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

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

Histórico

. Cyro de Britto Filho .
Presidente da aBramge

15 de novembro de 1988, dia de eleição 
no Brasil. No dia 16 de novembro começava 
um congresso da Abramge em conjunto 
com a Alami, portanto, um congresso 
internacional no qual estavam presentes, 
além de brasileiros, argentinos, uruguaios, 
paraguaios, enfim representantes de países 
latino-americanos associados da Alami 
(Associação Latino-Americana de Sistemas 
Privados de Saúde) à época, fundada havia 
alguns anos por Brasil e Argentina. Era 
presidente da Abramge o Dr. Mário Mar-
tins Filho, médico anestesista de saudosa 
memória. Esperava-se sua presença para 
a abertura do congresso. Como ele não 
compareceu ao evento, deu início, naquele 
dia, à histórica presidência da Abramge 
pelo Dr. Arlindo de Almeida. O então 
secretário-geral da Abramge, que, pelos 
estatutos da entidade, é o substituto do 
presidente na sua ausência, sem saber, ini-
ciava o exercício de seu exaustivo e brilhante 
mandato à frente da entidade, pois, no dia 
anterior, o Dr. Mário Martins havia falecido, 
num infausto acontecimento, que até hoje 
não foi completamente esclarecido...

Em seus mais de 26 anos como pre-
sidente da Abramge, Arlindo de Almeida 
mudou o relacionamento com os meios 
de comunicação atendendo todos pesso-
almente, fornecendo inclusive o número 
de seu telefone celular. Participou da 
fundação do nosso Sindicato (Sinamge) 
por trabalhos políticos comandados pelo 
Dr. Mário Martins. Durante sua presidência 
fundou também o Conselho de Autorregu-
lamentação das Empresas de Medicina de 
Grupo (Conamge), para que fosse o nosso 
regulador oficial, a exemplo do Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publi-
citária (Conar) – extinto após a criação 

da ANS. O surgimento do Sinog trouxe a 
área de odontologia para dentro de nosso 
sistema, com a indispensável atuação do 
Dr. Alexandre Lourenço, que é o atual 
presidente da Universidade Corporativa 
Abramge. Estreitou-se o relacionamento 
político com o Distrito Federal (deputados 
e senadores), fonte de inúmeros projetos 
políticos, na sua grande maioria dificul-
tando a atuação na prestação de serviços 
médicos à população brasileira. Destaco 
aqui os ótimos trabalhos efetuados pelo 
Sr. Reinaldo Scheibe.

Outra conquista foi a entrega aos 
nossos associados da nova sede nacio-
nal do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog, 
elogiada por todos que a conheceram. 
Está equipada não só para reuniões mas 
também para a educação e treinamento 
de mão de obra para as operadoras de 
planos de saúde, mediante seminários, 
workshops e MBAs.

Além de tudo isso, foi criado o Conse-
lho Gestor, que tem, entre suas finalidades, 
promover a integração da gestão de todo 
o nosso Sistema Abramge/Sinamge/Sinog, 
assim como o direcionamento estratégico 
das ações em defesa de suas associadas e 
da saúde suplementar em geral.

Para encerrar, gostaria de informar 
que nesse meu primeiro mandato à 
frente da Abramge, pretendo dar con-
tinuidade ao excelente trabalho que 
tem sido realizado desde a fundação 
da entidade, em 8 de agosto de 1966. 
A atualização faz parte do escopo do 
Sistema em continuar a oferecer os 
melhores serviços técnicos aos nossos 
associados, com o máximo de acesso às 
informações sobre a saúde suplementar 
do País.                                             P
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MEMÓRIAS

Se alguém pode encher os pulmões e 
gritar dizendo que lutou e ganhou diversas 
lutas travadas contra o Estado, esse alguém é 
Arlindo de Almeida, que esteve na presidência 
da Abramge – Associação Brasileira de Me-
dicina de Grupo – por mais de 26 anos. Filho 
de pais portugueses, Arlindo nasceu em São 
Paulo, no dia 27 de setembro de 1936. Já na 
adolescência alimentava o sonho de se tornar 
médico, e não demorou muito para o jovem 
estar sentado em uma das carteiras da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo, dando os primeiros passos em 
busca de seus ideais.

Aos 78 anos, o médico e cirurgião pedia-
tra manifesta um largo sorriso ao falar sobre 
os seus 50 anos de formado, seu casamento 
e seus dois herdeiros. Profissionalmente, 
Arlindo rememora o início de sua gestão 
dentro da Abramge, que também está prestes 
a completar meio século de existência, no 
dia 8 de agosto de 2016, e a difícil missão 
de assumir um cargo de forma tão repentina 
e de tanta importância como a presidência 
da entidade.

Na manhã do dia 16 de novembro de 
1988, o então secretário-geral da Abramge 
Arlindo de Almeida viu sua vida mudar do 

Assim foram os 
mais de 26 anos de 
Arlindo de Almeida 
na presidência da 

Abramge

. amaury BulloCk .

Anos de trabalho e muitas conquistas
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dia para a noite, após ter a incumbência 
repentina de realizar a abertura do 4o 

Congresso Internacional da Abramge 
em parceria com a Alami – Associação 
Latino-Americana de Sistemas Privados 
de Saúde. Sem saber, Arlindo estava assu-
mindo a presidência da entidade naquela 
manhã. O motivo da nefasta substituição 
ainda não era conhecido – o presidente 
da entidade, Mário Martins Filho, estava 
desaparecido e, dias depois, seu corpo 
foi encontrado.

Recorda-se vividamente do convite 
de Mário Martins Filho para fazer parte 

da chapa que o elegeria à presidência – o 
empresário fez questão da participação 
de Arlindo de Almeida como secretá-
rio-geral. Apesar de não concordar em 
entrar na entidade em cargo tão nobre, 
em virtude da insistência de Mário para 
que o amigo fizesse parte de sua futura 
equipe, Arlindo decidiu aceitar o convite 
e juntos deram início a uma nova fase 
de suas vidas.

“Quando entrei na Abramge, a As-
sembleia Nacional Constituinte de 1988 
estava no auge do debate da fundamen-
tação dos planos de saúde no Brasil, que 
contou com uma grande participação 
da Abramge, principalmente na manu-
tenção da iniciativa privada na área da 
saúde”, afirma Arlindo. Nessa mesma 
época, foi constituído o SUS – Sistema 
Único de Saúde.

 Um novo começo
Logo que passou a frequentar a 

Abramge, Arlindo sentiu-se amparado 
pela entidade: “Fiquei bem surpreso 
porque a Abramge trabalhava de forma 
diferente. A outra associação da qual 
participava era muito pouco atuante e 
muito apegada ao governo, enquanto 
a Abramge lutava mais pelo sistema”. 
Relembra também que uma das medidas 
adotadas por ele foi o estreitamento da 
relação dos porta-vozes da Abramge 
com a imprensa, até hoje considerada 
uma fonte fiel quando o assunto é saúde 
suplementar.

Contudo, ele conta que no começo 
as participações da associação na im-
prensa eram muito escassas e, quando 
apareciam, eram por meio das cartas aos 
leitores. “Depois que assumi, a relação 
com a imprensa foi se transformando, 
comecei a ver o quanto era importante o 
relacionamento com a grande imprensa. 
Isso me levou a ser o porta-voz oficial da 
entidade, e a imprensa passou sempre a 
ligar para esclarecer dúvidas.”

De acordo com as suas memórias, 
uma das principais vitórias durante esses 
26 anos refere-se à luta contra a manu-
tenção da iniciativa privada em 1988. 
“O Estado queria um sistema único de 
saúde em que não poderia existir nenhum 
consultório privado. Houve uma união de 
toda a iniciativa privada: hospitais, médi-
cos particulares e planos de saúde, o que 
contribuiu demais para o nosso sucesso.”

Com entusiasmo, lembra-se da fun-
dação do Conamge – Conselho Nacional 
de Autorregulamentação das Empresas 
de Medicina de Grupo, em fevereiro de 
1990, que possibilitou a construção de 
um código de ética interno para as ope-
radoras de planos de saúde associadas 
ao Sistema Abramge. Entretanto, foi 
dentro do Congresso Nacional que os 
representantes da Abramge travaram 
uma grande luta, que proporcionou a 
criação da Lei no 9.656/1998, que regu-
lamenta os planos de saúde. “Nós somos 
prestadores de serviço. Temos hospitais 
próprios, prontos-socorros, corpos clíni-

Anos de trabalho e muitas conquistas
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cos e contratados. Para nós, foi muito difícil 
a adaptação à Lei 9.656, porque ela prevê 
que tenhamos reservas técnicas como se 
fôssemos empresas financeiras, algo que 
não somos.”

Beneficiário protegido
Quando o assunto é consumidor, Arlin-

do também se mostra sempre pronto para 
ajudar e a esclarecer as dúvidas do Procon 
(Órgão de Proteção e Defesa do Consumi-
dor), no qual já participou de vários eventos 
a convite da fundação. Durante toda a sua 
trajetória dentro da Abramge, Arlindo rea-
lizou mais de mil palestras, entre nacionais 
e internacionais. Outra ação relevante foi 
a atualização administrativa dos últimos 
anos que deve refletir na melhoria e cres-
cimento da associação. Com o seu bom 
humor habitual, disse: “De tédio os planos 
de saúde não morrem. Vivemos lutando 
para sobreviver”. Com um olhar de dever 
cumprido, Arlindo se prepara para deixar 
a presidência da entidade, mas se engana 
quem possa pensar que ele ficará longe de 

tudo, e deixa bem claro que só deixará a 
presidência da Abramge Nacional, mas que 
continuará atuando como presidente do 
conselho gestor da associação.

SUceSSor
Para a escolha de seu sucessor, foram 

considerados alguns critérios importantes 
que um bom presidente precisa ter, como, por 
exemplo, ser um empresário da área, com co-
nhecimento do segmento, para continuar com 
os avanços do setor. O escolhido é o presidente 
do Sinamge – Sindicato Nacional das Empresas 
de Medicina de Grupo, Cyro de Britto Filho, que 
assumiu a presidência da Abramge a partir do 
dia 26 de março deste ano.

Antes de dizer adeus à sua gestão, Arlindo 
deixa um recado para seu sucessor: “Ele tem 
que saber que não será fácil e terá que lutar 
diariamente com os órgãos dos consumidores 
e com os políticos. Também será preciso estar 
sempre acessível a discutir com todos os se-
tores e não ter medo da mídia, esclarecendo 
todas as dúvidas pertinentes à saúde suple-
mentar”                                              P

Excepcionalmente nesta edição 
da Medicina Social, os artigos 

de Economia e Direito encontram-se 
nas páginas 32 e 33, respectivamente – o 

artigo do Sinog não foi publicado
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1o CONGRESSO JURÍDICO

Ricardo Lewandowski 
e Ana Paula Menezes, 

ministro do STF 
e ministra da 

Saúde em exercício, 
respectivamente, 

falaram sobre 
a judicialização da 

saúde no Brasil

. Camila PuPo .

Em virtude da relevância e com o ob-
jetivo de buscar um melhor entendimento 
do assunto que envolve tanto a saúde 
pública como a privada, o ministro Ricardo 
Lewandowski, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), foi convidado 
para proferir a conferência magna “A 
Judicialização da Saúde no Brasil e a 
Visão do CNJ” no 1o Congresso Jurídico 
realizado pela Abramge – Associação 
Brasileira de Medicina de Grupo, entidade 
que representa as operadoras de planos 
médicos de saúde, no dia 18 de maio, no 
Hotel Unique, em São Paulo.

No discurso de abertura do congres-
so, Cyro de Britto Filho, presidente da 
 Abramge, apontou que a judicialização 
no Brasil é um fenômeno que atinge 
diversas áreas – atualmente no Brasil são 
cerca de 100 milhões de ações, das quais 
400 mil são de saúde – e uma das formas 
a ser tratada é o incentivo à mediação e 
conciliação pela interação entre as partes 
envolvidas. “O objetivo do congresso é 
apontar caminhos e soluções que possam 
ser implantadas e atendam a população 

e as empresas em um setor tão sensível 
como a saúde”, assinalou Cyro.

Na sequência, o ministro Ricardo 
Lewandowski, em conferência magna, 
lembrou que a Constituição Brasileira de 
1988 garante a saúde como um direito 
fundamental do cidadão e, em muitas 
ações judiciais, os magistrados levam isso 
em conta. “Quando há ameaça de lesão à 
saúde do cidadão, o Judiciário precisa le-
var em conta dois requisitos: fumus boni 
iuris (fumaça do bom direito) e periculum 
in mora (perigo da demora). Em decisões 
relacionadas à saúde, caso haja dúvida, o 
juiz decide em favor do paciente. Muitas 
vezes, para não pecar pela falta, pode pe-
car pelo excesso”, afirmou Lewandowski.

A desembargadora e conselheira do 
CNJ, Deborah Ciocci, que falou sobre 
“Conciliação e Mediação”, revelou que os 
quase 17 mil juízes no País precisam de 
especialização em determinados temas 
para ter conhecimento do impacto de suas 
decisões. Ciocci explicou que “o Judiciário 
não deve ser usado como primeira alter-
nativa para resolução de conflitos sobre a 
saúde; por exemplo, a Agência Nacional de 

Judicialização 
da saúde no Brasil
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Saúde Suplementar (ANS) tem índice de 
80% de resolução de conflito de forma 
harmônica, administrativa e eficiente”. 
Para a desembargadora, é preciso pensar 
no impacto das decisões judiciais, pro-
curar mediar e conciliar estas relações.

Para aprofundar o tema, Juliana 
Pereira da Silva, secretária da Senacon 
– Secretaria Nacional do Consumidor, 
palestrou sobre “Conciliação – Melhor 
Saída na Relação de Consumo” e propôs 
uma reflexão sobre a cultura do litígio 
não vir apenas do cidadão que busca 
o direito, mas de uma série de ofertas, 
inclusive do meio jurídico, despreparado 
para análises consultivas, preventivas ou 
conciliatórias. “É necessário amadurecer 
as relações entre as partes através da 
conciliação e buscar a pacificação so-
cial entre os agentes. Parar de olhar os 
efeitos e focar nas causas. Precisamos 
‘desinfantilizar’ as relações, aprender e 
construir uma agenda de Estado”, escla-
receu a secretária.

impacto da jUdicialização
Na mesa de debates sobre o “Impacto 

da Judicialização no Custo da Saúde”, o 
responsável pela mediação, Pedro Ra-
mos, diretor da Abramge, lembrou que, 
com este 1o Congresso Jurídico, a trata-
tiva da judicialização se deu pelo fato 
de essa questão afligir o setor da saúde. 
“Pretendemos entender a judicialização 
e buscar mecanismos de melhoras que 
não interfiram em nenhum aspecto do 
Judiciário ou dos órgãos de defesa do 
consumidor. Nossa ideia é ter nosso 
cliente perto de nós”, afirmou Ramos.

No debate, os representantes das 
entidades de saúde suplementar – Cyro 
de Britto Filho, presidente da Abramge; 
José Cechin, diretor executivo da Fena-
Saúde; Aderval Paulo Filho, vice-presi-
dente da Unidas; e José Cláudio Oliveira, 
superintendente-jurídico institucional 
da Unimed do Brasil – expuseram as 
dificuldades e peculiaridades que seus 
sistemas apresentam com os custos não 
premeditados com a judicialização da 
saúde.

Cechin iniciou a discussão esclare-
cendo que a judicialização está em uma 

área que, em termos da norma, da lei e 
do contrato, não assiste o demandante. 
“A pessoa que busca juridicamente obter 
um adicional não previsto em seu plano, 
ao receber esta pequena vantagem, 
passa uma mensagem clara aos demais 
de que aquele que precisar de algo não 
coberto, basta apenas acionar o jurídico. 
Além disso, esse hábito é muito ruim para 
a iniciativa empresarial, porque fica em 
um ambiente de dúvida”, ressaltou.

Corroborando com Cechin, Cyro de 
Britto Filho informou que há diversos 
casos em que a judicialização levou ao 
prejuízo do paciente e não à melhoria 
clínica, pois, sem conhecimento técnico, 
os magistrados se equivocaram em seus 
pareceres. Para tentar diminuir o equí-
voco, será instalado um Núcleo de Apoio 
Técnico e de Mediação (NAT) no Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo – uma 
parceria entre o TJ-SP, a Abramge, a 
FenaSaúde, a Unimed do Brasil e a ANS. 
“Queremos nos aproximar de nossos 
beneficiários e assim resolver de maneira 
harmoniosa possíveis divergências. Não 
queremos conflitos, precisamos preser-
var os nossos clientes”, disse o presidente 
da Abramge.

Aderval Paulo Filho apontou que há 
muitas dificuldades negociais mesmo na 
autogestão, pois os sindicatos dificultam 
negociações para recompor percentuais 
e equilibrar os custos de fatores agrega-
dos às novas tecnologias, ao aumento da 
população de idosos, aos medicamentos 
e às órteses, próteses e materiais espe-
ciais (OPME), além da própria judiciali-
zação que, de acordo com Paulo Filho, 
“o mercado é único e, sem dúvida, se 
não for tratado adequadamente, trará 
muito sofrimento; saúde não tem preço, 
mas tem custo”.

José Claudio Oliveira salientou que 
90% dos casos judicializados contra as 
operadoras são sem fundamentação, 
visto que requerem procedimentos fora 
da cobertura contratual, impactando os 
custos das empresas. De acordo com Oli-
veira, o valor repassado, pelo Ministério 
da Saúde, para custear medicamentos e 
tratamentos após determinações judi-
ciais foi de R$ 2,3 bilhões em cinco anos. 

Ministro Ricardo Lewandowski

Cyro de Britto Filho

Deborah Ciocci

Juliana Pereira da Silva

Pedro Ramos
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“É preciso melhorar o relacionamento 
com o beneficiário, justificar de forma 
fundamentada as negativas de cobertura 
e, por último, reparar, voluntariamente, 
os eventuais erros cometidos”, destacou.

Encerrando o debate, Pedro Ramos 
alertou que, acima de tudo, é fundamen-
tal haver seriedade, porque o problema 
da judicialização é comum a todos do 
setor da saúde: “Embora as entidades 
presentes sejam distintas entre si, temos 
um elo que nos une, temos muito mais 
afinidades do que divergências”.

No painel “Agente Regulador e os 
Desafios da Judicialização na Saúde”, 
Simone Freire, diretora de Fiscalização 
da ANS, explicou que é importante dis-
tinguir a ação judicial com justa causa, 
pois a judicialização tem se tornado um 
descalabro na saúde suplementar, uma 
vez que abala um dos pilares do setor que 
é o mutualismo. “É importante distinguir 
a ação judicial que tenha uma justa cau-
sa contratual de uma que não. A saúde 
suplementar é limitada por lei, através 
da cobertura mínima exigida pela ANS. 
A agência regulamenta o setor e fornece 
subsídios que auxiliem no entendimento 
de dúvidas dos beneficiários de planos de 
saúde na prestação de serviços a que têm 
direito, dirimindo assim possíveis ações 
judiciais”, concluiu.

o cUSto da jUdicialização
Na conferência especial de encerra-

mento, Ana Paula Menezes, secretária 
executiva do Ministério da Saúde, fez 
breve relato das demandas judiciais no 
setor público de saúde e informou que 
o governo federal lida de três modos 
com as medidas judiciais: aquisição pelo 
próprio Ministério da Saúde do medi-
camento/insumo pleiteado; depósito do 
valor necessário à aquisição/prestação de 
serviço, pelo próprio paciente do medica-
mento/tratamento médico demandado; 
e repasse aos estados ou municípios 
de parcela do valor do medicamento/
tratamento quando o paciente é por eles 
atendido e/ou quando a decisão assim 
determina.

A ministra em exercício, na opor-
tunidade, expôs a evolução vertiginosa 
dos gastos com demandas judiciais e 
afirmou que, neste ritmo atual, em 2015 
acredita-se que o custo ultrapasse R$ 
1 bilhão. Finalizando, condenou o fato 
de poucos terem acesso a produtos e 
serviços com procedimentos de baixa 
eficácia e nem sempre comprovados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa, que geram gastos suficientes 
para fornecer atendimento a até milhares 
de cidadãos. P
millamekary@gmail.com

José Cláudio Oliveira

Aderval Paulo Filho

Simone Freire

José Cechin

Ana Paula Menezes
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ENDOCARDITE

Patologia ainda pouco conhecida, a 
endocardite bacteriana pode surgir de uma 
simples lesão na boca e levar o paciente à 
morte. De acordo com dados da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), 20% dos 
doentes não sobrevivem. Porém, quando o 
foco é dentário, ela chega a ser responsável 
por cerca de 10% dos casos de morte em 
todo o mundo.

A endocardite é uma doença causada 
por uma infecção que agride o endocár-
dio (tecido que reveste a parte interna do 
coração). Geralmente acontece quando 
bactérias ou quaisquer micróbios atingem e 
se espalham por todo o sistema sanguíneo 
até chegar às válvulas do coração. O quadro 
pode surgir quando há sangramentos na 
boca e gengiva provocados pela masti-
gação ou por uma simples escovação dos 
dentes e uso de fio dental, que aumentam 
a possibilidade de bactérias ou mesmo 
fungos terem contato com a corrente 
sanguínea.

Segundo Rodrigo Bueno, professor e 
assessor científico da Associação Brasi-
leira de Cirurgiões-Dentistas (ABCD), o 
problema é raro em pessoas de coração 
saudável. “Mas o comprometimento da 
saúde oral está associado à endocardite 
infecciosa. A doença afeta o coração com 
rapidez e pode comprometer as funções 
vitais”, explica.

O Instituto do Coração (InCor) registra, 
a cada mês, de seis a sete pacientes com 
endocardite. Por ano, são diagnosticados, 
em média, 100 casos da doença. Cerca de 
50% destes episódios têm origem bucal 
e são descobertos tanto por infecções 
espontâneas , resultantes de dentes 
ou gengivas em mau estado, quanto 
pela manipulação de área infectada 
para tratamento odontológico. Nestas 
ocorrências, o que provoca a doença é 
a bactéria Streptococcus viridans, que 
habita normalmente a boca, sem provocar 
qualquer dano. No entanto, ao entrar na 
circulação, vai parar no coração e pode 
causar a endocardite.

A saúde bucal é uma parte importante 
de nossa saúde geral, mas poucas pessoas 
sabem e dão seu devido valor. A boca é 
a maior cavidade do corpo humano em 
contato com o mundo exterior. Por suas 
características e funções, é um ninho de 
bactérias. Quando o equilíbrio dela se 
quebra, podem surgir o que dentistas e 
médicos chamam de doenças periodontais 
(gengivite e periodontite), inflamações na 
gengiva ou no tecido que une os dentes 
ao osso. Em suas formas mais graves, elas 
contribuem para o desenvolvimento de 
distúrbios cardíacos.

“O risco é maior em pacientes com 
histórico de má-formação congênita na 
membrana que reveste o coração, em 
pacientes com cardiopatia reumática ou 
prótese valvar e nos idosos com mais de 
60 anos”, reforça Giuseppe Alexandre 
Romito, professor titular da disciplina de 
periodontia da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo (USP).

Para Bueno, a própria questão da 
endocardite e da sua associação com 
complicações prévias da saúde bucal – caso 
de cáries, infecções das gengivas e outras 
lesões abertas e persistentes – demonstra 
que cuidados com a boca significam bem 
mais do que manter um sorriso bonito 
e bem cheiroso. “Problemas mais sérios 
poderiam ser prevenidos por cuidados 
regulares de higiene e retornos periódicos 
ao dentista que, se forem negligenciados, 
chegam ao extremo de colocar a vida das 
pessoas em risco”, avisa.

Considerando que a endocardite é 
uma doença que prejudica o bombeamen-
to sanguíneo e associa-se ao prejuízo no 
funcionamento ideal do coração, muitos 
sintomas podem sinalizar consequên-
cias diretas e indiretas desse problema. 
A ABCD destaca alguns, como febre e 
calafrios; fadiga; sopro no coração; dor 
nos músculos e articulações; sudorese 
noturna; palidez; tosse persistente; perda 
de peso não intencional; sangue ou outras 
alterações na urina; suor nos pés, pernas 

Por ano, são 
diagnosticados, em 
média, 100 casos da 

doença. Cerca de 50% 
destes episódios têm 

origem bucal

. elisandra esCudero .

Problemas bucais prejudicam o coração
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e abdômen; pontos vermelhos dolorosos 
embaixo da pele dos dedos e pequenas 
manchas roxas ou vermelhas na pele, 
além de manchas brancas nos olhos e 
dentro da boca.

Uma vez confirmado o diagnóstico, 
para realizar o tratamento adequado, é 
necessário manter o paciente internado 
por um longo período (pelo menos um 
mês), em uso de antibióticos endovenosos 
em altas doses. “Em decorrência da alta 
mortalidade, em torno de 25%, devemos 
ficar atentos às complicações clínicas 
possíveis, como agravamento da lesão 
valvar preexistente, insuficiência cardíaca, 

embolias sépticas sistêmicas e insuficiência 
renal. Em 35% dos casos há necessidade 
de cirurgia cardíaca”, diz Bueno.

Dessa forma, a prevenção da endocar-
dite é de grande importância. “A duração do 
tratamento vai depender da intensidade do 
problema, de quão severa foi a infecção e 
da resposta do organismo contra a bactéria. 
Por isso, recomendamos que todas as pesso-
as façam a escovação dos dentes de forma 
correta, pelo menos três vezes ao dia, e usem 
fio dental e flúor. Ter o acompanhamento 
de um dentista a cada seis meses também 
é indicado”, completa Romito. P
eliescudero@gmail.com

Problemas bucais prejudicam o coração
dicaS para a prevenção             

da doença

• Não negligenciar os cuidados com 
a saúde bucal.

• Evitar hábitos nocivos como fumar, 
usar drogas e beber em excesso.

• Buscar aconselhamento médico 
e odontológico de precaução ao 
longo da vida (desde a juventude). 

• Ficar atento ao histórico familiar 
para risco cardiovascular.

Fonte: ABCD – Associação Brasileira 
de Cirurgiões-Dentistas.
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Quando as doenças 
físicas e as doenças 
emocionais estão 
ligadas, fica difícil 

distinguir a origem dos 
sintomas

. renata Bernardis .

A mente 
         no
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OO poder do cérebro sobre a saúde é 
inquestionável, haja vista as diversas do-
enças de fundo emocional estudadas há 
muitos anos por vários campos da ciência 
e do conhecimento humano.

De acordo com o psicólogo Elídio 
Almeida, a relação do cérebro com o 
comportamento está cada vez mais escla-
recida, mas muitas pessoas ainda atribuem 
a outra dimensão o que é causado pelo 
cérebro. Responsabilizam a mente, que 
anatomicamente não existe, por aquilo 
que não conseguem dimensionar ou 
explicar por meio de moldes cultuais. “A 
intercomunicação entre mente e corpo, 
assim como as expressões de comporta-
mentos, é passível das mesmas regras de 
causas e efeitos”, explica. Fica assim fácil 
de compreender por que conflitos mentais 
podem desencadear ou agravar sintomas 
ou doenças como dor nas costas, dor mus-
cular, dor de cabeça, dor nas articulações, 
colite ulcerativa, infecções frequentes, da 
mesma forma que a saúde física, quando 
abalada, promove consequências emocio-
nais e psicológicas que podem prejudicar 
seu restabelecimento. É o caso de uma 
pessoa que descobre que tem câncer e 
precisa de ajuda para enfrentar a doença.

Como as doenças físicas e as doenças 
de fundo emocional estão ligadas, fica 
difícil distinguir a origem dos sintomas. 
Por isso, muitas pessoas que desenvolvem 
síndrome do pânico, por exemplo, atri-
buem a taquicardia a problemas cardíacos 
e acabam recorrendo ao cardiologista 
quando deveriam procurar um psiquiatra 
ou um psicólogo.

Foi assim com Celma Duarte que, 
depois de ver um primo e uma amiga 
morrerem de infarto e serem encontra-
dos por familiares em seus respectivos 
apartamentos apenas dias depois, desen-
volveu a síndrome do pânico e todas as 
noites, antes de dormir, no apartamento 
que morava sozinha, achava que estava 
prestes a morrer, com palpitações e falta 
de ar. Ligava sempre para uma amiga, que 
a acalmava, depois de muita conversa. 
Procurou um cardiologista e um pneumo-
logista e fez diversos exames que, claro, 
não apontaram nenhum problema. Com 
os resultados em mãos, percebeu que es-

tava com síndrome do pânico e precisava 
se ajudar ou da ajuda de terceiros para 
reverter o problema. Buscou, então, a 
atividade física e o artesanato e depois de 
meses conseguiu se curar sozinha, o que é 
bem difícil, mas não impossível.

Se o cérebro (mente) pode produzir 
algo ruim, também tem a capacidade de 
reverter este cenário. Alguns chamam isso 
de poder mental, mas não se trata de nada 
esotérico, apenas da capacidade que todas 
as pessoas têm de influenciar o corpo.

A psiquiatra Doris Moreno, médica 
assistente do Departamento de Transtor-
nos de Humor do Instituto de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina da USP, explica 
que uma doença com origem psíquica 
como a depressão tem como vertente 
originária a vulnerabilidade genética, a 
personalidade e os fatores ambientais. As 
três não são excludentes entre si e nem 
complementares. “Uma pessoa com gene 
para depressão, mas que seja resiliente, 
pode nunca desenvolver a doença e é 
exatamente por isso que a maioria das 
pessoas resiste à depressão e ainda usa 
um eventual problema como alavanca 
para se fortalecer, ao passo que outras 
pessoas podem sucumbir à depressão em 
razão de fatores externos e assim ficarem 
mais sensíveis ao estresse, passarem a 
interpretar de modo errado as coisas, 
distorcerem a realidade e apresentarem 
também consequências para a saúde físi-
ca, aumentando processos inflamatórios, 
por exemplo”, diz.

Celma é um ponto fora da curva, 
inclusive por ter percebido sozinha qual 
era o seu problema. Muita gente não con-
segue perceber o que está acontecendo e 
isto passa a ser um grande desafio para o 
profissional de saúde. “Uma doença psi-
cossomática é provocada quando há uma 
quebra do equilíbrio entre os comporta-
mentos orgânico e psíquico da pessoa. 
Ademais, é possível entender também que 
uma doença psicossomática pode surgir 
justamente com a função de comunicar 
algo de ordem subjetiva e não consciente 
vivido pela pessoa, que também pode não 
possuir repertório para comunicar ou lidar 
com isto de forma direta”, diz Almeida. 
O psicólogo acredita que, quanto mais 

a pessoa se conhece, mais ela adquire 
autonomia para qualificar sua vida, e as 
pessoas seriam mais saudáveis se tratas-
sem de suas vidas psíquicas e subjetivas 
com o mesmo afinco com que lidam com 
seus corpos e saúde física.

doença pSicoSSomática oU 
Somatização?

As doenças de fundo emocional 
podem ser classificadas como doença 
psicossomática ou somatização. Para 
Almeida, a diferença fundamental entre 
somatização e doença psicossomática é o 
período e a intensidade de sua ocorrência. 
Uma dor de cabeça pontual pode ter sido 
somatizada por um estudante que não 
quer assistir à aula para ir para casa mais 
cedo. Ao se livrar da sala de aula, aquela 
dor passa. Já a doença psicossomática se 
manifesta, por exemplo, pelo medo do 
uso do elevador.

Na somatização também há doença 
orgânica. Mas os sintomas orgânicos, 
idênticos, por exemplo, ao de ataque 
cardíaco não são detectados nos exames 
porque a pessoa não tem nada fisicamen-
te. O sofrimento físico é um reflexo do so-
frimento emocional, que está escondido.

Já a doença psicossomática pode se 
manifestar por meio de alterações clínicas 
detectáveis por exames de laboratório. 
Então, mesmo com causa psicológica, 
danos físicos como irritação na pele, 
alergia, coceira, herpes, vômito e diarreia 
são detectados.

Nos dois casos, porém, está o alerta: 
preste atenção em você e veja o que está 
errado na sua vida. Está satisfeito com o 
seu trabalho? Com os seus estudos? E o 
relacionamento com seus colegas, está 
bem? E o seu casamento? Trate o que 
precisa ser tratado, ou seja, o emocional, 
porque o corpo só está chamando a sua 
atenção para que você veja que o psico-
lógico não está bem. Por isso, muita gente 
que busca remédios para gastrite, por 
exemplo, até percebe uma melhora em um 
primeiro momento, mas, enquanto não 
curar a causa do problema – como trocar 
o chefe que grita e aterroriza –, não terá 
uma cura definitiva para o problema. P
rbernardis@gmail.com
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Gestação normal
A partir do segundo semestre deste ano, 

os médicos obstetras terão de justificar o 
procedimento cirúrgico na hora do parto. A 
exigência faz parte de uma série de medidas 
adotadas pelo governo, por meio da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e 
conta com o apoio da Associação Brasileira 
de Medicina de Grupo (Abramge), que desde 
2008 já vem estimulando a realização do 
parto normal como forma de combater a 
epidemia de cesáreas agendadas – quando o 
médico ou a parturiente decide previamente 
o método que será adotado no nascimento 
de um bebê, independentemente da neces-
sidade ou não deste procedimento cirúrgico.

Na prática, as medidas já são adotadas 
por alguns hospitais e estimuladas pelas 
entidades representativas no setor de saúde, 
visando ao chamado parto adequado, ao 
criar ou fazer valer protocolos existentes 
para que a mulher e o bebê não corram os 
riscos que envolvem uma cirurgia desneces-
sária. Atualmente, 23,7 milhões de mulheres 
são beneficiárias de planos de assistência 

médica com atendimento obstétrico no País, 
público-alvo dessas medidas.

Entre os males enumerados pelas ins-
tituições que defendem o parto normal, 
destacam-se o nascimento prematuro, que 
pode levar ao óbito do bebê ou trazer uma 
série de sequelas para a sua saúde, e a infec-
ção hospitalar, que aumenta com a perma-
nência maior da gestante no hospital para 
a recuperação pós-operatória. Além disso, 
a cesárea pode prejudicar a interação entre 
a mãe, o bebê e os familiares nas primeiras 
horas de vida, consideradas essenciais para 
o fortalecimento dos vínculos e a saúde 
emocional da criança que acaba de nascer.

campeão de ceSáreaS
O Brasil ocupa um dos primeiros luga-

res entre os países com maior número de 
cesáreas. Uma lista com o tipo de parto 
praticado em hospitais de todo o País 
publicada pela ANS chega a apresentar 
diferenças de vários dígitos entre a cirurgia e 
o parto vaginal, o que caracteriza a epidemia 

O Brasil ocupa um dos 
primeiros lugares entre 

os países com maior 
número de cesáreas

. eli serenza .
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Gestação normal
denunciada pelas entidades na área de saúde: são cerca de 84% de 
partos por cesariana realizados pelos planos de saúde e 40% pelo 
SUS, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza uma 
média de 14%. O percentual definido pela OMS leva em conta 
as estatísticas que indicam situações emergenciais ou de risco 
prévio detectado durante o pré-natal, como a ocorrência de 
diabetes, pressão alta, pré-eclâmpsia ou a presença de uma 
carga viral acima de 1.000 nas mães portadoras de HIV.

Em números totais, dos 541.476 partos efetuados por 
convênios, 457.720 são cesáreas e apenas 83.756 partos 
normais. O problema é considerado sociocultural. De um 
lado, as gestantes e a família temem complicações na 
hora do parto e acham que a cirurgia é mais segura, 
confortável e menos dolorosa que o nascimento pela 
via vaginal e quem pode pagar deve também poder 
escolher a maneira de parir. De outro, os médicos obs-
tetras incentivam essa escolha, para poder programar 
previamente sua agenda, em razão da remuneração 
por hora de trabalho.

Para o ministro da saúde, Arthur Chioro, “não se 
pode aceitar que as cesarianas sejam realizadas em 
função do poder econômico ou por comodidade. O 
normal é o parto normal. Não há justificativa financeira, 
técnica ou científica para essa taxa alta de cesáreas”.

Para romper esse ciclo, as iniciativas que culminaram 
na Resolução no 368 da ANS, publicada em 6 de janeiro 
deste ano, incluem a garantia de acesso à informação 
sobre os tipos de parto e os riscos envolvidos (a exemplo 
da cartilha publicada pela Abramge em 2008) e a relação do 
número de cesáreas praticadas pelos médicos e hospitais, para 
que a gestante tenha opção de escolha. Torna-se obrigatório 
também o “cartão da gestante”, que deverá conter o registro de 
todo o pré-natal, permitindo que qualquer profissional de saúde 
tenha conhecimento de como se deu a gestação, o que facilita 
melhor atendimento à mulher quando ela entra em trabalho de parto.

Outro procedimento a ser adotado é o partograma, com o registro 
de todo o desenvolvimento do parto desde as primeiras contrações, con-
siderado parte integrante do processo para pagamento do procedimento. O 
objetivo é garantir maior segurança à paciente e permitir que o médico divida 
as atribuições com enfermeiras e obstetras, já que as mudanças contidas na 
resolução da ANS incluem a participação de equipes multidisciplinares que 
acompanhem a gestante desde o pré-natal.

A médica Karla Coelho, gerente de Atenção à Saúde da ANS, reforça a 
importância do partograma para os casos em que, por exemplo, haja troca de 
médicos durante o trabalho de parto. “O documento é uma forma de garantir 
que o profissional que está atuando no parto tenha em mãos informações sobre © loskutnikov | istockphoto.com/
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a mãe, se é diabética, tem hipertensão, 
quais remédios está tomando, como estão 
as contrações, se há sofrimento fetal, se 
o parto não progride.” As medidas garan-
tem, também, que a parturiente tenha 
consigo um familiar ou pessoa de sua 
escolha e que possa optar pela posição 
mais confortável, devolvendo à mulher o 
direito de ser a principal protagonista no 
ato de dar a luz.

A representante da ANS destaca 
que “a mulher tem todas as condições 
anatômicas e emocionais para parir e são 
raríssimos os casos em que isso não pode 
se dar de maneira natural”. Segundo ela, 
a preocupação em reduzir o número des-
proporcional de cesáreas leva em conta os 
riscos desnecessários à saúde da mulher 
e do bebê, aumentando em cerca de 120 
vezes a probabilidade de problemas res-
piratórios para o recém-nascido e tripli-
cando o risco de morte da mãe. “Dados do 

Ministério da Saúde comprovam que cerca 
de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos 
óbitos infantis no Brasil estão relacionados 
à prematuridade”, revela Karla.

parceria
Uma parceria da ANS com o Hospital 

Israelita Albert Einstein e a instituição 
americana IHI (Institute for Healthcare Im-
provement) permitiu o desenvolvimento 
de um projeto piloto de atenção ao parto 
e nascimento, que tem sido implementado 
desde outubro de 2014. A médica Rita 
Sanchez, coordenadora da maternidade 
do HIAE, esclarece que o Einstein será 
responsável por desenvolver modelos 
que estimulem a prática do chamado 
parto adequado na rede privada. “Será 
responsável também pelo treinamento de 
médicos e enfermagem, buscando disse-
minar uma nova cultura entre médicos e 
pacientes”, completa.

Entre as práticas já empregadas no 
hospital, ela cita as reuniões periódi-
cas, nas quais se discute desde o que é 
necessário até orientações de acompa-
nhamento adequado. Como resultado, a 
média mensal de partos cesáreos passou 
de 80,5%, em 2013, para 76%, no ano 
passado, e a médica observa que “já 
se constata há algum tempo uma leve 
tendência ao aumento do número de 
partos vaginais”.

Rita Sanchez reconhece a existência 
de questão sociocultural envolvendo o 
alto número de cesáreas, mas esclarece 
que não se trata apenas do fator eco-
nômico por parte dos médicos e sim da 
dificuldade de disponibilidade por lon-
gos períodos que um trabalho de parto 
requer. Por isso, algumas operadoras já 
praticam o reembolso maior no parto 
normal que na cesariana, cada qual com 
sua tabela específica. P

AAos 28 anos, grávida pela primeira 
vez, a bióloga Daniela Ingui decidiu-se 
pelo parto humanizado já no início da 
gestação, depois de consultar um médico 
conhecido da família e observar que suas 
expectativas não eram as mesmas que a 
do profissional em relação ao nascimento 
de seu bebê. A partir daí, ela foi atrás de 
informações para confirmar os relatos 
que ouvira inicialmente de um casal de 
amigos e ter certeza de que é possível dar 
à luz uma criança sem necessitar de todos 
os aparatos da medicina, oferecidos em 
maternidades convencionais, desde que o 
pré-natal indique uma gravidez tranquila 
e o desenvolvimento normal do bebê 
durante os meses de vida intrauterina.

Desde o pré-natal, ela foi assistida por 
uma equipe experiente em parto natural 
e contou com uma doula – profissional 
que acompanha a gestante inclusive no 
trabalho de parto, dando orientação, apoio 

psicológico, emocional e físico quando a 
mulher mais precisa. Passou a frequentar 
também grupos de incentivo ao parto 
humanizado, nos quais aprendeu técnicas 
de relaxamento e realizou exercícios com 
o objetivo de fortalecer e tornar mais 
elásticos os músculos do períneo, para 
dispensar anestesia, medicamentos para 
indução de contrações e até mesmo o cor-
te na saída do canal vaginal, utilizado para 
evitar laceração no caso de bebês muito 
grandes. Para garantir que sua vontade 
seria respeitada, fez o chamado plano de 
parto, uma lista em que registrou os pro-
cedimentos acertados previamente com 
a equipe que acompanhou sua gestação.

A médica Betina Abs, obstetra de 
Daniela, esclarece que a vontade da par-
turiente é seguida enquanto não oferecer 
risco para ela ou para o bebê e em tempo 
de removê-la para um hospital no caso de 
uma emergência. “A função do obstetra 

De volta às origens
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é classificar esse risco”, resume. Com 20 
anos de experiência na profissão e cerca 
de 10 mil partos realizados, Betina garan-
te, no entanto, que mesmo em casos em 
que normalmente se recorre à cesárea, 
como quando o bebê está sentado ou com 
o cordão umbilical enrolado no pescoço, 
profissionais bem treinados podem recor-
rer a técnicas simples, como massagens 
que ajudam o bebê a se encaixar na região 
pélvica e a habilidade para remover o 
cordão da sua posição de risco na hora 
do nascimento.

A proposta de tirar o parto do am-
biente hospitalar e reduzir a intervenção 
médica ao mínimo necessário já era de-
fendida na década de 1970 pelo médico 
francês Frédérick Leboyer, um dos pri-
meiros obstetras a propor uma mudança 
radical na maneira em que os partos eram 
realizados dentro das instituições de saú-
de. Conhecido como um dos pioneiros da 

humanização do parto, Leboyer defende o 
ponto de vista dos bebês, por considerar 
o ato de nascer uma experiência dolorosa 
e possivelmente traumática e a maneira 
como os partos são conduzidos e os bebês 
recebidos dentro das maternidades uma 
forma de tortura, como descreve no livro 
de sua autoria, publicado em 1975, Nascer 
Sorrindo.

Recurso como a imersão em uma ba-
nheira ou piscina de água quente, que foi 
usado por Daniela para relaxar e aliviar as 
dores das contrações, por exemplo, já era 
utilizado no método criado por Leboyer, 
como forma de tornar o parto mais rápido 
e tranquilo, o que beneficiaria diretamente 
o recém-nascido, por tornar menos do-
loroso o processo de expulsão do útero 
materno, ambiente no qual passou seus 
primeiros nove meses.

No parto humanizado, mesmo que a 
protagonista principal seja a mãe, o con-

forto e a segurança do bebê não estão em 
segundo plano. O pediatra neonatal Carlos 
Eduardo Correa, que assistiu o parto de 
Daniela, confia na experiência para saber 
se é preciso ou não intervir na chegada 
do bebê e prefere aninhar o filho no colo 
da mãe, para que se mantenha o contato 
físico, enquanto observa seus primeiros 
momentos, sem pressa para pesar, medir 
ou outros procedimentos normalmente 
empregados em um ambiente hospitalar.

“Esqueça as cenas de novela, com a 
tradicional palmada para provocar o choro 
do bebê. Associar este ato ao estímulo à 
respiração é um mito”, garante o médico, 
ao explicar que o bebê chora em razão da 
forma como é tratado. É menos provável 
que isso aconteça se estiver em contato a 
mãe, vivendo esse momento especial com 
aconchego e muita tranquilidade. P

eserenza@terra.com.br 

De volta às origens Profissionais recorrem a massagens 
e à habilidade para ajudar o bebê 

na hora do nascimento
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Considerada o mal do século, a depressão já atinge 11 milhões de 
brasileiros, segundo pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) em 2014. O número corresponde a cerca de 8% 
da população com idade acima dos 18 anos. Apesar da alta incidência, 
não existem políticas públicas ou programas específicos voltados ao 
tratamento das pessoas afetadas.

“Estamos longe de atender adequadamente os pacientes deprimidos. 
As farmácias populares não ofertam medicamentos e não dispomos de 
ambulatórios especializados, exceto os existentes nos hospitais univer-
sitários”, declara Antonio Geraldo da Silva, presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) e professor da Universidade Estadual de 
Montes Claros.

Além das dificuldades para o tratamento, o indivíduo com quadro 
depressivo enfrenta um obstáculo a mais: o estigma. “O preconceito se 
manifesta em todas as esferas sociais. Se a pessoa padece de um trans-
torno mental, ela nunca diz isso numa entrevista de emprego, pois sabe 
que será preterida. Quando o indivíduo começa a identificar os sintomas, 
esconde o fato no ambiente de trabalho, não pede ajuda com medo de 
ser demitido”, comenta o psiquiatra.”

A fim de combater esse preconceito, chamado de “psicofobia”, a ABP 
desenvolve uma campanha, que contou com o apoio de artistas, atletas, 
apresentadores e outras celebridades. “Há também um projeto de lei 
tramitando no Senado que determina a criação do Dia Nacional de En-
frentamento à Psicofobia, a ser comemorado em 12 de abril”, acrescenta 
Antonio Geraldo. Leia a seguir a íntegra de sua entrevista.
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“O padrão-ouro 
para tratamento 
psiquiátrico são 
os ambulatórios 
especializados, 
que não temos 

no Brasil, exceto 
nos hospitais 
universitários”

A pior doença é o preconceito
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Segundo a Previdência Social, 
a depressão já é a quarta principal 
causa de afastamento do trabalho no 
Brasil. Estima-se que, até 2020, seja 
a segunda causa de incapacitação. 
Por que aumentou tanto o número de 
pessoas afetadas por essa doença nos 
últimos anos?

Na verdade, aumentou o número de 
pessoas capazes de identificar que estão 
com depressão e se declaram serem pa-
decentes da doença. Há 30 anos, poucas 
pessoas sabiam o que era a doença, mas 
já sofriam com os sintomas e não busca-
vam tratamento. Com a globalização e a 
expansão das informações, tudo mudou 
e ficou mais facilitado, e aí inclui-se o 
diagnóstico psiquiátrico como um todo.

Existem estatísticas indicando qual 
é a prevalência dos transtornos men-
tais no Brasil? No caso da depressão, 
qual seria a incidência?

Aproximadamente 50 milhões de 
brasileiros padecem com transtornos 
mentais e, segundo pesquisa que o IBGE 
realizou, em 2014, cerca de 11 milhões 
de pessoas no Brasil têm depressão. O 
número representa 7,6% da população 
de 18 anos ou mais. Portanto, em termos 
de incidência, pensamos que seja cerca de 
8% da população que, neste momento, 
apresenta um quadro depressivo.

O Brasil possui políticas públicas 
ou programas específicos voltados ao 
tratamento desses pacientes?

O que existe hoje é ainda muito 
pouco. Grande parte da população não 
tem acesso ao sistema de saúde público 
brasileiro e, por isso, não sabe que sofre 
de depressão. Em 2013, foi divulgado um 
ranking que situou o Brasil em último 
lugar quando avaliado o sistema de 
saúde. Foram classificados 48 países e 
o Brasil ficou atrás da Romênia, Peru e 
República Dominicana. O discurso que 

afirma existir tratamento é desmentido 
pela impossibilidade de se tratar de 
quadro psiquiátrico no sistema público 
daqui do nosso país. Lembrando que o 
 padrão-ouro para tratamento psiquiá-
trico são os ambulatórios especializados, 
que não temos no Brasil, exceto nos 
hospitais universitários.

Mas o sistema público possui polí-
ticas bem-sucedidas para tratamento 
de outras doenças como diabetes 
e Aids. Os transtornos mentais não 
recebem a mesma atenção por parte 
das autoridades da saúde?

Não mesmo, a coordenação de saúde 
mental do Ministério da Saúde nega a 
existência de algumas doenças psiquiá-
tricas. Não existem medicamentos para 
tratamento psiquiátrico disponíveis nas 
farmácias populares. O paciente do SUS 
(Sistema Único de Saúde) que precisa de 
medicamento faz como? Não temos me-
dicação em quantidade nem em qualidade 
suficientes. Infelizmente estamos muito 
longe de atender adequadamente nossos 
pacientes que padecem de depressão.

Como devem atuar os serviços de 
saúde (públicos e privados) no sentido 
de prevenir a depressão, atacando 
principalmente as suas causas?

Em primeiro lugar, com informação. 
Esse é o princípio de tudo. Quando não 
sabemos da existência de uma doença 
e não conseguimos identificar os seus 
sintomas, não podemos buscar ajuda 
e nem identificar se um parente ou 
amigo sofre de depressão. A medicina 
preventiva também é importante. A 
ideia é sempre trabalhar com promoção 
de saúde e prevenção de doenças. Mas, 
se hoje não conseguimos oferecer um 
atendimento de excelência pós-sintomas 
na rede pública (como temos na privada), 
fica difícil nos concentrarmos na medi-
cina preventiva.
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“Os pacientes 
demoram a buscar 

ajuda, pois têm 
medo de sofrer 

preconceito por se 
consultar com um 

psiquiatra”
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Existe preconceito em relação 
aos transtornos mentais, tais como 
depressão, transtorno bipolar, depen-
dência química e outros? De que forma 
esse tabu prejudica o tratamento do 
indivíduo afetado pela doença?

O preconceito contra padecentes 
de deficiências e transtornos mentais 
– chamado de psicofobia – é o que 
mais vemos por aí, infelizmente. Os pa-
cientes demoram a buscar ajuda, pois 
têm medo de sofrer preconceito por se 
consultar com um psiquiatra. Muitas 
pessoas nem reconhecem que doenças 
mentais existem, acham que depressão 
é frescura, transtorno bipolar é apenas 
temperamento ruim e que dependência 
química não é enfermidade. Os médicos de 
outras especialidades evitam indicar um 
psiquiatra para o paciente não se ofender. 
Assim as doenças mentais vão se tornando 
crônicas e, quando o paciente chega ao 
nosso consultório, já sofreu anos e anos. 
Sem o preconceito poderíamos evitar 
muito sofrimento.

O estigma em torno das doenças 
mentais e da depressão está presente 
também nos ambientes de trabalho? 
Isto não faz com que o profissional 
esconda a sua doença e adie o tra-
tamento?

Sim, o preconceito está em todas as 
esferas. Se a pessoa já padece de uma 
doença mental, ela nunca diz isso em 

uma entrevista de emprego, pois sabe 
que será preterida. Quando o indivíduo já 
está trabalhando e começa a identificar 
os sintomas, não pede ajuda com medo 
de ser demitido. Isso só piora o seu es-
tado. As empresas não estão preparadas 
para lidar com funcionários que padeçam 
de algum transtorno mental. E isso acon-
tece por preconceito. Uma pessoa que se 
trata adequadamente pode ter qualidade 
de vida e desenvolver suas funções.

Quais medidas a Associação Bra-
sileira de Psiquiatria está adotando 
para combater o preconceito contra 
a doença mental na sociedade bra-
sileira?

Temos um trabalho de psicoeducação. 
Acreditamos que, quanto mais pessoas 
receberem informações sobre as doenças 
mentais, mais elas vão procurar ajuda e 
buscar tratamento adequado para si pró-
prias ou para pessoas próximas. Os nossos 
associados e a nossa diretoria participam 
de entrevistas no Brasil inteiro com esse 
intuito. Além disso, a ABP lançou a cam-
panha contra a psicofobia que já recebeu 
apoio de pessoas do Brasil inteiro, e mui-
tas personalidades já abraçaram a nossa 
causa: Reinaldo Gianecchini, Bárbara Paz, 
o técnico Felipão, a apresentadora Marília 
Gabriela, os cantores Nando Reis e Dinho 
Ouro Preto e outros. Todos eles foram 
fotografados usando a placa da nossa 
campanha contra a psicofobia e isto nos 
ajuda muito. Além disso, há também um 
projeto de lei tramitando no Senado que 
determina a criação do Dia Nacional de 
Enfrentamento à Psicofobia, a ser come-
morado em 12 de abril.

O acidente com o Airbus da Luf-
thansa causado pelo copiloto que 
sofria de depressão poderia ter sido 
evitado?

Não podemos afirmar isto. Mas uma 
coisa é certa: se tivéssemos instituído 
no mundo a notificação compulsória 
para casos de ideias de suicídio e de 
tentativas de suicídio, isto, sim, poderia 
prevenir aquele acidente aéreo e outros 
casos semelhantes. Depressão tem 
tratamento!

Os médicos (clínico geral) sabem 
reconhecer os sintomas da depressão 
em seus pacientes? Existe alguma ação 
sendo tomada no sentido de orientar 
os médicos não especialistas?

Especialistas em doenças mentais 
são os psiquiatras. O clínico geral é um 
médico, então consegue reconhecer, 
sim, desde que tenha treinamento para 
tal. Mas o ideal é orientar o paciente e 
 encaminhá-lo a um psiquiatra. A ABP 
criou no seu quadro a categoria Associa-
do Aspirante, exatamente para que “não 
psiquiatras” possam ter acesso a tudo 
que a ABP realiza. Mesmo para quem não 
é associado, temos a ABPTV (um canal 
de atualização em psiquiatria, veiculado 
via YouTube), o PROPSIQ (atualização em 
psiquiatria em parceria com o sistema de 
educação continuada a distância), eventos 
estaduais, regionais e o nosso grande 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria que 
são abertos a toda a população. Buscamos 
parcerias com a imprensa, para poder falar 
sempre sobre estes temas. A campanha 
da ABP contra a psicofobia tem também 
essa função de desmistificar as doenças 
mentais para as pessoas buscarem ajuda.

Com o aumento da longevidade, 
cresceu o número de idosos que 
sofrem de depressão e outros trans-
tornos mentais? A psiquiatria no 
Brasil está preparada para tratar essa 
população cujas características são 
específicas?

Cresceu o número de idosos que so-
frem de todas as doenças e, é claro, que 
transtornos mentais estão incluídos. A psi-
quiatria brasileira é uma das melhores do 
mundo e está acompanhando as mudan-
ças na sociedade. Temos o Departamento 
de Psicogeriatria que se debruça sobre 
essas questões. No Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria, que acontecerá em novem-
bro, realizaremos uma atividade especial 
com os maiores nomes da psicogeriatria 
do mundo. Será o “Simpósio internacio-
nal: novas abordagens para o manejo de 
quadros psiquiátricos em idosos”. Estamos 
nos instrumentalizando para oferecer o 
melhor tratamento.
suelizola@uol.com.br
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AApesar da instabilidade econômica 
brasileira e do pouco incentivo à ino-
vação, especialistas acreditam que é 
possível revolucionar o mercado com 
negócios inovadores para problemas 
comuns em ambientes onde há pouca 
concorrência ou com produtos e serviços 
diferenciados que o mercado tradicional 
não atende. São aqueles que têm escala, 
diferencial competitivo e que geram 
barreira de entrada, como é o caso, entre 
outros, do Google e da rede de comidas 
rápidas Spoleto, que combinou rapidez 
e sofisticação no atendimento e ganhou 
mercado.

Lucas Barros, coordenador de Rela-
ções Institucionais da Endeavor, acredita 
que empresas hoje pequenas podem ser 
as grandes de amanhã. “Basta conhecer 
o mercado e ter uma forma inovadora de 
resolver um problema.”

Os negócios de alto impacto mexem 
com o consumidor, o mercado e o in-
vestidor de forma revolucionária, como 
fizeram a Apple, com o iPad e o iPhone, 
e a Microsoft, com o Windows e o Office. 
Para isso, o empreendedor precisa ser 
apaixonado pelo negócio, pôr a mão na 
massa, ser resiliente e ter um time focado 
num mesmo objetivo.

“Há mercado grande o suficiente para 
abrigar uma empresa com modelo de 
negócio que seja reaplicável e escalável 
de forma sustentável”, observa Barros, 
para quem há muito sonho e pouca 
preparação.

Segundo ele, três a quatro entre 
dez brasileiros sonham em empreender, 
mas somente 9% deles se preparam 
para começar seu negócio. No Chile, 
43% se preparam e na Argentina 20%, 
de acordo com levantamento feito em 
2010 pela GEM Education, uma ONG in-
ternacional especializada em consultoria 
educacional.

Lembre-se ainda que o Brasil é o 116o 
país quando se fala de facilidade de se 
fazer negócios, segundo o Observatório 
do Empreendedorismo 2013 – Endeavor 
Brasil, ranking do Banco Mundial.

momento certo
Vislumbrar o momento certo, co-

nhecer o mercado, concorrentes, for-
necedores, atender às necessidades do 
consumidor, gostar do setor, ter fôlego 
para suportar as mudanças econômicas 
do País, investir no momento de baixa e 
persistir. Estas são algumas das sugestões 
de José Eduardo Amato Balian, coordena-
dor da incubadora de negócios da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM), para minimizar riscos e ter su-
cesso como empresa. “O importante é ter 
um objetivo comum e contar com sócios 
ou parceiros com complementaridade 
para a eficácia da gestão do negócio 
– um administrador, um vendedor, um 
especialista, por exemplo”, afirma, sus-
tentando que muitas empresas morrem 
porque os sócios têm visões e objetivos 
diferentes. “É preciso ter cuidado com 
esse relacionamento.”

Para José Carlos Aronchi, consultor 
da Unidade Desenvolvimento e Inovação 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas em São Paulo 
(Sebrae-SP), o momento certo para en-
trar no mercado pode ser exemplificado 
assim: se você abriu a empresa da for-
ma que sempre desejou, sem nenhum 
problema a resolver, é porque demorou 
muito e abriu tarde. Possivelmente, já 
está ultrapassada.

“Ao ter uma boa ideia, o empreende-
dor deve tentar colocá-la em prática o 
mais rápido possível, como um produto 
ou serviço mínimo viável. Validar com os 
amigos, clientes, os primeiros comprado-
res e com o mercado. Fazer as correções 
de acordo com o feedback do cliente 
real”, explica Aronchi.

penSar grande
O conceito “pensar grande” é cul-

tural e, no caso do Brasil, muitos 
empreendedores brasileiros têm receio 
de agir assim porque este conceito é 
confundido com gastar muito, o que é 
assustador em uma economia em que 
a taxa de juros e os impostos estão 
entre os mais altos do planeta. Assim, 
a maioria dos empreendedores ainda é 
bem conservadora.

Aronchi acredita, porém, que o 
empreendedor brasileiro deve pensar 
grande porque nosso mercado é imen-
so. Além disso, as portas do mercado 
internacional estão abertas para a criati-
vidade do brasileiro. Para ele, é possível 
uma pequena ou microempresa montar 
um negócio de alto impacto desde que 
o empresário esteja bem informado e 
antenado com as mudanças. “Começar 
pequeno, mas pensar grande.”

onde inveStir
O melhor segmento para investir é 

aquele que o empreendedor gosta, na 
avaliação de Aronchi. Não adianta inves-
tir em serviços médicos se o empreende-
dor não se interessa pelo segmento de 
saúde, ou numa empresa de aplicativos 
se não tem familiaridade com tecnologia. 
“A possibilidade de dar certo naquilo que 
gosta é imensamente superior do que 
procurar resultado financeiro naquilo 
que não dá prazer.”

Balian, por sua vez, acredita que a 
grande brecha é o setor de serviços. 
“Nesse setor há escassez de qualidade”, 
ou seja, é uma oportunidade para negó-
cios de alto impacto. P
sorsini@terra.com.br

Negócios de alto impacto
Escala, inovação 
e retorno rápido

. silvana orsini .

EMPREENDEDORISMO
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DOENÇA RENAL CRÔNICA

Duas glândulas vermelhas e escuras 
em forma de feijão, medindo, em adultos, 
entre 10 e 13 centímetros de comprimento 
e pesando em torno de 150 gramas cada, 
localizadas na parte posterior do abdômen 
dos seres humanos, são as responsáveis 
pela eliminação das toxinas e substâncias 
não necessárias do sangue. A função prin-
cipal dos rins, portanto, é servir de filtro ao 
sangue e eles conseguem executar esta 
função em cerca de 180 litros do líquido 
por dia.

A DRC – Doença Renal Crônica – é 
diagnosticada quando há perda ir-
reversível e progressiva das 
funções dos rins, que 
deixam de filtrar 
eficientemente 
o sangue, não 

eliminando do organismo potássio, ureia, 
creatinina e excessos de sódio. Com isso, 
dos 180 litros, os órgãos passam a tra-
balhar com apenas 20% a 30% de sua 
capacidade. Não é uma doença rara, pois 
afeta 10% da população adulta, mas é de 
difícil detecção, principalmente em seus 
estágios iniciais. Quem tem diabetes – 44% 
dos casos, pressão alta (28%), problema 
cardiovascular, idade avançada e antece-
dente da doença na família corre mais risco 
de ter a doença.

No País, são mais de 
cem mil brasileiros que 

fazem diálise e 70% 
deles descobriram a 
doença tardiamente

. neusa Pinheiro .

Atenção aos rins!
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Ita P. Heilberg, médica e professora 
da disciplina de nefrologia na Unifesp – 
Universidade Federal de São Paulo, explica 
que geralmente os dois rins são acometidos 
pela doença ao mesmo tempo e os sinais 
iniciais são genéricos ou não muito espe-
cíficos: anemia, cansaço, inchaço discreto 
e pressão arterial difícil de controlar.

origem
A doença age assim: em uma primeira 

etapa, as placas de gordura impedem a 
passagem do sangue e os pequeninos vasos 
chamados glomérulos param de reter as 
impurezas. Formam-se cicatrizes e, então, 
estas áreas dos rins tornam-se inoperantes.

Um terço dos diabéticos desenvolve a 
doença, que acomete também um a cada 
seis hipertensos. O diabetes piora o estado 
do paciente portador da DRC, causando 
sobrecarga dos rins e inflamação. Os ór-
gãos cessam o funcionamento, o paciente 
perde proteínas e inicia-se o inchaço. É uma 
situação complicada em que só é possível 
controlar a doença. Para quem é hipertenso, 
a pressão alta danifica vasos e microcircula-
ções do rim, provocando a má oxigenação 
do órgão e o surgimento da DRC.

De acordo com o nefrologista Daniel 
dos Santos, o controle e o tratamento 
da doença estão ligados ao controle do 
diabetes e da pressão elevada. Para isso, 
a recomendação máxima é a diminuição 
drástica da ingestão de um grande “vilão”: 
o sódio. É proibido usar mais de dois gra-
mas diários do tempero. Outras medidas 
devem ser tomadas, como a prática roti-
neira de atividade física. “Caminhada de 
trinta minutos, cinco vezes por semana, 
mantém o índice de massa corpórea abaixo 
de 25 kg/m2 e contribui para a saúde do 
rim”, diz o médico. É necessário evitar o 
fumo e a automedicação, principalmente 
de remédios antibióticos e antivirais, que 
comprometem os rins.

A DRC dificilmente será detectada em 
seus estágios iniciais, pois não há sintomas 
evidentes. Mas sua detecção precoce pode 
ajudar a prevenir a doença de progredir. São 
cinco estágios que são avaliados pelo nível 
de filtração glomerular nos rins. O estágio 
inicial é aquele em que os órgãos filtram 
acima de 90 ml/min e existem pequenas 

lesões. O mais avançado já leva à falência 
renal completa, com níveis muito baixos de 
filtração, de 15 ml/min. O paciente deverá, 
neste caso, se submeter à diálise, que subs-
tituirá a função renal.

A hemodiálise, o processo mais comum 
e adotado por mais de 90% dos pacientes, 
consiste em retirar do sangue as substâncias 
tóxicas e nocivas como ureia, creatinina e 
potássio. A pessoa vai ao hospital cerca de 
três vezes por semana, submete-se a uma 
pequena cirurgia para unir veia e artéria 
por duas agulhas grossas que encaminham 
o sangue a uma máquina, onde ocorre a 
limpeza, filtrando-o. O sangue limpo será 
devolvido ao paciente. Este processo dura, 
em média, quatro horas. O outro, a diálise, 
utiliza um cateter inserido no abdômen, pró-
ximo ao umbigo, para injetar uma substân-
cia que retira as toxinas. É mais trabalhoso, 
geralmente realizado no período da noite e 
feito em casa, necessitando de alguém para 
auxiliar. Ambos os tratamentos, no entanto, 
expõem efeitos colaterais. Muitos pacientes 
se queixam de queda de pressão, náuseas, 
câimbras e dores de cabeça. Agravamento 
de problemas coronários também ocorre, 
mas com menor frequência.

controle
A dieta alimentar, além do exercício 

físico, é uma aliada importante à manu-
tenção da saúde do paciente diagnosticado 
com DRC. Devem ser retirados do cardápio, 
além do sal, a proteína, o potássio e o 
fósforo. O consumo de água também tem 
de ser diminuído para não haver retenção 
de líquido no organismo.

É fácil detectar a existência da doença 
renal crônica em seus estágios iniciais. Bas-
ta ao médico prescrever exames de urina, 
para analisar a presença continuada da 
proteína, e o de sangue, para determinar os 
níveis da creatinina. É importante também 
acompanhar a pressão arterial.

A DRC, portanto, possui um tratamento 
eficiente e necessita da ajuda do próprio 
paciente para mudar ou manter um estilo 
de vida saudável, deixando o sedentarismo 
de lado. Aqueles que têm diabetes, obvia-
mente, precisam impreterivelmente conter 
o uso de açúcar. P
neusapinheiro@ig.com.br

A dieta alimentar, 
além do exercício 

físico, é uma 
aliada importante 
à manutenção da 
saúde do paciente 

diagnosticado 
com a DRC

© beerkoff | dollarphotoclub.com
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TECNOLOGIA

Enquanto você lê estas linhas,  geram-se 
em somente um minuto mais de 270 mil 
mensagens no microblog Twitter, um 
milhão de “curtidas” no Facebook e dois 
milhões de consultas ao Google.com 
em todo o mundo. Espantoso? Estas são 
apenas amostras das proezas de sistemas 
eletrônicos como computadores, smart-
phones e, fundamentalmente, a internet.

São inegáveis suas relevâncias, e 
na saúde não é diferente. A tecnologia 
 tornou-se aliada em todos os procedimen-
tos, da elaboração de prontuários, emissão 
e transmissão de resultados de exames 
até a realização de cirurgias. Entretanto, 
se esses dados eletrônicos são usados de 
maneira incorreta, podem causar transtor-
nos, entre os quais, o roubo de informações

Para se ter ideia, um estudo da Univer-
sidade do Texas (EUA), divulgado no site 
da revista INFO, mostrou que 65% dos 
entrevistados ficariam constrangidos se 

informações sobre sua saúde ficassem 
expostas na rede. Patricia Peck 

Pinheiro, advogada especialista em Direito 
Digital, comenta que a saúde envolve 
o acesso constante a dados pessoais e, 
consequentemente, a importância desse 
sigilo: “Em hospitais é extremamente 
desafiador. Trata-se de um ambiente onde 
circulam equipes internas e terceirizadas, 
familiares, visitantes e os próprios pacien-
tes”, argumenta.

No Brasil, prontuários e registros ele-
trônicos de pacientes são estabelecidos 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e a Sociedade Brasileira de Informática em 
Saúde (SBIS), cujo convênio de cooperação 
técnico-científica propiciou a criação de 
um processo de Certificação de Sistemas 
de Registro Eletrônico de Saúde, com 
requisitos específicos para esses docu-
mentos.

“Já existe todo um padrão de guarda 
preconizado pela própria TISS (Troca 
de Informações da Saúde), bem como a 
periodicidade de mudança de respectivas 
senhas de acesso, conforme é estabelecida 
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Su-
plementar). Cabe a cada instituição adotar 
o padrão, além das orientações da SBIS. 
Deve-se ter o controle absoluto porque 
quaisquer informações são de responsa-
bilidade da instituição”, ilustra Bartolomeu 
Melo, diretor de Negócios da empresa MV 
de Sistemas de Gestão de Saúde.

Ana Luiza Oliveira, diretora de Infor-
mática Clínica da Philips Healthcare para 
a América Latina, endossa que proteção e 
prevenção, seguindo as normas legais, são 
sempre a melhor estratégia. “Em relação 
às operadoras de planos de saúde, a in-
tegração dos clientes com prestadores de 
serviço e contratantes por meio de portal 
web permite agilidade no atendimento, 
além de praticidade e comodidade aos 
beneficiários. Mas todos os acessos seguem 
rigidamente as questões de segurança da 
informação”, diz.

Para Patricia Pinheiro, uma segurança 
digital eficiente deve ser desenvolvida nos 
níveis tecnológicos, com soluções seguras, 

Ferramentas eletrônicas 
necessitam de aliados e 
treinamento para evitar 

transtornos

. keli vasConCelos .

Dados lançados
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conformidade legal e o comportamento 
dos usuários. Ela explica ainda que, com o 
Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), 
tornaram-se essenciais, nos portais de 
estabelecimentos do setor, as políticas de 
privacidade. “Temos respaldos jurídicos, 
como a legislação de crimes eletrônicos – 
Lei 12.737/2012, apelidada de “Lei Carolina 
Dieckmann”, que tipifica criminalmente 
tais delitos. É preciso, porém, capacitar as 
equipes envolvidas porque, caso ocorra um 
incidente, haverá os recursos necessários 
para identificar e punir possíveis infrato-
res”, arremata a advogada.

marco civil e proteção de dadoS
O Ministério da Justiça iniciou em 

janeiro de 2015 consultas públicas à elabo-
ração de dois documentos relativos ao uso 
da internet: Marco Civil e Lei de Proteção 
de Dados Pessoais.

A oitava edição do Simpósio Nacio-
nal da ABCiber (Associação Brasileira 
de Pesquisadores em Cibercultura), em 
dezembro último, na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing, em São Paulo, 
levantou debates sobre o Marco Civil, que 
estabelece direitos e deveres ao uso da 
internet no País. Em seu escopo, conta 
com itens como privacidade; liberdade 
de expressão, cuja remoção de conteúdo 
é feita somente em casos excepcionais e 
estudados com ordem judicial; segurança 
na rede, entre outras temáticas. “É um fato 
importante e arcabouço jurídico que tenta 
proteger os conceitos originais da internet”, 
comentou Demi Getschko, conselheiro do 
CGI.br (Comitê Gestor da Internet do Bra-
sil), durante o evento. Para o profissional, 
embora controlada, a internet tem suas 
vulnerabilidades e, nisso, a necessidade de 
mecanismos de proteção. “O Marco Civil é 
um passo para a privacidade e com pon-
tos de grande debate, principalmente em 
relação às proteções de dados”, destacou.

Na opinião de Sergio Amadeu, mem-
bro do conselho científico da ABCiber, o 
resguardo de informações perpassa pela 
conscientização. “Temos alguns artigos 

no Marco Civil que trabalham diretamente 
com a privacidade que, no meu modo de 
entender, pode ser um problema em segu-
rança para o cidadão”, disse o sociólogo, 
que concluiu: “A base no convívio com a 
sociedade está na privacidade e uma forma 
de prevenção contra sua violação está no 
aprendizado e no debate público”. P
vasconceloskeli@gmail.com
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TRABALHO

Buscar o que 
gosta em uma 

profissão demanda 
autoconhecimento

. keli vasConCelos . Você já deve ter se deparado com esta 
frase na rede: “DWYL – Do what you love”, 
sigla em inglês para “faça o que você ama”. 
Muitos dos posts com esse conteúdo são 
de jovens da famosa geração Y, atuantes 
em empresas de internet e mídias sociais, 
que são norteados pela satisfação. Na ou-
tra ponta, a maioria da população trabalha 
tão somente para o próprio sustento ou o 
da família, esteja contente ou não com a 
companhia e o cargo.

Mas, afinal, é preciso fazer o que gosta 
ou gostar do que já faz? Ou será que os 
interesses e objetivos modificaram-se 
nos dias de hoje? Segundo estudiosos no 
assunto, o ato de trabalhar no decorrer 

dos tempos tornou-se um dos pilares da 
vida moderna. Além de suprir as neces-
sidades, como alimentação e segurança, 
estar empregado também seria sinônimo 
de interação, até atingir a autorrealização.

Entretanto, esse propósito não está 
estagnado. “Baby boomers, gerações Y, Z 
devem ser entendidos dentro de um con-
texto mais amplo, e não só na relação dos 
indivíduos com as empresas”, afirma Bruno 
Mendonça, responsável pelo Conteúdo do 
Great Place to Work do Brasil, instituto 
conhecido por desenvolver pesquisas do 
“Melhores Empresas para Trabalhar”. Ele 
arremata: “Os movimentos culturais dos 
anos sessenta e setenta, a consolidação 
da ordem capitalista nos anos oitenta 
e noventa, novos setores de atividade 
dominando a economia, o imenso desen-
volvimento dos meios de comunicação e 
um mundo cada vez mais globalizado e 
conectado moldaram esse novo mercado 
de trabalho”.

Entre querer e fazer



27

Os acontecimentos em nosso cotidia-
no transformaram o dia a dia cada vez 
mais ágil e rotativo, e não foi diferente 
no campo dos negócios. Ocupações que 
outrora foram promissoras podem estar 
condenadas à extinção, substituídas 
ou realocadas por conta dos avanços 
tecnológicos, bem como muitas pessoas 
não esperam mais ficar décadas em um 
emprego apenas, a não ser que ensejam 
tal trajetória.

Consequentemente, a quantidade de 
carreiras e cursos é ampla e essa ava-
lanche de opções merece atenção para 
quem está em busca de uma colocação 
no mercado ou mesmo almeja transitar 
por outros setores. “Décadas atrás a 
empresa contratava um funcionário para 
a vida toda e era responsável por sua 
carreira. Hoje as coisas são muito mais 
dinâmicas e a responsabilidade agora 
é do profissional”, destaca Alexandre 
Nakandakari, coach da consultoria Ques-
tão de Coaching.

feliz no qUe já faz
Muitas vezes, não podemos traba-

lhar no que realmente amamos ou até 
executamos tarefas que nos deixam 
satisfeitos, porém não foram as deseja-
das, ou nem temos tanto domínio assim. 
Como, então, lidar com as insatisfações 

que podem nos levar a largar tudo e 
voltar à estaca zero?

Para Clara Linhares, professora da 
Fundação Dom Cabral, é essencial uma 
autoavaliação para verificar onde estão 
os problemas e tentar solucioná-los. “É 
se questionar: afinal, o que não está 
encaixando? E não é saindo do emprego 
que encontrará a resposta. Não basta 
só querer ou gostar de determinada 
função. É preciso avaliar as oportuni-
dades dentro e fora da organização e se 
preparar. Assim, quando estiver pronto, 
poderá cogitar em mudar de cargo ou 
de empresa”, reforça.

Bruno Mendonça completa que, 
quanto mais nos conhecemos bem, mais 
descobrimos nossas aptidões. “Conse-
guir aliar as afinidades pessoais com os 
negócios propicia mais possibilidades 
de êxitos, e aí o crescimento pessoal e 
profissional vem como consequência.”

Quando há dúvidas sobre profissões, 
empregos ou inclusive analisar o traba-
lho atual, a dica é informar-se, explica 
Clara Linhares. “Quando não é possível 
participar de um coaching, recomendo 
ler muito, estudar, ver as áreas, conversar 
com quem já atua no segmento, ir a cam-
po mesmo, saber como está o mercado.”

Vale lembrar ainda que todos nós, de 
certa maneira, mudamos no decorrer dos 
tempos, conforme a nossa bagagem de co-
nhecimento adquirida e situações presen-
ciadas, o que pode proporcionar uma série 
de novos rumos. Tudo é uma questão de 
autoconhecimento e consciência individual.

“Algumas pessoas conseguem logo 
de cara descobrir sua vocação e trabalhar 
desde o começo em sua missão de vida. 
Mas talvez a grande maioria fez ou fará 
uma transição. Isso deve ser planejado 
ou a pessoa jogará tudo para o alto 
disposta a viver da sua autorrealização 
e provavelmente retornará ao que fazia 
antes”, finaliza Nakandakari.   P
vasconceloskeli@gmail.com

 Bruno Mendonça, 
responsável pelo 

Conteúdo do Great Place 
to Work do Brasil
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Como manter a fleuma

Existe um momento 
na vida em que 

tratamentos e cirurgias 
viram rotina

. Flávio tiné .

Sempre que resvalo para manifesta-
ções tipo meio pra baixo, mesmo leve-
mente, minha amiga e revisora de meus 
textos adverte: não é de seu feitio. Passo, 
então, a me preocupar com uma linha 
menos choramingas. É uma tendência que 
me persegue há muitos anos, por mais que 
eu tente combatê-la.

Tudo ia muito bem enquanto essa 
quase hipocondria era meramente sub-
jetiva. Como aquela história do homem 
que, para encobrir suas mágoas, toma uma 
dose de bebida bem forte, como uísque 
ou conhaque. Ao bater no estômago, a 
danada da cachaça vai para cabeça, dá 
uma sensação de euforia, cria coragem 
ou desperta sentimentos normalmente 
enrustidos. Conheci bem esse tipo de 
experiência, embora jamais tenha tido 
coragem de usar drogas mais pesadas. 
Minha droga era o álcool, apenas em 
fins de semana, em ocasiões festivas e 
comemorações. Até o momento em que 
fui trabalhar num hospital e conheci de 
perto as consequências do alcoolismo e 
do tabagismo. Mesmo que se beba apenas 
socialmente, os efeitos desses vícios são 
devastadores e irreversíveis. O raio-X do 
pulmão de um fumante deixa qualquer 
leigo horrorizado.

Chega o dia em que, já sessentão, 
careca e barrigudo – a tal barriga da 
cerveja –, o médico adverte: ou você faz 

um  tratamento ou retira de uma vez a 
próstata, enfrentando as consequências 
brochantes e a incontinência urinária.

Outro especialista decreta que, para se 
livrar definitivamente das dores ciáticas, 
só há uma solução: prótese. Nada muito 
grave, cirurgia relativamente simples, em 
dois ou três dias o paciente sai do hospital 
quase serelepe.

Em seguida, outro especialista decreta: 
agora é mais sério. Há que escorar a co-
luna cervical com uma prótese, antes que 
a artrose estrangule progressivamente a 
medula, deixando-o paraplégico e poste-
riormente tetraplégico. Após a cirurgia, 
o médico informa que um dos parafusos 
não se encaixou corretamente na ossada, 
devido ao avanço da artrose, exigindo 
reabertura da cirurgia para sua retirada. 
Novo procedimento, nova agonia.

Como desgraça pouca é bobagem, nos 
dias posteriores pode surgir nova ameaça: 
um trombo pulmonar espreita as artérias. 
Finalmente, constata-se leve acidente 
vascular cerebral, de pequena monta, 
mas suficiente para deixar o paciente com 
dificuldades de locomoção. Quer dizer: o 
ganho das próteses se foi com o AVC.

Simples assim. Durma com um barulho 
desses. Depois de passar por tudo isso é 
difícil manter a fleuma. Mantenho. P

O autor é jornalista e foi assessor 
de imprensa do HCFMUSP 

durante 21 anos
flavio.tine@gmail.com
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Viva: largue o refrige-
rante! – Cientistas da Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, 
concluíram em estudos que a 

ingestão de uma latinha de re-
frigerante de 500 ml por dia encurta 

a vida em até seis anos. Isto acontece 
porque o açúcar do líquido aumenta 
os níveis de insulina no organismo. 
O excesso deste hormônio tem liga-
ção direta com o encurtamento dos 
telômeros, estruturas encontradas 
nas extremidades dos cromossomos, 
indicadores da expectativa de vida. 
Quanto maiores, mais longa é a vida.

Maus vizinhos aumentam a chan-
ce de enfarte – Uma equipe da Univer-
sidade de Emory, nos Estados Unidos, 

constatou em um estudo que 
pessoas entre 30 e 90 anos, mo-
radores de locais pouco amisto-
sos, com difícil acesso e pouca 
interação entre os membros da 

comunidade apresentam maior 
grau de substâncias inflamatórias no 
sistema circulatório. A inflamação é 
um dos fatores desencadeantes do en-
farte, ao formar placas que obstruem 
os vasos sanguíneos do coração.

Banho quente ou frio? – A res-
posta certa é... nem um nem outro. 
De acordo com os dermatologistas, 
a temperatura ideal da água é entre 
26ºC e 37ºC, limite este próximo da 
temperatura do corpo. Longos banhos 
quentes deixam a pele desprotegida e 
desidratada, pois danificam o manto 
hidrolipídico, que ajuda a impedir a 
entrada de micro-organismos e subs-
tâncias causadoras de alergias. O uso 
de bucha também não é recomendado.

Coluna reta – A Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, avaliou a reação 
de 72 voluntários colocados em casos estressantes no trabalho. Em alguns, foram 
colocadas fitas em suas costas para as manterem levemente curvadas à frente. 
Constatou-se que os indivíduos corcundas ficavam mais tristes e abalados por 
causa da situação desgastante e um tanto quanto desconfortável. Explica-se: 
em determinadas ocasiões os músculos são inibidos de produzir substâncias 
relaxantes.

Aspirina afina sangue mas 
não é eficaz – Pesquisadores 
japoneses acompanharam por 
cinco anos pessoas entre 60 

e 85 anos com alto risco de 
terem determinado problema 

cardiovascular e concluiu-se que 
a aspirina, conhecida por afinar o 
sangue, diferentemente do aguardado, 
se tomada rotineiramente de maneira 
moderada, não evitou o entupimento 
de artérias e, consequentemente, de 
enfartes.

Um estímulo para a corrida – Emily Balcetis, professora de psicologia da Universidade de Nova York, 
aconselha às pessoas que acham que correr na esteira é muito monótono e na rua as distâncias são inti-
midadoras que mirem sua atenção em um ponto específico a ser alcançado. “O estreitamento de atenção 
(nome de tal comportamento) ajuda as pessoas a se exercitarem de forma mais eficiente porque faz a 
atividade física parecer mais fácil”, ensina.

Pare de fumar! – Mas mude de hábitos para não engordar. Um estudo da 
Universidade Federal de São Paulo constatou que os homens ganham, em mé-
dia, 8 kg e as mulheres 6 kg nos seis meses subsequentes à cessação do fumo. 
A explicação é simples. Apesar do ato de fumar não aumentar o metabolismo, 
mascara a fome, fazendo a pessoa pensar menos em comer. Ao parar de fumar, 
lembre-se: médicos recomendam atividade física e reeducação alimentar, com 
ingestão de alimentos pouco calóricos.

Afine a cintura com maçã verde 
– A fruta desta cor possui, de acordo 
com a Universidade de Washington, 
EUA, maiores compostos de fibras 
e polifenóis, que favorecem o cres-
cimento de bactérias benéficas 
no organismo e ajudam a com-
bater o diabetes e o acúmulo 
de gordura. A melhor forma 
de obter os melhores benefícios 
da fruta é ingeri-la crua e com 
casca.

Meditação contra pen-
samentos ruins – A Uni-
versidade Brown, EUA, 
fez um exper imento com 
cem adolescentes, divididos 
em dois grupos, por alguns 
meses. Um realizou trabalhos 
artesanais e o outro praticou medita-
ção. Por meio de questionários apli-
cados no final do estudo,  concluiu-se 
que o segundo grupo tinha menos 
aspirações destrutivas e menor grau 
de estresse e de inclinações suicidas. 
A meditação se refletiu em um maior 
autocontrole, aumentando os pensa-
mentos bons.

Mantenha a mente esper-
ta – Ao envelhecermos, 
passamos a ter dificuldade 
de lembrar fatos, princi-
palmente após os 50 ou 60 
anos. Ficamos mais lentos. 
Mas a natureza se encarrega de 
compensar esta deficiência, colocando 
nossas memórias experimentais a 
serviço do encurtamento de passos 
para exercer tarefas. Para isso, é 
necessário ter uma vida rica em 
experiências, viagens, leituras e vi-
vência social. Hábitos saudáveis são 
recomendados desde a juventude para 
facilitar a memorização.

Estímulo à circuncisão – A prá-
tica da retirada do prepúcio do pênis 
evita a transmissão de uma série de 
doenças e pode ser recomendada pelo 
Centro de Controle e Prevenção de Do-
enças, nos EUA. Testes feitos na África 
constataram a eficiência 
do método, que reduziu 
em 58% a transmissão 
do vírus HIV. A pele fixa-
da na glande também é responsável 
pela alta disseminação do câncer no 
pênis em países em desenvolvimento.
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Tamanho não 
é documento

Uma dor no peito o 
fez parar no 

cardiologista. Desde 
então, o médico entrou 

em seu cotidiano

. Paulo Castelo BranCo .

Há tempos não se sentia tão desilu-
dido com a vida. A idade pesava, apesar 
de seguir todas as orientações do seu 
geriatra. Quando jovem, era assistido 
pelo Dr. Aderbal, ortopedista que exa-
minava os danos causados por algum 
beque perna de pau, decidido a parar o 
ataque do time e atingia as suas pernas 
de atacante goleador. Só sofreu uma 
fratura grave que o tirou do campo por 
duas semanas.

Aos quarenta anos de idade, passou 
a jogar. As luxações no pulso eram re-
solvidas com gelo no momento da dor 
e, depois, com lâmpada infravermelho. 
Certo dia, uma dor no peito o fez parar 
no cardiologista. O médico entrou no seu 
cotidiano. Qualquer sintoma diferente 

lá ia ele ao hospital fazer 
eletrocardiograma e demais 
exames necessários à tran-
quilidade que todos esperam 
dos resultados. Estava sem-
pre tudo bem.

As recomendações mé-
dicas eram obedecidas , e 
deixou de lado a cerveja e as 
carnes vermelhas, passando 
a apreciar vinhos tintos e 
massas italianas. Tornou-se 
profundo conhecedor de 
safras e regiões vinícolas . 
Os amigos o consideravam 
enófilo sofisticado. Após as 
duplas de tênis – nesta época 
já havia desistido das exaus-
tivas partidas de vôlei – era 
rodeado pelos companheiros 
na mesa do clube, repleta de 
queijos e garrafas de vinhos. 

Pelo bouquet identificava a região dos 
vinhos, indicando o acerbo, a quantida-
de de açúcar, a quantidade de tanino e 
o valor de cada exemplar no mercado 
internacional. Dava um show, como fazia 
nos campos e nas quadras; era brilhante, 
como um vinho luminoso.

A pouca atividade acrescentou-lhe 
ao abdômen uma protuberância que ele 
chamava de estômago alto, e a família de 
barriga estufada. Não gostava de se ver 
com aquela pança encobrindo o falo. Era 
orgulhoso do seu desempenho sexual e a 
prova que mais gostava de mostrar era a 
prole numerosa que colocara no mundo.

Nunca se preocupou com as histórias 
de homens possuidores de “documentos” 
extraordinários; dizia que isto não era 
indicador de masculinidade e servia mais 
para filmes pornográficos, que detestava. 
Apesar do seu desempenho, sempre ouviu 
de colegas de esporte algumas gozações 
sobre as dimensões do seu pênis. – Isto é 
uma bobagem, tamanho não é documento, 
olhem a quantidade de filhos que coloquei 
no mundo? E perguntem à Raimunda se ela 
está insatisfeita comigo – dizia em alto e 
bom som, calando a turma.

Recentemente, lendo, por acaso, uma 
página de ciência numa revista semanal, 
soube que cientistas fizeram uma pes-
quisa sobre o tamanho do pênis humano 
examinando cerca de 15.000 homens. A 
conclusão foi de que a medida média é de 
13,12 centímetros em estado ereto. Ficou 
intrigado com a pesquisa, pois nunca havia 
pensado no assunto.

Na primeira oportunidade comentou 
com a esposa sobre a pesquisa, ela riu e 
mandou ele se calar e assistir ao último 
capítulo da novela. Assistiu, mas não se 
conformou com o final da novela, nem 
com o resultado da pesquisa.

Pela manhã, recordando a juventude, 
equipou-se de uma régua e, no banheiro, 
apurou a dimensão do seu exemplar: 13,01 
centímetros. Ficou irritado ao saber que 
estava fora da média mundial. À tarde, no 
trabalho, acessou um e-mail que oferecia 
um milagroso produto para aumentar pê-
nis. Ao abrir o site indicado, foi infectado 
por um vírus. Desistiu da empreitada e deu 
graças aos céus por ter perdido só as suas 
senhas do banco. P

Paulo Castelo Branco é advogado, 
escritor e membro da Academia 

Brasiliense de Letras
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A lesão pode ser 
prevenida com o uso 

de calçados adequados 
e até por uma 

alimentação equilibrada

. neusa Pinheiro .

No tempo de nossos pais ou avós, o 
chamado “pé chato” era um problema de 
saúde. Os pais ficavam preocupadíssimos 
com o desenvolvimento e crescimento sem 
complicações de seus filhos, portadores de 
uma “anomalia” chamada pé chato. Na épo-
ca era quase certo: quando procuravam um 
ortopedista, ele logo indicava o uso de uma 
botinha preta para a criança, com palmilha, 
cuja forma empurrava um ponto específico 
na sola do pé para cima, na tentativa de criar 
um arco no pé plano. Era extremamente 
desconfortável e muitas vezes dolorido.

Com o passar do tempo, os profissionais 
da medicina acompanharam os casos de pé 
chato por meio de observações empíricas 
e estatísticas de longo prazo e chegaram 
à conclusão de que, na maioria das ocor-
rências, não era preciso fazer nada para 
corrigir o problema. A maioria das crianças 
acompanhadas tinha se tornada adulta e 
seus pés estavam perfeitamente normais, 
com arco em suas solas.

Hoje em dia, a botinha está aposentada 
e o recomendado é as crianças andarem 
descalças quando possível, em superfícies 
estimulantes como a areia, por exemplo. O 
termo pé chato entrou em desuso e agora 
é conhecido como pisada pronada, “do tipo 
para dentro, que força a porção medial do 
pé”, explica o médico do esporte Luiz Au-
gusto Riani Costa.

conSeqUênciaS
Várias são as causas de uma pisada 

torta. A pronação dos pés chatos é apenas 
um dos indícios. Problemas nos joelhos, na 
estrutura musculoesquelética das pernas 
e nos quadris e não apenas no próprio pé 
podem ser causadores da deformidade. O 
ato de pisar torto ou de maneira inadequada 
pode gerar dores e inflamações de coluna, 
dores de joelho – em casos onde eles são 
“fechados”, torção de tornozelos e dese-
quilíbrios – em consequência, calosidades, 
tendinite e outros problemas. A sobrecarga 
deste tipo de pisada acarreta também dores 
na planta do pé (fascite plantar) e até dores 
no osso da canela, a popular canelite.

De acordo com o fisioterapeuta Renam 
Malvestio, especialista em esporte, é possível 
que os problemas como pronação ou pés 
supinados – aqueles com rotação insuficiente 
para dentro e que força a lateral externa 
do pé – afetem o desempenho de atletas 
corredores, pois interferem diretamente na 
mecânica da corrida. “O excesso de movi-
mento em uma direção inadequada gera 
uma sobrecarga e o corredor poderá per-
der sustentação e uma melhor eficiência 
nos movimentos”, completa Malvestio.

como prevenir
De acordo com Luiz Riani, identifica-se 

o tipo de pisada pela filmagem do movimento 
em caminhada ou corrida, analisando-se a 
aterrissagem e observando quais as porções 
do pé que têm contato mais acentuado com 
o solo através da pressão exercida. Os testes 
são importantes, segundo o médico, para 
evitar e proteger o sistema muscular e esque-
lético do atleta contra desgastes excessivos 
e diminuir a incidência de lesões. Com base 
nos resultados, escolhe-se o tipo de calçado 
mais adequado para determinada atividade. 
Existem correntes que apregoam o uso de 
solados, principalmente em tênis, com amor-
tecimentos adequados ao formato dos pés, 
com o intuito de compensar as deficiências, 
corrigir a pisada e aliviar dores, mas também 
há uma tendência de alguns profissionais da 
área que preconizam solados minimalistas, 
finos e que, segundo Riani, carecem de mais 
observações.

A prevenção contra lesões com o uso de 
calçados adequados pode ser reforçada por 
medidas que envolvem uma alimentação 
equilibrada, pois o atleta necessita estar 
com o corpo sem sobrecarga de peso, o que 
agravaria as lesões decorrentes da má pisada. 
Muitas vezes também, apesar de o atleta ter 
um tipo de pisada mais para dentro ou para 
fora, o problema de dores ou lesões acon-
tece por causa dos movimentos do quadril. 
“Em casos assim, às vezes é melhor o atleta 
utilizar até um tênis de perfil neutro”, analisa 
Malvestio. Outras vezes, uma alteração na 
mecânica de corrida pode acontecer em fun-

Pisada TORTA

ção de fraqueza muscular e o indicado 
é o fortalecimento específico, por meio 
de exercícios funcionais, reeducação 
postural e propriocepção.

O fisioterapeuta é o profissional 
que poderá ajudar a determinar o tipo 
de pisada da pessoa. Ele efetuará, em 
primeira instância, uma avaliação com-
pleta postural do paciente ou atleta que 
pretenda correr e comprar um tênis 
adequado. Após esta análise, em que 
ele traçará o perfil corporal do indi-
víduo, será utilizado um equipamento 
para avaliação em dois diferentes mo-
mentos: estático e em movimento. Com 
os resultados, o fisioterapeuta obterá 
uma anamnese completa do paciente, 
que, se necessitar de um acompanha-
mento, voltará para repetir o teste após 
um mês. Em muitos casos o uso de uma 
palmilha adequada é recomendado 
para correção de postura.              P

PÉ CHATO
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ECONOMIA

Financiamento da saúde: 
PÚBLICO x PRIVADO

Muito se tem explorado sobre a dedução 
dos gastos com saúde da base de cálculo do 
imposto de renda, alegando ser esta uma 
renúncia fiscal do Estado ou um incentivo ao 
sistema privado em detrimento do sistema 
público. Contudo, essas mesmas análises 
não citam nem mensuram a quantidade de 
recursos privados direcionados ao sistema 
público de saúde, que hoje são vitais para 
viabilizar o atendimento no Sistema Único de 
Saúde – SUS.

No que se refere à alegação de renúncia 
fiscal, é evidente a necessidade de aprofun-
damento dos estudos nos campos tributário, 
econômico e social. Para exemplificar, seria 
justo que dois indivíduos com o mesmo 
nível de renda pagassem a mesma quantia 
de imposto de renda, se um deles possui 
elevados gastos em saúde e, portanto, teria 

menos recursos livres que o outro? Afinal 
de contas, nenhum indivíduo opta por ter 
gastos com saúde e, se o faz, é pela neces-

sidade de tratamento e pela dificuldade de 
acesso ao atendimento público de qualidade.

No campo tributário, há apontamentos no 
sentido de que se deva tributar a renda dispo-
nível, ou seja, subtraídas as despesas essenciais 
(saúde, educação etc.). A se confirmarem esses 
entendimentos, a dedução dos gastos com 
saúde da base de cálculo de impostos não 
poderia ser chamada de renúncia fiscal, muito 
menos de incentivo fiscal e sim de justiça fiscal.

Por outro lado, será que o desenvolvimen-
to e crescimento do atendimento privado de 
saúde, boa parte viabilizada pelo aumento do 
número de beneficiários de planos de saúde, 
desoneraria o sistema público?

Em primeiro lugar, a adesão ao plano de 
saúde ou a opção de pagar do próprio bolso 
por serviços desonera o SUS, uma vez que 
este usuário poderia se valer exclusivamente 
do seu direito de acessar o sistema público. 
Em contrapartida, os planos de saúde de-
sembolsaram R$ 106,9 bilhões para custear 
despesas de saúde dos beneficiários em 2014, 
ou seja, a rigor, se não fosse custeado por 
meio de plano de saúde, este valor não seria 
necessariamente investido no mercado de 

saúde e esses beneficiários sobrecarregariam 
ainda mais os serviços públicos.

Em segundo lugar, quando o beneficiário 
de plano de saúde utiliza a rede pública de 
atendimento, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) cobra da operadora um 
valor 50% superior ao custo do mesmo, 
configurando-se em nova desoneração do 
serviço público ou, dito de outra forma, um 
aporte de recursos privados no SUS.

A terceira via de migração de recursos 
privados ao SUS se configura no momento 
da precificação dos serviços realizados 
em instituições que atendem tanto o SUS 
quanto o setor privado. É sabido que essas 
instituições, em grande parte hospitais 
filantrópicos de referência, destinam uma 
fração dos seus atendimentos ao setor 
privado, operadoras de planos de saúde ou 
pagamento direto das famílias, de modo que 
o montante pago pelo privado equalize a 
defasagem da tabela SUS.

Em uma amostra com quatro grandes 
hospitais filantrópicos do País, que divulgam 
anualmente seus balanços, é possível identi-
ficar uma defasagem média de 38% na tabela 
SUS em detrimento de uma margem média de 
191% nos serviços cobrados de operadoras de 
planos de saúde. O resultado pode não ser con-
clusivo, mas nos dá indícios importantes dessa 
transferência de recursos privados para o SUS.

Por último, a introdução de novas tecno-
logias pelas operadoras e prestadores privados 
de serviços de saúde contribui para o ganho 
de escala. Dessa forma, no momento da incor-
poração da tecnologia pelo SUS, a tendência 
é que os preços pagos sejam inferiores aos 
verificados no início das vendas.

Portanto, alegar que a “renúncia fiscal” 
se configura como um incentivo ao sistema 
privado de saúde é o mesmo que analisar o 
assunto de forma parcial e simplista, pois é 
importante que o tema seja visto sob todos 
os ângulos, uma vez que, conforme detalhado, 
há mecanismos de transferência de recursos 
privados para o SUS, o que incita o questio-
namento: o público financia o privado ou o 
privado financia o público?                       P

. marCos Paulo novais .

O autor é economista-chefe 
do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

Valor alegado como renúncia fiscal 
(Justiça fiscal)

Não seria renúncia fiscal e sim dedução legí-
tima da base de cálculo. Gastos com saúde, 
inclusive com planos, podem ser deduzidos.

Recursos privados direcionados ao SUS

1. Desoneração - Menos usuários depen-
dentes exclusivamente do SUS.

2. Ressarcimento - Pagamento 50% supe-
rior à tabela SUS.

3. Equalizacão da defasagem da tabe-
la - Cobrança de margens elevadas no 
atendimento privado para equalizar a 
defasagem da tabela SUS.

4. Introdução de novas tecnologias - 
Introdução de novas tecnologias no 
atendimento privado dá ganhos de escala, 
contribuindo para a incorporação no SUS.
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Da legalidade e abrangência do 
PODER NORMATIVO REGULATÓRIO

Ao falarmos em Direito Regulatório, o 
primeiro aspecto a ser destacado versa sobre 
a abrangência desse direito e que tipo de ma-
téria, necessariamente, estaria sob a sua égide. 
Uma das grandes discussões acerca do assunto 
diz respeito ao fato de um órgão não legislativo 
delimitar regras de conduta inerentes a certa 
atividade econômica, exercendo um papel 
legislativo que não lhe compete.

Corroborando o exposto, temos a Cons-
tituição Federal, no artigo 25, inciso I, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias1, 
expressamente revogando toda e qualquer 
delegação ou atribuição a órgão do Poder Exe-
cutivo de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, em especial, a ação normativa.

Estariam os órgãos reguladores infringido 
tal disposição constitucional quando emitem 
normas afetas aos mercados que regulam?

Em que pesem os respeitados entendimen-
tos em sentido contrário, opta-se aqui pela cor-
rente que entende que tal resposta é negativa. 
A competência regulatória é determinada por 
meio de lei que, naturalmente, segue todo o trâ-
mite legislativo necessário em sua elaboração, 
não havendo, portanto, nenhuma usurpação, 
pelo Executivo, da competência legislativa.

A lei estabelece, repita-se, conforme 
vontade do Legislativo e não do Executivo, 
competência normativa sobre matéria técnica 
aos órgãos reguladores. Evidentemente as 
normas regulatórias não podem ultrapassar 
os objetivos traçados na legislação criadora 
do órgão regulador. Nesse sentido, vejamos as 
palavras de Henrique Ribeiro Cardoso2 :

O poder normativo exercido pelas 
Agências Reguladoras não decorre 
de qualquer delegação legislativa: é 
atribuição própria do Poder Executivo, 

1 Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta 
dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo 
à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo 
competência assinalada pela Constituição ao Congres-
so Nacional, especialmente no que tange a: I - ação 
normativa (...).
2 CARDOSO, Henrique Ribeiro. Controle da Legitimidade 
da Atividade Normativa das Agências Reguladoras. Rio 
de Janeiro: Lumem Juris, 2010. p. 29 e 30. 

através da Administração Pública 
Direta e Indireta, incluídas as Agên-
cias Reguladoras, exercer dentro dos 
parâmetros legais, seu poder norma-
tivo. As agências não legislam, mas 
normatizam os setores que lhe foram 
legalmente incumbidos de promover 
a regulação.

O Estado, ao outorgar por meio de lei a 
competência regulatória a uma autarquia, 
pratica o fenômeno da deslegalização, isto 
é, a concessão a um determinado órgão de 
autonomia para administrar um determinado 
setor, podendo, para tal, exercer atividades 
fiscalizadoras, executivas e, principalmente, 
normativas. 

Acerca do tema deslegalização, vejamos 
as palavras do ilustre Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto3 :

Modalidade anômala de transferência 
sem delegação é a deslegalização, 
pela qual as casas legislativas abrem 
um espaço normativo, quase sem-
pre de natureza técnica, em que se 
demitem da função de criar normas 
legais para que outros entes, públicos 
ou privados, o façam sob os limites e 
controles por ela estabelecidos. (...) A 
deslegalização opera a flexibilização 
decisional de modo mais amplo do 
que o fazem as técnicas do conceito 
jurídico indeterminado e da discri-
cionariedade, ou seja, a abertura de 
espaço de opções autônomas da 
administração que, como se viu, não 
podem ser objeto de reapreciação 
pelos tribunais quanto ao mérito ad-
ministrativo para efeito de substituir 
as decisões administrativas, ditas 
próprias, pelas do Judiciário. 

Ou seja, podemos concluir que o poder 
normativo dos órgãos reguladores é válido, 
mas deve limitar-se à abrangência estabelecida 
pela lei que os criou, ou seja, ter abrangência 
técnica dentro do setor regulado.                       P
3 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito 
Administrativo. 14a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2006. p. 33 e 257. 

O autor é superintendente jurídico do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

DIREITO

Concluímos que o 
poder normativo dos 
órgãos reguladores 

limita-se à abrangência 
técnica dentro do setor 

regulado

. aluízio BarBosa .
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A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association 
no Brasil,  explica como é possível controlar o estresse de forma saudável
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O pesquisador Antonio Donato Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
comenta dados sobre o ecossistema amazônico que se encontra na UTI
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35Principais Prazos das Operadoras na ANS

2015/16SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

DIOPS Fluxo de Caixa (apenas para empresas em Direção Fiscal) - até o dia 10 de cada mês

DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses de  fevereiro, maio, agosto e novembro
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de março, 
junho, setembro e dezembro
SIP - último dia útil dos meses de fevereiro e agosto

Anual variável – NTRP – Nota Técnica de Registro de Produto - deverá ser atualizada a cada período de 12 meses

Aperiódico – Comunicado de reajuste: 1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste autorizado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do início do período de referência (porém, o 
reajuste não poderá ser retroativo); 2. Planos coletivos – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste

ABRIL/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7  8  9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

MAIO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14  15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JUNHO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

JULHO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AGOSTO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4  5 6 7 8

9 10 11 12 13 14  15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

SETEMBRO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

OUTUBRO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DEZEMBRO/2015
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANEIRO/2016
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FEVEREIRO/2016
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28  29

MARÇO/2016
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30  31

 01/01 Confrat. Universal 09/02 Carnaval  26/03 Paixão 27/03 Páscoa 
 21/04 Tiradentes 01/05 Dia do Trabalho  04/06 Corpus Christi 07/09 Independência do Brasil   
 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
FERIADOS
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Realização Apoio Institucional

Reserve sua agenda para o principal 

evento da saúde suplementar!!!

Saúde Suplementar:
Desafios e Perspectivas

27 e 28/8/2015

Hotel Renaissance

São Paulo - SP
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