brasil. Nós somos, hoje, o maior
consumidor de agrotóxicos do mundo. Não tenho nem um pouco de
orgulho em dizer isso. Precisamos
transformar a agricultura industrial
em uma agricultura pós-industrial.
Recuperar os conhecimentos dos
nossos avôs, dos indígenas que
produziam sem agrotóxicos e mantinham a fecundidade da terra, sem
usar a química venenosa. Existe
aqui uma rede agroecológica muito
respeitável. A comunidade científica
brasileira está se mobilizando nesse
sentido. Há, enfim, razões para ser
moderadamente otimista.

"Somos o país com a
maior biodiversidade.
Há que se preservar
esse patrimônio para
as próximas gerações.
A sociedade civil está
acordando para isso e
o governo também"
Alguns ambientalistas apostam
na possibilidade de o Brasil vir a ser
uma potência em termos de sustentabilidade, por causa dos nossos
recursos naturais. O senhor acredita
nessa perspectiva?
Acredito sim. Está crescendo
a consciência a respeito da dádiva que a natureza e a história
nos confiaram. Essa dádiva está
situada no Brasil, mas pertence à
humanidade. Temos, portanto, uma

responsabilidade que não se limita
ao País. Houve progressos incríveis. O desmatamento da floresta
amazônica está muito reduzido.
Mas precisamos avançar mais nessa
direção. Somos o país com a maior
biodiversidade. Há que se preservar
esse patrimônio para as próximas
gerações. Percebo que a sociedade
civil está acordando para isso e o
governo também. Mas o governo
não pode avançar muito se não tiver
apoio da sociedade.
Algumas nações estão adotando
um novo indicador para medir o
quanto a riqueza do País proporciona melhor qualidade de vida
e preservação do meio ambiente.
Trata-se do FIB (Felicidade Interna
Bruta). Como o senhor avalia esse
conceito?
O Nepal e outros países pequenos estão aplicando seriamente
o FIB. Acho muito importante. O
conceito de felicidade precisa ser
introduzido. Isto não é piegas. Participei de uma discussão recente
sobre a erradicação da miséria no
Brasil em que eu disse: “Ao invés
de erradicar a miséria extrema,
deveríamos pensar em criar felicidade extrema”. A pobreza é causa
da infelicidade, mas não é a única.
Se fosse só a falta de dinheiro,
seria mais fácil solucionar. Precisamos criar uma sociedade mais
livre, justa, com maior respeito
à diversidade. Cuidar da saúde,
oferecer educação democrática. As
crianças têm uma vontade enorme
de conhecer. E a escola mata essa
curiosidade. O problema não são
os professores e, sim, o sistema
educacional autoritário. Mas há experiências preciosas em que alunos
e professores planejam o que fazer
e o fazem apaixonadamente. Essas
iniciativas nos dão a esperança de
que é possível mudar.

Inovação
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Criatividade em alta

Ciclos de vida de produto cada vez mais curtos e
novas tecnologias colocam a inovação em evidência

P

ara sobreviver em um mundo
globalizado e frenético, ávido
por produtos cada vez mais
sofisticados e eficientes, as empresas
estão lançando mão de uma ferramenta que sempre usaram, mas desta vez
de maneira mais rápida e eficiente: a
criatividade.
Desenvolver novos produtos, processos, serviços e modelos de negócios
numa velocidade cada vez maior, agregando valor e criando novas demandas
de mercado a um tempo bem mais
curto, é o grande desafio das empresas
do século XXI.
Para especialistas, as companhias
que buscam o sucesso têm que investir
em boas práticas de gestão da inovação
relacionadas às pessoas, à capacitação
de seus funcionários e colaboradores,
motivando seus times a inovar. “A
inovação sempre existiu. É estratégia
de sobrevivência dos negócios. Se não
houver inovação, a empresa acaba”, diz
Anderson Rossi, consultor e professor
da Fundação Dom Cabral.
Investir em inovação e pesquisa é
vital para qualquer setor. “Mas ela é
necessária devido à competição, aos
concorrentes, aos ciclos de vida de produto cada vez mais curtos e à evolução
da tecnologia”, explica o professor.
“A capacidade de a empresa antecipar o futuro” é a melhor definição para
inovação já vista pelo professor. Tem

a ver com gestão e conceito de eficácia e eficiência. “Fazer o certo como
deve ser feito e da maneira possível”,
enfatiza Rossi.

Saída inovadora

A “maneira possível” e criativa
encontrada pelo empresário Wadih
Nussalah, da cervejaria Germânia, de
Vinhedo (SP), foi juntar dois elementos aparentemente comuns – chope
e delivery – para ocupar um espaço
importante num dos setores mais
competitivos do Brasil. Ele utilizou sua
experiência como vendedor de porta
em porta para estruturar um modelo
de negócios que inovou na maneira de
comercializar a bebida.
A partir da constatação, em contatos com donos de bares e restaurantes, que havia espaço para o chope
nacional, eles arrendaram uma antiga
fábrica no interior de São Paulo e
participavam de todo o processo de
produção, distribuição e vendas. “A
inovação foi a saída para o negócio
deslanchar em 1999. Transformamos a
dificuldade do escoamento do produto
em oportunidade”, diz Nussalah.

Ventos legais a favor

A procura de práticas inovadoras
ganhou especial destaque nos últimos
cinco anos, com a regulamentação
da Lei de Inovação Tecnológica pelo

presidente Lula, em 11 de outubro de
2005. Ela contém medidas de incentivo
à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo com
vistas ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do País.
A Lei do Bem (11.196), também de
2005, representa igualmente um aporte legal importante para as empresas
inovadoras. Ela prevê incentivos fiscais
a companhias que desenvolverem
inovações tecnológicas, quer na concepção de produtos, quer no processo
de fabricação e/ou agregação de novas
funcionalidades ou características ao
produto ou processo.
Com essas duas leis e a renúncia
fiscal, o governo criou condições para
o avanço do País na busca de soluções
diferenciadas em várias frentes tecnológicas e industriais. “Os setores de
base tecnológica, informática, bens de
capital e aeronáutica estão crescendo,
evoluindo a uma velocidade espantosa. Já alimentos e confecção vêm se
inovando a uma velocidade diferente,
mais lentamente”, diz o professor Anderson Rossi.
A inovação pode se dar de maneira
radical ou incremental, segundo Rossi.
No primeiro caso está a Apple, com
olhares sempre voltados para o futuro,
que revolucionou com aparelhos e soft
wares destinados à Era Digital, entre eles
o iPod, tocador de áudio digital líder em
todo o mundo; o iPhone, smartphone
que integrou iPod, celular e internet; e
o iPad, computador em forma de prancheta, lançado este ano. “Eles investem
muito em pesquisa e já devem estar
atentos a uma estratégia para daqui a
30-50 anos”, afirma o consultor.
Outro bom exemplo – e ainda
mais radical – são as pesquisas com
células-tronco, pois representam uma
quebra de paradigma na medicina e no
tratamento de doenças graves, como o
câncer e outras males até então tidos
como incuráveis.
Mas a grande maioria das inovações é incremental, ou seja, pequenas
mudanças são feitas nos produtos já
existentes, como nos carros. A mudança de um farol, do design ou de algum
componente do carro é vendida como
P
inovação.
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Medicamentos

Cura ou dano?
Conheça os problemas do consumo e descarte
dos remédios

F

eitos para tratar, os medicamentos
podem promover efeito contrário
quando utilizados fora do prazo
de validade. De acordo com o toxicologista Sérgio Graff, da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), enganam-se aqueles que acreditam que os
remédios, quando vencidos, podem
apenas perder sua função parcial ou
completa: “Eles podem ter passado
por um processo de deterioração e
causar até uma intoxicação”, diz o
especialista. Ele alerta para o fato da
formação de substâncias tóxicas, que
pode ocorrer quando os medicamentos
são armazenados de maneira incorreta
– expostos ao ar, luz, umidade ou calor.
O prazo de validade de cada
produto é fornecido pela indústria e
identificado na caixa. Ele é sugerido
após vários testes. Afinal, remédios
são combinações químicas que têm
um preparo, um tempo de ação e
uma quantidade exata para serem
ingeridos.
Ocorre que o brasileiro tem mania
de manter em casa uma “farmácia”
para eventualidades. “Muitas pessoas
ingerem medicamentos vencidos pela
facilidade, por tê-los às mãos. Só
se preocupam em comprar outro se
aquele, fora do prazo de validade, não

Confira
•
•
•
•
•
•
•
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fizer efeito”, diz Graff. Para ele, muitos ainda retiram os medicamentos
de suas caixas e os utilizam sem
saber se estão dentro do prazo de
validade. “Os brasileiros insistem
na automedicação”, completa
Graff. Ele culpa as farmácias caseiras
pela intoxicação de muitas crianças,
atraídas pela cor, cheiro e até sabor
dos remédios.
Graff defende a venda fracionada
de medicamentos, autorizada há seis
anos em todo o país, mas ainda pouco
praticada porque, em sua opinião,
não é atraente para a indústria nem
para as farmácias, que vendem mais
quando as caixas possuem grandes
quantidades. Esse controle poderia,
aos seus olhos, também minimizar
outro sério problema para o meio ambiente: o descarte de medicamentos
em locais inadequados.

Lixo perigoso

Por falta de regras, locais adequados e, sobretudo, falta de informação, os medicamentos, que
contêm substâncias químicas capazes
de contaminar o solo e a água e,
consequentemente, oferecer riscos à
saúde da população e de animais são,
segundo o toxicologista, descartados

alguns cuidados com os medicamentos

Guarde-os em suas embalagens originais e bem fechadas. Se retirá-los da
embalagem, anote o nome e a data de vencimento no novo recipiente.
A maioria dos medicamentos é sensível à luz, por isso, mantenha-os abrigados
da luz direta.
Não conserve medicamentos no banheiro, pois a maioria deles é sensível à
umidade.
Mantenha os medicamentos livres de pó, partículas e mofo.
Os medicamentos devem ser mantidos em ambientes protegidos da entrada
de insetos, roedores e aves.
Armazene-os longe do alcance das crianças.
Os medicamentos devem ser guardados isoladamente dos cosméticos e produtos de limpeza.
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inadequadamente em lixos comuns ou
vasos sanitários.
Esses resíduos vão para o esgoto
que, por sua vez chega aos rios, lagos
e mares. E, embora o esgoto passe por
tratamento, o processo não consegue
eliminar completamente da água os
resíduos de medicamentos. De acordo
com a professora Cíntia Mara Ribas
de Oliveira, do Mestrado Profissional
em Gestão Ambiental da Universidade Positivo, de Curitiba, no Paraná,
publicações científicas recentes têm
demonstrado diversos efeitos toxicológicos de medicamentos em rios,
lagos e mares, mesmo quando em
baixas concentrações.
“Os registros na literatura científica indicam, por exemplo, que a presença de contraceptivos em rios pode
resultar em feminização de peixes,
acompanhada ou não, dependendo
da concentração e do tempo de exposição, de alterações no metabolismo
destes organismos, como a síntese
aumentada de determinadas proteínas
e até mesmo alterações no DNA. A
exposição crônica parece representar
o pior problema em relação a essas
substâncias ativas, pois vários organismos apresentam receptores celulares muito semelhantes aos dos seres
humanos, que podem ser acionados
nestas situações”, diz a professora. Ela
enfatiza que o descarte inadequado

de medicamentos pode revertê-los de
“instrumentos de saúde” a “agentes
de poluição silenciosa”.
As farmácias, drogarias, distribuidores e os serviços assistenciais de
saúde seguem uma norma da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre descarte de medicamentos:

a RDC no 306/2004, que lista os tipos
de medicamento que devem ser submetidos a tratamento ou disposição
final específicos, sempre que não
forem submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem.
Segundo o Sindicato da Indústria
de Produtos Farmacêuticos no Estado

Emprego

Vagas qualificadas
Postos de trabalhos se abrem para
profissionais qualificados
© Dmitriy Shironosov | Dreamstime.com
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A

demanda atual por mão de obra
no Brasil vai além do grande
número de recém-formados
saídos das universidades. Falta qualificação. E esta condição, segundo
especialistas, demora de quatro a
cinco anos para ser adquirida em
cursos e treinamentos. Um período
longo e custoso para empresas e
funcionários.
“O Brasil já foi um país com mão
de obra invejável. Hoje, há muitas
vagas em aberto nas empresas por
falta de qualificação. Daí a grande
competição entre as companhias
por retenção de talentos, chegando
ao ponto de tirar funcionários bem

de São Paulo (Sindusfarma), os remédios, vendidos em grandes quantidades e no âmbito industrial do varejo
farmacêutico e dos estabelecimentos
de saúde, devem obrigatoriamente ter
destinação final especial, por incineração ou aterro sanitário.
P
renatabernardis@uol.com.br

mática e têm que saber ler”, explica
Elza.
Por outro lado, para a especialista,
é preciso criar atratividade para os
funcionários capacitados e especializados. Há alguns anos, esse tipo de
trabalhador dedicava uma vida – 20 a
30 anos ou mais – a uma só empresa.
Hoje, ele deu lugar aos que buscam
planos de carreira e novas oportunidades, permanecendo na companhia,
em média, por cinco a seis anos. “Se
a empresa não tiver plano de carreira,
ele sai. Um trainee fica na empresa no
máximo dois anos.”
Uma das estratégias de grande
número de empresas atualmente é a
da contratação de pessoas com mais
de 40 anos com conhecimento técnico, mesclado a uma equipe de jovens
com dois ou três idiomas e muito
treinamento. “O RH das empresas tem
que ser estratégico para enfrentar a
competitividade. A Andrade Gutierrez, por exemplo, tem escolas dentro
da fábrica e alfabetiza e capacita seus
funcionários”, diz Elza.

Na

treinados umas das outras. Há um
gap de milhões de funcionários e um
número considerável de desempregados que não preenchem as vagas
por estarem abaixo das qualificações exigidas pelo mercado”, lamenta Elza Angelina
Crivelaro, sócia-diretora da
On Time Recursos Humanos.
“Hoje, o chão de fábrica ou o canteiro de obras
precisam de prof issionais
competentes e capacitados.
As linhas de produção são automatizadas. Muitos cargos operacionais
básicos têm máquinas e computador.
Os funcionários mexem com infor-

construção civil

Trabalhar em construção como
pedreiro, ajudante, azulejista etc.
até há bem pouco tempo era pejorativo. Hoje essa mentalidade ficou
para trás. “A indústria da
construção está investindo
muito em mão de obra capacitada”, diz Dilson Ferreira,
pr e s ide nte - e xe c ut i vo da
A ssociação Brasileira dos
Fabricantes de Tintas (Abrafati) e coordenador do Grupo
de Trabalho de Mão de Obra
Especializada do Departamento da
Indústria da Construção (Deconcic)
da Federação das Indústrias de São
Paulo (Fiesp).
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Emprego
A economia do País está aquecida e a construção civil é um dos
setores que mais crescem. Nos próximos anos mais e mais habitações
serão necessárias e a mão de obra
capacitada será artigo de luxo. “Nas
construtoras hoje há programas de
treinamento em parceria com o Senai
e de capacitação no próprio canteiro
de obras”, explica Ferreira.
Para Soriedem Rodrigues, coordenador do Grupo de Estudo da Mão
de Obra Universitária do Deconcic da
Fiesp, a falta de mão de obra não é
generalizada, mas vai se generalizar.
“Há excesso de crédito. Os negócios
avançam. Tem muito dinheiro do
governo e a construção civil, que

ficou estagnada por 15, 20 anos, está
avançando muito”, diz Rodrigues,
que lamenta a pouca atenção que
o ensino tem dado à formação em
ciências exatas.
“Hoje não temos mão de obra
para atender a toda essa demanda
gerada pelos investimentos atuais em
infraestrutura”, avalia o executivo,
para quem a solução do problema de
capacitação é a educação. “Essa preocupação deve vir desde a base até a
universidade, mas hoje deve ser dada
atenção principalmente à formação
universitária, porque é ela quem vai
qualificar as camadas anteriores. Se
isso não acontecer, a mão de obra vai
cair vertiginosamente.”

Emprego

sorsini@terra.com.br

H
Desequilíbrio infantil
Estresse

Crianças e até bebês a partir dos nove meses de
idade sofrem desse mal
© Gabriel Blaj | Dreamstime.com
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pleno

A expectativa é que a taxa de desemprego se reduza mais na próxima
década e chegue ao patamar dos anos
1970, quando a cadeia de construção
civil teve um bom desempenho no Brasil com taxa de desemprego de 3,5% a
4,5% ao ano, segundo consultoria da
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Com crescimento e ganho de produtividade de 1% ao ano, como vem
ocorrendo, nos próximos 12 anos
teremos uma situação preocupante
em relação à mão de obra qualificada.
No segundo trimestre de 2010, segundo a FGV, houve um crescimento
sustentável em todas as frentes. P

oje, as crianças assumem, cada
vez mais cedo, responsabilidades que apenas os adultos
tinham. Não é raro uma criança se
ver diante de situações de disputa
de posição em qualquer atividade,
pressionada pela extrema competitividade do mundo moderno, onde
as informações circulam de maneira
instantânea e a pressa é a condição
normal existente. São obrigadas a correr atrás de múltiplas competências, a
se esforçar ao máximo, senão estarão
perdendo a “disputa”.
A Universidade de São Marcos,
de São Paulo, elaborou uma pesquisa
com estudantes de 7 a 12 anos e
constatou que os sintomas de estresse
estão presentes em mais de 40% dos
pesquisados. Mais da metade dos
pesquisados (51%) sofria com insônia
e três quartos das crianças apresentavam problemas de alteração de comportamento. As crianças estressadas
também apresentavam rendimento
escolar mais baixo: 82% dos que não
sofriam de estresse tiravam nota A e
apenas 18% dos estressados conseguiam esse rendimento.
De acordo com Marilda E. Novaes
Lipp, Ph.D. em psicologia e professora titular da PUC de Campinas, que
formulou uma escala chamada ESI –
Escala de Stress Infantil, apresentada
em trabalho acadêmico e que avalia
estresse em crianças de 6 a 14 anos de

barriga, apatia, inquietude, sensibilidade em excesso, com choros gerados
por qualquer coisa, rebeldia, fobias,
dificuldade nas relações com amigos
e com as atividades escolares. Para
Marilda, o mais importante é observar
se a criança mudou seu comportamento, se não é mais a mesma, se
parece infeliz. “A perda da alegria na
infância faz com que haja perigo de a
criança vir a ser um adulto estressado,
vulnerável a tensões, fraco e sensível
demais”, complementa.
Muitas vezes o ambiente doméstico é o fator gerador do problema.
Existem vários estudos que mostram
como o estresse dos pais é transferido
para os filhos. Quando um dos genitores sofre da condição, ela passa os
efeitos para os demais integrantes da
família. “É importante que ele procure
ajuda para si mesmo e fazer o possível
para não perder a paciência e não se
irritar com os filhos em momentos de
estresse”, explica a psicóloga da PUC.
Sabe-se que uma pequena carga
de estresse pode ser até motivante
e dar um pouco de energia à
pessoa, mas o excesso pode
conduzir a um quadro negativo para organismos
ainda em formação. “Os
pais, normalmente, não
dão conta da situação
e podem, devem, re-

correr à ajuda de um profissional”,
explica a pediatra Patrícia. “É fundamental que a criança seja levada a um
profissional, como psicólogo infantil
ou terapeuta, para descobrir a causa
do problema e buscar o tratamento
adequado.”
A ISMA, uma associação internacional para tratamento e prevenção do
estresse, que fez uma pesquisa em sua
unidade no Brasil com 220 crianças,
alerta que as críticas e desaprovações dos próprios pais são fatores
de estresse muito maiores até que o
chamado bullying escolar. Em pesquisa, 63% das crianças reclamavam
da desaprovação familiar, na frente
do bullying, com 41%. Em segundo
lugar, entre os dois, com 56%, vem o
excesso de tarefas.
O papel dos pais é importante e
fundamental para o desenvolvimento
infantil e para a identificação dos
P
fatores do estresse.
neusapinheiro@ig.com.br
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ambos os sexos nos aspectos físicos,
psicológicos, depressivos e psicofisiológicos, “o estresse não é uma doença,
é uma condição que enfraquece o organismo e, assim, oferece oportunidade para as doenças surgirem. Embora
não seja uma patologia, deve-se tratar
o estresse e até mesmo preveni-lo,
pois suas consequências podem ser
muito graves”.
Alguns estudos apontam que o
estresse tem três fases: o leve (ou
fase de alerta), quando a criança
se torna agressiva e ansiosa; a fase
intermediária, quando a insônia e a
falta de apetite podem aparecer, e,
por último, a fase da exaustão. Nesta
fase, a criança já está muito abalada
pelos sintomas do estresse e pode até
adoecer.
Existem fatores internos e externos que levam ao estresse infantil.
Mudança de escola e residência, atividades extracurriculares em excesso,
nascimento ou morte de irmãos,
separação dos pais, doenças, brigas
familiares, entre outros, são fatores
externos. Fatores internos também
levam a esta condição, como a timidez excessiva, depressão, transtorno
de déficit de atenção e até condições
genéticas como hipersensibilidade
do sistema nervoso que deixam as
crianças mais sensíveis.
Patrícia Pessoa de Mello, pediatra
da Beneficência Portuguesa de São
Paulo, afirma que quadros de estresse
atingem bebês também, principalmente os que se encontram entre o
nono e o décimo oitavo mês. “Essa
é uma fase de grandes mudanças
na vida dos pequenos, quando, por
exemplo, precisam se separar da mãe
para começar a frequentar a escola.”
Diag nost ica-se o quadro em
função de um conjunto de sintomas
que inclui a hiperatividade, gagueira,
desatenção, pesadelos, dores musculares (principalmente nas pernas) e de
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Catapora

Alto contágio
© Mangostock | Dreamstime.com

A doença é transmitida por via respiratória ou
por contato com a pele infectada

na infância costuma ser mais leve.
O adulto sofre mais e tem chances
de ter uma lesão pulmonar causada
pela varicela”, af irma Pasternak.
Alg uns casos podem apresentar
ainda uma doença sistêmica grave,
chamada de púrpura hemorrágica,
caracterizando-se pela presença de
lesões arroxeadas disseminadas por
todo o organismo.
A catapora pode ser fatal em
adultos, nos casos de pacientes com
leucemia ou que receberam hormônios, assim como em indivíduos com
deficiência imunológica. Quando
se manifesta antes do primeiro ano
de vida, a doença pode apresentar
maior gravidade. Em crianças após
o primeiro ano de idade, raramente
ocor rem complicações em consequência da varicela, porém há
casos em que há a necessidade da
hospitalização.

Prevenção

U

ma doença comum na infância,
mas não tão ingênua quanto
imaginamos. Ela causa febre,
erupções na pele, coceira e ataca
ge r almente no in ve r no, por ém
pode aparecer o ano todo. Uma vez
contraído o vírus, a pessoa está
praticamente imune pelo resto da
vida. Entretanto, há casos em que
a reativação do vírus latente ocorre
especialmente quando as defesas
do organismo estão baixas. Assim
é a catapora – conhecida também
por varicela.
“A varicela é uma doença altamente contagiosa, daquelas que
quem não teve ainda vai pegar”, avisa Jacyr Pasternak, médico infectologista do Hospital Albert Einstein. A
catapora é uma doença causada pelo
vírus varicela-zóster ou herpesvírus
3 (HHV3) e seu contágio se faz por
via respiratória ou até por contato
com as cascas descamadas da pele.
O primeiro contato com esse vírus, em geral, causa a enfermidade.
“O período de incubação, ou seja, o
tempo entre o contágio e o apareci-
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mento dos sintomas, ocorre entre 14
e 16 dias, podendo variar entre 10 e
20 dias após o contato”, avisa Thaís
Guimarães, médica infectologista,
coordenadora da CCIH do Hospital
do Ser vidor Público Estadual de
São Paulo e do Instituto Central do
HCFMUSP. Os primeiros sintomas da
doença geralmente são febre entre
37,5ºC e 39,5ºC, mal-estar, falta de
apetite, dor de cabeça e cansaço.
Entre 24 e 48 horas mais tarde,
surgem lesões de pele caracterizadas
por manchas avermelhadas que dão
lugar a pequenas bolhas ou vesículas
cheias de líquido que posteriormente formam crostas (cascas), provocando muita coceira. De acordo com
a médica, a recuperação completa da
catapora ocorre em cerca de sete a
dez dias após o aparecimento dos
sintomas.
Não é só a criança que pode
contrair a var icela, uma pessoa
madura ou de terceira idade também pode pegar a doença caso
nunca tenha tido contato com o
vírus anteriormente. “A catapora

e tratamento

O t ratamento para os c asos
leves da doença é simples. Podemse aplicar compressas umedecidas
com água nas lesões para controlar
a coceira e evitar escoriações que
levam a uma infecção mais grave
e cicatrizes posteriores. A higiene
é fundamental quando aparecem
erupções na pele. As mãos devem
estar sempre limpas e as unhas
cortadas, para impedir, assim, contaminações futuras.
É recomendado consultar um
médico especialista para obter um
diagnóstico e tratamento. “O diagnóstico clínico é muito preciso na
varicela, mas pode ser confirmado
com a demonstração por imunofluo
rescência do vírus através do esfregaço da lesão”, diz Jacyr Pasternak.
“Há uma vacina muito efetiva, que
é usada no Brasil para crianças imunodeprimidas (com o sistema imunológico em mau funcionamento) e que, a
meu ver, deveria estar no esquema de
vacinação oferecido a todas as crianças”, relata o médico infectologista.
Para ele, a vacina é cara, mas evita uma
doença potencialmente grave.
“A vacina é indicada para todas
as pessoas suscetíveis maiores de

um ano de idade, incluindo os
adultos. A vacina poderá ainda
ser útil para evitar ou atenuar a
infecção pelo vírus em indivíduo
não imune que tenha entrado em
contato com uma pessoa com varicela, desde que feita até 72 horas

após a exposição”, af irma Thaís
Guimarães.
Lugar e s que junt am mu it as
pessoas suscetíveis, como escolas e
creches, têm surtos de catapora que
rapidamente se espalham. Qualquer
pessoa que não teve contato com a

Icterícia

Pigmento frequente
Tratamento pré-natal adequado previne o sintoma
© Ales Liska | Dreamstime.com

Gustavo Sierra

M

otivo de preocupação para
pais de pr imeir a v iagem,
porém comum para médicos
e enfer meiros. A cor amarelada
da pele e do branco dos olhos de
recém-nascidos não é regra, mas
são sintomas frequentes nos bebês. Conhecido como icterícia do
recém-nascido ou neonatal, a cor
amarelada origina-se do excesso de
bilirrubina no sangue – pigmento
normal, amarelo, gerado pelo metabolismo das células vermelhas
do sangue – que faz com o que o
fígado não tenha capacidade de
metabolizá-lo por completo.
“A r azão mais f requente da
icterícia precoce (porque ocorre
nas primeiras 24 horas de vida da

criança) deve-se à incompatibilidade de Rh ou Sistema ABO maternofetal (incompatibilidade sanguínea
entre mãe e filho)”, avisa Renato
Procianoy, pediatra e presidente do
Departamento de Neonatologia da
Sociedade Brasileira de Pediatria.
Segundo o especialista, as causas
mais frequentes da icterícia tardia
– após 24 horas de vida do recémnascido – são: icterícia fisiológica,
icterícia do leite materno, infecção congênita ou adquirida, entre
outras.
A icterícia fisiológica é a forma
mais simples da doença e é provocada por problemas naturais de
adaptação do bebê fora do útero da
mãe: excesso de hemácias (glóbulos

varicela e que não tomou a vacina
é suscetível à doença.
À s c r ianças após o pr imeiro
ano de idade é recomendada a
vacinação em dose única. Já aos
adolescentes e adultos são necessárias duas doses da vacina.
P

vermelhos) e imaturidade do fígado. “A icterícia fisiológica, que não
requer qualquer tipo de tratamento,
é frequente e ocorre em cerca de
25% a 30% dos recém-nascidos”,
esclarece Procianoy.
Normalmente a icterícia aparece
entre o segundo e o quarto dia de
vida do recém-nascido a termo, ou
seja, depois de 37 semanas de gestação, e entre o quinto e o sétimo
dia de vida dos bebês prematuros.
Os sintomas começam pela cabeça
e progridem para baixo. A pele do
bebê ictérico f icará amarelada a
princípio na face, depois no tórax,
abdômen e, posteriormente, nas
per nas. O branco dos olhos da
criança também pode amarelar.
“O tratamento mais eficaz em
crianças ictéricas é a fototerapia
(banho de luz, quando o bebê é
colocado sob lâmpadas que ajudam
a icterícia a diminuir). Porém, em
casos extremos, pode ser necessária
a transfusão sanguínea”, alerta Ércio Amaro de Oliveira Filho, médico,
com mestrado em pediatria.
O acúmulo de bilirrubina acima
de certos limites é extremamente
tóxico para o sistema ner voso e
podem ocor rer lesões g raves e
irreversíveis, como, por exemplo,
a encefalopatia bilirrubínica. Ela
ocorre por entrada da bilirrubina
no sistema nervoso central e causa
danos e sequelas neurológ icas.
“Felizmente hoje é muito raro que
alguma criança venha a apresentar
estas sequelas”, explica o médico.
“O acompanhamento pré-natal
adequado é a melhor maneira de
tentar prevenir muitas das causas
de icterícia”, avisa Ércio. O pré-natal
visa garantir uma boa condição de
saúde tanto para a mãe quanto para
o recém-nascido.
P
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Desafios da idade
Da mesma forma que já houve avanços
no tratamento dado a outras minorias, o
preconceito contra os idosos tende a acabar

A

o me aposentar com 36 anos de
registro em carteira, sem considerar os trabalhos eventuais
como balconista de farmácia e de
tecidos, bilheteiro de cinema e datilógrafo de cartório de registro civil e
da agência municipal de estatística
(ninguém, então, se preocupava com
a exploração do trabalho infantil),
jamais imaginei que um dia voltaria
a trabalhar.
Estava decidido. Filhos formados
e casados, separação e divisão amigável dos poucos bens, sem exigência de
pensão mensal – louvável e rara generosidade feminina –, dedicar-me-ia
ao sonho de escrever livros, fechando
o que manda a tradição de ter filhos
e plantar uma árvore. Na verdade, já
fizera um livro de poemas, com ênfase a sonetos imitando Vinicius de
Moraes, e um relato sobre o trabalho
de assessoria de imprensa no Hospital
das Clínicas de São Paulo, intitulado
Pois não, doutor!.

Mais do que um trabalho, no entanto, tentava provar a mim mesmo
que não era um inútil. Incomodava-me
o silêncio, como em Ninguém Escreve
ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques.
Não esperava a reação das outras
pessoas. Alguns diziam que já dera
minha contribuição e deveria continuar desfrutando do conforto e do
relax que a aposentadoria oferece.
Falavam da dificuldade de chegar ao
trabalho, marcar ponto, enfrentar
chefia, cumprir tarefas, coisas, enfim,
das quais já me livrara.
Faz sentido. Quem trabalhou ininterruptamente dos 10 aos 60 anos,
nem sempre em condições ideais,
respeitando normas trabalhistas, educando filhos e tentando demonstrar
um estilo de vida compatível com o
status quo vigente e, ainda por cima,
sendo fiel às instituições a que serviu,
tem o direito de usufruir as chamadas
benesses da aposentadoria. É assim
no mundo inteiro e está na lei.

Flávio Tiné
No Brasil, principalmente, os
aposentados são praticamente obrigados a continuar em atividade,
de alguma forma, para suprir as
necessidades elementares, já que os
rendimentos proporcionados pela
Previdência Social (20% da média
dos 36 últimos salários) não permitem viver condignamente, salvo a hipótese de dispor de boas economias
ou de contar com a ajuda da família.
Se não quiser entrar em depressão nem depender dos filhos, o
trabalho traz também o benefício de
manter-se em atividade, preservando
habilidades manuais e intelectuais.
O inconveniente dos “conselhos”
no cafezinho pode ser educadamente
desprezado. Essa história de “você
foi importante para a instituição”,
logo emendado com “foi e é”, soa
claramente com outro sentido: “O
que você está fazendo aqui, rapaz,
vai pra casa ver televisão!”.
No trânsito é comum os mais
jovens gritarem com os mais velhos,
ordenando-lhes para sair da frente
por estarem at rapalhando. Não
consideram que, se os mais velhos
têm alguma dificuldade para dirigir,
com reflexos menos ágeis, têm mais
cuidado nas manobras, até por ter
medo.
Suponho que ainda não foram
comparados às mulheres, que são
premiadas com descontos na renovação de seguros, pelos cuidados
ao dirigir.
Da mesma forma que já houve
avanços no tratamento dado a outras
minorias, o preconceito contra os
idosos tende a acabar. Espero estar
ainda um longevo funcional para
festejar essa nova etapa da vida. P
O autor é jornalista desde 1962, tem 73 anos e
foi assessor de imprensa do HCFMUSP durante
21 anos.
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Não dispense o cafezinho – Café
melhora a memória, potencializa a
concentração e reduz o número de
erros cometidos no trabalho. Esta foi
a conclusão de uma pesquisa feita
pelo London School of Hygiene and
Tropical Medicine. Só não abuse, pois
o consumo do café em excesso pode
gerar problemas como dor de cabeça
e insônia.
Engula as sementes – Para melhorar
os sintomas de gastrite, engula sementes de mamão com a fruta. Mas não as
morda, pois elas são amargas, alerta
o nutrólogo Edson Credidio.
Aliada da pele – A soja contém grande
quantidade de proteínas que fornecem a síntese de colágeno e de ácido
hialurônico, o que proporciona mais
firmeza e elasticidade à pele.
Chorar faz bem – Pessoas que não
liberam suas emoções vivem sob
constante pressão e têm mais
chances de desenvolver asma,
ansiedade e úlcera intestinal.
Vício e hormônio – Estudo realizado
por cientistas da Dinamarca e Japão,
publicado na revista Proceedings of
the National Academy of Sciences,
comprovou que pessoas com níveis
elevados do hormônio dopamina no
cérebro tendem a assumir mais riscos
e são mais vulneráveis a adquirir mais
riscos como usar drogas e participar de
jogos de azar.
Excesso de TV – De acordo com um
estudo da revista Pediatrics, crianças
que passam muito tempo em frente a
uma tela têm mais chances de sofrer
problemas psicológicos, mesmo quando fazem atividade física intensa. Crianças
que passam duas a quatro
horas por dia em frente à
TV ou ao computador eram
mais hipertensas, apresentavam mais dificuldades em se relacionar socialmente e mais problemas
emocionais.

Meio ambiente e a asma – Pesquisadores da Clínica Mayo, nos
Estados Unidos, concluíram que bebês e crianças que moram perto
de cruzamentos e avenidas movimentadas de rodovias têm até 70%
mais chances de desenvolverem asma durante a vida. O estudo usou
dados de 3.970 pessoas que nasceram entre 1970 e 1976. O objetivo da
pesquisa foi entender o impacto do meio ambiente na saúde da população
e alertar pediatras sobre a melhor forma de orientar as famílias e diminuir os
problemas respiratórios nas crianças.
A raiva pode ser boa no trabalho – A Harvard Medical School
concluiu em um estudo que a
raiva no ambiente corporativo
pode ser boa para a carreira
de um funcionário. Durante 44
anos foram acompanhadas 824
pessoas. No entanto, a investigação afirma que é importante manter o controle
no momento de defender os seus interesses porque a fúria pode ser destrutiva.
Ben Williams, psicólogo ocupacional,
conclui no estudo que pessoas que não
cedem costumam ser respeitadas pelos
colegas e deverão ocupar boa posição
quando ocorrerem as promoções.
Mente afiada – Especialistas em jogos
de raciocínio dizem que eles deixam a
mente ágil, esperta, afiada. Isso vale
desde as palavras cruzadas até os jogos
sofisticados. Essa ginástica mental tem
como atribuições trazer benefícios ao
raciocínio e à memória. Tais qualidades
ajudam pacientes que sofrem com diferentes tipos de demência como mal de
Alzheimer e outras doenças relacionadas à idade, explica o neurologista Ivan
Hideyo Okamoto. Exercícios mentais
ativam redes neurais.
Neurônios fazem pais reconhecerem
filhos – A capacidade dos pais reconhecerem seus descendentes, mesmo
depois de adultos, está ligada
à geração de novos neurônios
no hipocampo e nas regiões
do cérebro relacionadas com a
memória e o olfato, de acordo
com novo estudo realizado
na Universidade de Calgary, no Canadá.
Mascar fumo é perigoso – O tabaco
de mascar, considerado menos perigoso
do que o cigarro, aumenta em 80% o
risco de câncer, informou a agência da
Organização Mundial de Saúde. Estudos
comprovam que pessoas que mastigam
fumo ou consomem o produto têm risco
maior de sofrer câncer de esôfago e
pâncreas. Essa pesquisa foi publicada
na revista Lancet Ecology.

Emoções positivas – Pesquisa da
Universidade de Michigan, EUA,
concluiu que alegria, interesse
e amor melhoram a saúde e o
bem-estar e ainda aumentam
a produtividade se forem
praticadas por líderes em
ambiente de trabalho.
Um cochilinho ajuda a aprender
– Estudo realizado por cientistas da
Universidade de Califórnia, nos Estados
Unidos, indica que tirar um cochilo à
tarde pode melhorar o desempenho
intelectual das pessoas. Dois grupos
de adultos jovens foram submetidos a
exercícios de aprendizagem para estimular o hipocampo, região do cérebro
que atua no armazenamento de memórias. Os resultados de ambos foram
equivalentes ao meio-dia. Às 14 horas,
uma das turmas teve um período
de sono médio de 90 minutos
e a outra ficou acordada.
Esta teve rendimento pior em
relação à rodada anterior; e
a que cochilou foi a melhor e
apresentou ganhos na capacidade de aprendizagem.
Ginástica para quem não tem tempo
– Uma pesquisa da Universidade Mc
Master, no Canadá, comprova que poucos minutos de atividade física intensa
por dia oferecem ganhos importantes
à saúde. Segundo o estudo, dez séries
de apenas um minuto de descanso
entre elas, três vezes por semana,
oferecem resultados iguais a 10 horas
de atividade em ritmo moderado.
Plantas para tratar a artrite – A fitoterapia pode auxiliar no tratamento de
problemas articulares. A artrite reumatoide, doença inflamatória crônica, tem
causas desconhecidas e acomete mulheres entre 30 e 40 anos. Os sintomas
são dor, edema, calor e vermelhidão. A
planta Uncaria termentosa (unha-degato) é indicada para as inflamações. A
Harpagroplytem procembus, “garra do
diabo”, é indicada para artrose,
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Conselhos
Ednalda percebeu que poderia abrir uma clínica
de orientação psicológica para exercer a função de
conselheira da região

N

a família, o costume de aconselhar era enraizado desde os
tempos da bisavó Emiliana.
Espanhola, rigorosa, de pouco estudo,
mas muita observação, a velhinha
tinha sempre um bom conselho para
orientar aos que a pediam ou mesmo
àqueles que, distraidamente, faziam
algum comentário nas proximidades
da sua cadeira de balanço. Quando
Emiliana morreu, no seu túmulo, a
placa de mármore confeccionada,
pessoalmente, por Everardo, seu filho
mais novo, trazia estampada a frase
que sintetizava a vida da centenária
parente: “Não olhe para trás, corra,
pode ser um touro bravo”. Não morreu de chifrada, mas esteve perto. Foi
ainda na juventude, em Madri. Um
touro doido, que entrou no picadeiro
de cabeça baixa e bufando, ciscou
como galinha e saiu em desabalada
carreira. Atravessou a arena, pulou a
cerca, caindo na arquibancada. Emiliana,
pequenina, esquivou-se do
animal abaixando-se. O
bicho passou
voando, raspando a sua cabeça, e
foi cair
sobre
alguns
colegas de
colég io. Quinhentos quilos
de touro foram
demais para três
companheiros que
não sobreviveram. Daí em
diante, Emiliana sempre se lembrava
do fato e se mantinha alerta, pois
sabia que touro não voava, mas sabia,
também, que vira um passando sobre
a sua cabeça.
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Mocinhas do bairro acorriam à
sua varanda em busca de orientações
sobre namoros, estudos, leituras e
conselhos sobre tudo o que uma
mulher deveria saber sobre casamento. Muitas mães, que na juventude
também haviam sido aconselhadas
por Emiliana, faziam restrições sobre
as conversas com a velha senhora, por
saberem que ela não guardava segredos sobre nada e, constantemente,
nominava consulentes e contava o
que tinha dito para ela. As mães se
preocupavam, especialmente, nos casos de perda de virgindade oculta de
pretendentes e gravidez indesejadas
que desapareceram com métodos inimagináveis para as ingênuas meninas
da época.
Emiliana deixou um diário repleto
de referências a pessoas e fatos que,
se divulgados, causariam rebuliço na
cidade. Ednalda, filha favorita, recebeu das mãos da
mãe a preciosidade e
tor nou-se
sua sucessora.

Paulo Castelo Branco
Com a história de milhares de pessoas
em seu poder, Ednalda percebeu que
poderia abrir uma clínica de orientação psicológica para exercer a função
de conselheira da região. Como não
havia estudado, foi alertada que, por
não possuir habilitação profissional,
deveria se abster de instalar a tal da
clínica. Conformada, no fundo da
casa, construiu um puxadinho onde
colocou uma mesa, um sofá, alguns
apetrechos e iniciou seu novo trabalho. Na porta, afixou uma placa com
os dizeres: “Vendem-se conselhos sobre tudo”. A antiga clientela voltou a
frequentar a casa. Dizem que Ednalda
foi a primeira pessoa a perceber que
existia um nicho de mercado ávido
por pagar por conselhos.
Vó Ednalda, como ficou conhecida, a cada consulta, pedia licença por
alguns minutos e revirava as páginas
do diário em busca de respostas condizentes com a vida da consulente.
Estava tudo escrito nos ensinamentos
de Emiliana. Bastava seguir os conselhos e renová-los.
Domingo passado, pela primeira
vez, percebeu que estava sendo
superada por um funkeiro do Rio de
Janeiro. Quando leu a notícia sobre
o cantor que ela nem sabia qual o
tipo de música fazia, ficou surpresa
por não ter encontrado nos diários
de Emiliana algo parecido. O tal do
Catra era um mestre em conselhos
para qualquer dúvida que pudesse
atrapalhar a vida de alguém. Disse ele,
na entrevista em vídeo “90 dias com
Catra”, da produtora Mellin: “Quer
romance, lê um livro; quer fidelidade, compra um cachorro; quer amor,
volta pra casa da mamãe”. Ednalda
anotou os conselhos, fechou o diário
e a clínica e está se dedicando ao
funk.
P
O autor é escritor. www.paulocastelobranco.adv.
br, paulo@paulocastelobranco.adv.br

Doença celíaca

Adeus ao glúten
Pesquisa recente anima médicos e pacientes a
conseguir um diagnóstico mais preciso

U

ma proteína chamada glúten
presente no trigo, aveia, centeio e cevada – neste caso, mais
especificamente em seu subproduto,
o malte – é responsável por uma doença que transforma a vida das pessoas em uma cuidadosa maneira de
viver, na qual a atenção à alimentação é essencial para a sobrevivência
e o maior inimigo pode estar dentro
do que está sendo consumido.
Não existem estatísticas específicas no Brasil sobre a doença, mas
estima-se que um em cada duzentos
habitantes seja portador da doença,
alguns até sem conhecimento. A
ingestão do glúten provoca danos na parede do
intest ino delgado,
impedindo a absorção de nutrientes,
v itaminas, sais
minerais e água.
A doença celíaca se caracteriza por ser autoimune – quando
o sistema de defesa
perde a capacidade
de reconhecer o que é
próprio da pessoa, levando
à produção de anticorpos contra
células, tecidos ou órgãos do próprio
corpo. Isso acontece, normalmente,
na infância, entre o primeiro e o terceiro ano de vida, mas podendo aparecer em qualquer idade, em função
de predisposições genéticas.
Vladimir Schraibman, gastroenterologista e cirurgião do Hospital
Albert Einstein, em São Paulo, explica
que, por ser uma doença autoimune,
seu controle depende da realização de
uma dieta livre de glúten por toda a
vida. Os sintomas intestinais incluem
diarreia crônica ou prisão de ventre,
inchaço, flatulência, irritabilidade e

pouco ganho de peso. “Os pacientes
pediátricos podem apresentar atraso
de crescimento ou da puberdade, anemia por carência de ferro, osteopenia
ou osteoporose, exames anormais de
fígado e uma erupção na pele que
faz coçar, chamada herpetiforme.
Pode também não apresentar nenhum
sintoma”, acrescenta.
Exames de sangue são bastante
confiáveis para a detecção da doença,
mas não são suficientes. É necessário
que se faça uma biópsia do intestino delgado, para verificar se houve
mudanças nos vilos que revestem
sua parede – neste caso, geralmente
o intest ino encont ra-se
atrofiado. Com a retirada da amostra por
meio de um procedimento denominado endoscopia
com biópsia, em
que um tipo de
uma sonda é int roduzida pela
boca do paciente, passando pela
garganta e estômago
e chegando até o intestino, o diagnóstico será
bem preciso.
Segundo Vera Lucia Sdepanian,
médica e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
não se deve cortar o glúten por
conta própria ao sentir os sintomas.
“Deve-se procurar um médico especialista e, se for o caso, iniciar o tratamento. Se a pessoa corta o glúten
da alimentação por conta própria,
quando ela for ao médico, vai ser
difícil fazer o diagnóstico. Existem
formas atípicas da patologia, cujos
sintomas e c onsequências parecem
não ter nada a ver com ela, como a
infertilidade feminina, por exemplo.

Então, quando o paciente tiver um
problema crônico, sem causa definida
e que não responde aos tratamentos,
a suspeita sobre doença celíaca deve
ser levantada.”
Atualmente existem associações
de portadores da doença espalhadas
por todo o Brasil. Em 1985 foi criada na Unifesp, em São Paulo, uma
associação entre os celíacos com o
intuito de divulgar e compartilhar informações sobre a doença. Nove anos
depois, em 1994, essa associação
virou a Acelbra-SP – Associação dos
Celíacos do Brasil – regional São Paulo. Sem dúvida, o surgimento dessas
entidades pelo País ajuda muita na
divulgação da doença e contribui
para o avanço no tratamento.

Peptídeo

vilão

Uma esperança maior, porém,
surgiu em julho deste ano. Pesquisa
feita na Austrália conseguiu identificar a causa molecular da doença
celíaca. Segundo artigo da revista
Science Translational Medicine, a
descoberta pode ajudar no desenvolvimento de métodos de diagnóstico,
prevenção e tratamento da doença.
Os pesquisadores australianos Jason
Tye-Din e seus colegas do Instituto
Walter e Eliza Hall de Investigação
Médica, em Parkville, afirmam que
traçaram um novo perfil de respostas
imunes de mais de duzentos portadores da doença, uma amostra bem
maior do que de estudos anteriores,
segundo aquele artigo.
A partir dessa amostra, desenvolveram um algoritmo simples, ou seja,
uma sequência finita de instruções
bem definidas e não ambíguas, que
avaliou milhares de peptídeos em pacientes que comeram alimentos com
glúten e concluíram que um determinado peptídeo antes desconsiderado
é responsável pela toxicidade comum
do trigo, da cevada e do centeio.
Também verificou-se que as células
T do sistema imunológico, responsáveis pela defesa do organismo, são
eficientes especificamente para apenas três peptídeos do glúten e pela
maior parte da reação do organismo
P
à proteína.
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Prêmio Abramge

Sistema Abramge celebra 2010
A festa incluiu a entrega do Prêmio Abramge de Jornalismo

C

Mario Castello

erca de 300 pessoas, entre elas,
autoridades e lideranças do setor
de saúde suplementar, presidentes regionais, diretores, associados
e convidados, participaram da noite
de confraternização e encerramento
das atividades do Sistema Abramge/
Sinamge/Sinog em 2010. No evento,
realizado no início de dezembro, em
São Paulo, foi feita a entrega do Prêmio Abramge de Jornalismo Domingos
de Lucca Júnior – vencedores Jornal
do Commercio, de Pernambuco, e a
jornalista Verônica de Almeida Silva.
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Durante a celebração, Reinaldo Scheibe, secretár io-geral da
A bramge e vice-presidente do Sinog
– que substituiu Arlindo de Almeida,
presidente da Abramge, chamado
em reunião urgente a Brasília para
encontro com equipe de transição
do governo federal – agradeceu a
presença dos convidados e destacou
que, para a saúde suplementar, 2010
foi um período de luta contínua na
defesa dos interesses das operadoras
de planos de saúde, prestadores de
serviços e beneficiários.
Scheibe citou os principais pontos
de discussão do ano, como o novo
Rol de Procedimentos, novas regras
impostas pela agência reguladora,
que, por sua vez, foi renovada com
novo diretor-presidente e assessores.
Além disso, o secretário-geral lembrou os desafios do próximo ano,
citando, por exemplo, o envelhecimento da população, o aumento dos
custos da assistência médica em geral
e a nova classe média, mais robusta,
que ganha força no País.
Informou também que 2011 é um
ano de grandes expectativas e que o

novo governo já manteve encontros
com os representantes do setor de
saúde privada e recebeu com bons
olhos sugestões de parcerias e financiamentos, principalmente para as
pequenas e médias empresas.

Prêmio A bramge

de

Jornalismo

A vencedora do Prêmio de Jornalismo Domingos de Lucca Júnior
2010 foi a jornalista Verônica de
Almeida Silva, com uma série de
quat ro repor tagens de pág inas
inteiras, publicadas entre 19 e 22

A saúde privada e a presidente eleita
Autoridades do setor privado de saúde e o presidente
da Abramge, Arlindo de Almeida – que representou a medicina de grupo –, reuniram-se, em Brasília, com a então
candidata Dilma Rousseff, para apresentar as suas reivindicações para o novo governo. Na ocasião, foi entregue carta
com propostas do setor de saúde privada. No encontro,
Arlindo de Almeida defendeu o fortalecimento das parce-

rias público-privadas, reivindicou uma maior organização
do sistema de saúde brasileiro para evitar duplicação de
ações e, por outro lado, defendeu que sejam exploradas as
melhores características de cada sistema – público e privado. Citou também a ideia de um regime tributário próprio
para o setor de saúde, além de linhas de financiamento
e estímulo à acreditação dos prestadores, assim como a
criação do Sistema S da Saúde, entre outros temas.
de setembro último, no Jornal do
Commercio, de Pernambuco. O tema
foi Acidente Vascular Cerebral (AVC)
– Prevenção e Tratamento. Verônica
recebeu um prêmio de R$ 10 mil
brutos, mais diploma e troféu.
Com o t ít ulo AVC – Epidemia
Invisível, a jornalista tratou o tema
de modo bastante completo, claro
e objetivo. Viajou a São Paulo para
entrev istar os responsáveis pelo
tratamento para a fase aguda da
doença no Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP
(HCFMUSP), de São Paulo, e, no
Recife, entrevistou pacientes e seus
familiares, médicos neurologistas,

cardiologistas, endocrinologistas,
fisioterapeutas, psicólogos e organizações que previnem e estudam
o AVC.
A série de reportagens abordou
não só as causas e os novos tratamentos, mas também falou sobre
prevenção – entre os idosos e na
infância. Trouxe ainda dicas para
reconhecer o acidente vascular cerebral em infográficos e em quadro
que mostra a incapacidade e os
direitos dos doentes.
Ne sta ediç ão da premiaç ão,
concorreram trabalhos de todas as
regiões do País, com publicações de
âmbito nacional, jornais e revistas

Da esquerda para a direita: Arlindo de Almeida, Cyro Alves de
Britto Filho, Flávio Roberto Dietrich, Paulo Castelo Branco e
Francisco Wisneski

com tiragens importantes. Para
2011, o tema dos Prêmios Abramge
de Medicina e de Jornalismo é HPV
– Prevenção e Tratamento.
O HPV (Papilomavírus humano)
tem alta incidência no Brasil e atinge principalmente mulheres na faixa
etária de 20 a 29 anos. Trata-se de
um problema de saúde pública, uma
vez que o HPV está relacionado ao
câncer de colo do útero e faz cerca
de 500 mil vítimas por ano. O vírus
tem aproximadamente 40 variedades
diferentes e apenas dois deles respondem por 70% desses tumores.
Daí a importância da prevenção,
assim como o tratamento.
P

Ariovaldo Bracco, Cássia e Carlos Roberto Squillaci, Waleska e
Francisco Santos
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e e-mails
O SBDC – Serviço de Biblioteca e Documentação
Científica Prof. Dr. José Victor
Maniglia vem acusar o recebimento da Revista Medicina
Social, 2010, v. 27, nº 211,
editada por esta Associação, a
qual será de grande utilidade
aos nossos usuários nos cursos de Medicina, Enfermagem
e Pós-Graduação desta Faculdade. Ficamos aguardando os próximos
números que vierem a ser editados a
título de doação.
Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (Famerp), Rosângela Moreira
Kavanami, São José do Rio Preto – SP

Cartas

É com muita satisfação que agradecemos a doação da Revista Medicina
Social de Grupo que vimos receber
de V.Sas. Comunicamos que a mesma
contribuirá para enriquecer ainda mais
o acervo da Biblioteca Duse Rüegger
Ometto. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima
e distinta consideração.
Marina Ap. V. F. da Silva, Araras – SP
Sou bióloga, me chamo Giovanna
Gonçalves B. Brito, recentemente tive
acesso à revista e me interessei muito.
Também fiquei sabendo que a assinatura é gratuita. Gostaria de receber esta
preciosidade.
Giovanna Gonçalves B. Brito, Jequié
– BA
Faço nova solicitação informando meu

endereço correto. Aproveito
para sugerir que apresentem
matéria sobre diversos tipos de voluntariado na área
da saúde. Não necessariamente abordando projetos
ou ONGs, mas particulares
como no meu caso que me
sirvo dos assuntos apresentados na Medicina Social,
para levar um pouco mais
de conhecimentos e informes sobre
prevenção da saúde. Reitero meus
agradecimentos, apreço, consideração
e desejos de que continuem com a
publicação desta revista, que considero
completa, não deixando nada a desejar.
Humberto Ferreira, Porto Feliz – SP
N. da R.: Sr. Humberto alteramos o
endereço cadastrado em nosso sistema.
Já reenviamos as revistas solicitadas.
Pedidos de assinatura:
Amira Miranda, São Paulo – SP; B. Márcia
Rodrigues, Ribeirão Preto – SP; Cecília Vilaça, Paulista – PE; Deisy Dasko, Curitiba
– PR; Denis Alves Batista, Belo Horizonte
– MG; Eduardo Henrique Neuberger,
Marechal Cândido Rondon – PR; Elaine
Batista do Nascimento, São Bernardo
do Campo – SP; Giovanna Gonçalves B.
Brito, Jequié – BA; Giselda Maria da Silva
Oliveira, Barueri – SP; Joana Angélica
Andrade Dias, Jequié – BA; Layla Araujo,
Rio de Janeiro – RJ; Paula Alexandre Candeloro, São Paulo – SP; Paula Sabrina Nunes de Oliveira, Teresina – PI; Reginaldo
Coelho, Rio de Janeiro – RJ; Rogéria Maria
Nunes Melo, Belo Horizonte – MG; Sergio
Werner, Rio de Janeiro – RJ; Stella Castro,

Expediente
Superintendente-Geral
Francisco Eduardo Wisneski
Editor Responsável
Domingos de Lucca Júnior (in memoriam)
Wilson Lourenço Gomes (em homenagem)
Marielza Augelli - Mtb 11.159
Coordenação e Relações Públicas
Keiko Otsuka Mauro
Redatores, Repórteres e
Colaboradores: Eli Serenza, Camila
Pupo, D agoberto José Steinmeyer Lima,
Elisandra Escudero, Flávio Tiné, Jeferson
Mattos, Keli Vasconcelos, L uís Fernando
Russiano, Neusa P inheiro, Paulo Castelo
Branco, Renata Bernardis, Silvana Orsini,
Sueli Zola, Wagner Barbosa de Castro.
Revisão: Lia M arcia Ando. Ilustração:
Paulo R enato Moriconi. Pesquisa e
Documentação: Gustavo Sierra Scaglia.
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Medicina Social é uma publicação trimestral de
circulação nacional da Abramge - Associação
Brasileira de Medicina de Grupo, dirigida a
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e órgãos de comunicações. Os artigos assinados
não refletem necessariamente a opinião de
Medicina Social ou do Sistema Abramge. É
permitida a publicação dos textos desta edição
desde que citada a fonte. Solicitamos intercâmbio.
Título registrado sob no 219.121 no livro-B, de
matrículas de jornais e outros periódicos, no
Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos de São Paulo-SP.
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Alterações de endereço:
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André Stefano/SPCVB

Tecnologia na
Saúde Suplementar
Instrumento para o
Desenvolvimento Sustentável
do Sistema
Tecnologia em Medicina: Diagnósticos e Tratamentos
• Incorporação
• Acesso
• Custo
Tecnologia em Gestão
• Assistencial
• Administrativa/Comercial/Financeira
Tecnologia em Qualidade de Vida
Dias 19 e 20 de agosto de 2011
Hotel Maksoud Plaza
São Paulo, SP

Agende-se para o principal evento da saúde suplementar!

