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Saúde no prato
Saiba como se manter saudável com
a mesa farta de alimentos cujas
propriedades essenciais ajudam
a combater doenças

Beethoven
contra o câncer

Descubra como a música
é aliada no combate às
células cancerígenas

6o Sinplo

Os desafios da odontologia
para a próxima década são o foco
no 6o Simpósio Internacional de
Planos Odontológicos

Trauma de coluna

Estudos revelam dados
alarmantes sobre as lesões
nas vértebras, ligamentos,
discos e medula espinhal

O médico e cientista brasileiro Miguel Nicolelis conta como a tecnologia revoluciona a medicina
e fala sobre seus estudos para integrar cérebro–máquina
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Custos baixos e alta tecnologia?

N

Normalmente, a
algumas vitórias. O
alta tecnologia na
gerenciamento de
área da saúde é desdoenças, quando
favorável aos planos
bem aplicado, pode
de saúde. Isso porreduzir em muito
que pode implicar
os c ustos decorgastos muitas vezes
rentes pr inc ipaldesnecessár ios. É
mente de moléstias
o caso da utilizag r a ve s . O Ce ns o
ção de métodos de
de 2010 ef et uadiagnóstico e terado pelo IBGE nos
Dr. Arlindo de Almeida
pia rebuscados, que
t raz infor mações
Presidente da Abramge
muitas vezes pouco
importantes sob o
acrescentam à saúde do paciente, aspecto de crescimento e enveque é nosso principal objetivo. lhecimento da nossa população
Como, então, se falar de tecnologia e será dissecado por experts do
como instrumento para desenvol- próprio IBGE. E ainda a qualidade
vimento sustentável das operado- como fator de sustentabilidade, na
ras de planos de saúde, objetivo visão dos prestadores, operadoras
principal dos nossos Congressos a e acreditadoras.
realizarem-se nos dias 18 e 19 de
O Brasil atravessa uma fase
agosto em São Paulo?
favorável na economia e é imÉ que ao mesmo tempo em que por tante que s ai bamos c omo
a tecnologia na área da saúde pode conduzir o nosso crescimento de
ser desfavorável à estabilidade maneira saudável. E o que pensa
dos planos de saúde, também sob o presidente da ANS, Dr. Maurício
vários aspectos pode ser ampla- Ceschin, que será sabatinado por
mente favorável, principalmente importantes líderes do setor, numa
no que concerne à necessidade de verdadeira “roda viva”?
uma gestão profissionalizada para
A participação dos vários setocondução dos negócios.
res, assim como todos os escalões
O mapeamento completo de que formam a Saúde Suplementar
nossa clientela, por exemplo, pode – seja na plateia ou no palco do
ser feito por meio de métodos evento, é importante para a tromodernos de TI, oferecendo-nos ca de informações que, todos os
dados que podem nos poupar de anos, realizamos nos Congressos
custos f uturos desnecessár ios, do Sistema Abramge. Sempre se
quando falamos em aspectos da apresentam novas ferramentas,
gestão preventiva da carteira de métodos e experiências para mebeneficiários.
lhorar a gestão dos planos de
Poderemos ver nesses Con- saúde, assim como no modo como
gressos ferramentas como a TI prestar melhor atendimento à pona gestão de saúde e como ela pulação. Enfim, muito teremos a
pode auxiliar a sobrevivência das aprender nestes nossos Congressos
pequenas e médias operadoras – que se mostram auspiciosos pela
objetivo pelo qual temos lutado repercussão e adesão que vêm
incessantemente e conseg uido conseguindo em todas as áreas.

3

Direito

A nova adaptação e migração
dos planos antigos
A RN 254 obriga as operadoras a firmarem
aditivos contratuais sem qualquer equilíbrio entre
as partes contratantes

A

Dagoberto José Steinmeyer Lima

Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou, em 5 de
maio último, Resolução Normativa
no 254, dispondo sobre regras para
adaptação e migração de contratos
antigos de planos e seguros privados
de assistência à saúde ao sistema
previsto na Lei no 9.656/98, alterando as Resoluções Normativas no 63,
de 22/12/2003, que define os limites
a serem observados para adoção de
variação de preço por faixa etária nos
citados planos e seguros contratados
a partir de 1o de janeiro de 2004, e
no 124, de 30/3/2006, que dispõe
sobre aplicação de penalidades para
as infrações à legislação dos mencionados planos e seguros de saúde.
Pela simples indicação da matéria
objeto da referida RN no 254/2011,
nota-se a sua importância, uma
vez que, por respeito ao princípio
constitucional de irretroatividade
da norma jurídica, consignado no
inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição Federal, muito bem aplicado
pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da liminar concedida na
Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 1.931, que trata da regulamentação dos planos e seguros de saúde,
declarando que são intangíveis, para
ambas as partes contratantes, as
disposições contratuais decorrentes
de atos jurídicos perfeitos vigentes
por ocasião da entrada em vigor da
Lei no 9.656/98, ou seja, antes de 2
de setembro de 1998.
A Resolução Normativa, aqui
comentada, cria o direito unilateral
do benef iciário, contratante dos
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chamados contratos antigos, de
exigir adaptação de seu contrato ao
regime da nova lei e ainda idêntico
direito à migração para um outro
plano de saúde da mesma operadora, sem que haja nova contagem
de carências.

Firmar contratos com
desequilíbrio entre os
serviços prestados
e a contraprestação
pecuniária trará para
as operadoras uma
onerosidade excessiva
Assim, em razão dos dispositivos
contidos na Normativa, a ANS obriga
as operadoras, quando solicitadas
pelos contratantes de seus planos, a
firmarem termos aditivos dos novos
contratos, passando por cima de
um dos mais comezinhos princípios
gerais do contrato que é o da autonomia da vontade.
Se não bastasse a unilateralidade
da obrigação, acima exposta, a ANS,
ainda, no artigo 29 da RN em tela,
altera a Resolução Normativa no 124,
prevendo severas punições para a
operadora que deixar de observar a
mencionada RN no 254.
No nosso entendimento, tal
previsão normativa configura verdadeira coação praticada contra as
operadoras de planos e seguros de
saúde, forçando-as a contratar ou
aditar seus contratos, privando-as da

manifestação livre de sua vontade,
capaz de viciar o negócio jurídico,
nos termos do artigo 151 do Código
Civil.
Outro princípio geral dos contratos que vemos violado através
da aplicação da RN no 254 é o da
onerosidade excessiva configurada
ao acrescer aos contratos a cobertura
mínima assistencial compulsória de
uma infinidade de novos procedimentos, além de ter que respeitar
os temas (cláusulas) contratuais
utilizados nos contratos novos, como
faz a nova RN, sem ter conhecimento
das especificidades dos contratos em
via de serem adaptados, da realidade
e equilíbrio de cada operadora, impondo a possibilidade de reajustar
as contraprestações pecuniár ias
em, no máximo, 20,59%. Por outro
lado, a citada norma permite, em
caso de migração, a possibilidade do
exercício do direito autonomamente,
ou seja, sem a obrigatoriedade de
migração de todos os beneficiários
assistidos através do mesmo contrato. A ANS, assim fazendo, acaba
por obrigar as operadoras a firmarem
aditivos contratuais sem qualquer
equilíbrio ou justiça entre as partes
contratantes.
Firmar contratos com desequilíbrio entre os serviços prestados e
a contraprestação pecuniária trará
para as operadoras uma onerosidade
excessiva, passível de rescisão contratual, nos termos do artigo 478 do
Código Civil.
Esses pontos, entre outros, indicam que, mais uma vez, a ANS edita
atos normativos ferindo o sistema
jurídico pátrio, obrigando as partes
prejudicadas a ingressarem em Juízo
para verem respeitados os seus legítimos direitos, inclusive garantidos
pela Carta Magna da República.P
O autor é chefe da Assessoria Jurídica da
Abramge/ Sinamge/Sinog

Economia

Estratégias de preço e recomposição
de remuneração de capital
A formação de preços é muito mais do que o simples
processo de acumular custos e acrescentar uma margem
de oportunidade

C

Wagner Barbosa de Castro

ada empresa, respeitando as suas
particularidades, constitui-se num
conjunto de atividades que tem
por objetivo produzir bens, prestar serviços, comercializar, manter e melhorar sua
participação no mercado. O preço de venda tem sido um dos temas mais discutidos
nas pesquisas sobre o bom desempenho
empresarial. O problema de decidir sobre
preço não deve se limitar somente às
informações sobre os dados apurados na
avaliação de custo. Torna-se necessária
uma completa gama de informações sobre
o mercado, para que se possa relacionar
as necessidades internas com as externas,
para saber a linha de decisão a seguir.
A formação de preços é muito mais
do que o simples processo de acumular
custos e acrescentar uma margem de
oportunidade. Para que os preços dos
produtos ou serviços produzam consequências satisfatórias no curto, médio e
longo prazo, alguns princípios devem ser
observados. Lembramos que, se iniciarmos
um processo de construção de preços errado de um produto ou serviço, pode não
aparecer o efeito negativo no curto prazo,
mas a médio e longo prazo será danoso
para a economia da empresa.
O processo de formação de preço não
deve transformar a empresa numa mera
repassadora de custos. Deve ter, antes de
tudo, critérios de avaliação dos seus procedimentos e desempenho, que venham
indicar que a empresa não tem competitividade para oferecer aquele produto
ou serviço. A construção de preço de um
produto ou serviço é uma tarefa bastante
complexa e desafiadora, muito mais nas
atividades de serviços, considerando
muitas vezes a dificuldade de mensuração.
A formação de preços pode ser definida como o processo de apuração de

custo econômico de quem está produzindo um bem ou prestando um serviço.
Define-se custo econômico como sendo
a soma de todos os insumos envolvidos
no processo de produção de bens ou
serviços, incluindo o custo de oportunidade do capital investido. Os preços
de bens ou serviços estão apresentados
pela economia pela razão de troca entre
eles em decorrência de sua escassez e de
suas utilidades, o que, em suma, viria a
ser o desejo e a possibilidade de ter e o
desejo e a possibilidade de ofertar.
Reconhecemos que a decisão de
preços pode ser orientada por diversas
abordagens, mas enfatizamos que,
qualquer que seja o modelo de decisão
de preço, o gestor deve incorporar o conceito de custo de oportunidade. Numa
atividade como operações de planos de
saúde, as coisas são mais complicadas. As
empresas que operam planos de saúde,
que têm sistemas de custos e apuram
seus resultados, utilizam-no apenas para
acompanhamento do seu desempenho,
e, quando negativo, têm que trabalhar
para elaborar seus ajustes, mas não gozam do direito de ajustar os seus preços
de acordo com as suas necessidades.
Nessas circunstâncias, como se
pode falar em custo de oportunidade?
Em nenhum momento ou em qualquer
estudo sobre formação de preços ou
ajustes de preços de uma operadora,
discutidos junto ao órgão regulador,
esse ingrediente de reposição é cogitado. Se uma empresa em qualquer
atividade econômica cometeu um erro
na composição de seus custos quando
da precificação de um produto, ela tem
todo o direito de rever e ajustá-lo. Se
houver abuso, quem poderá puni-lo é
o próprio mercado.

Em outra atividade regulamentada, a
Agência Reguladora responsável analisa e
orienta as entidades consideradas elegíveis
para exercerem suas atividades econômicas. Veja o exemplo citado a seguir, e
trata-se de monopólio:

O Cálculo do Índice

“A metodologia utilizada pela ANEEL
para cálculo do índice de reposicionamento tarifário consiste basicamente em
apurar a ‘Receita Requerida’ para cobrir
todos os custos da empresa pela prestação
adequada do serviço no período de doze
meses e compará-la com a receita que
seria obtida pela prestação do mesmo serviço com a aplicação das tarifas vigentes.
No caso específico da COELCE, como
está explícito na Nota Técnica 050/2007
(itens 177 e 178), [...] a Receita Requerida
[...] alcança o montante de R$, correspondentes à soma da Parcela A (compra de
energia, encargos setoriais e transporte de
energia), no valor de R$, e R$, referentes à
Parcela B (custos operacionais eficientes,
remuneração do capital (grifo nosso) e
depreciação) [...] a rigor, o valor da Receita
Requerida deve ainda ser ajustado pela
dedução de uma pequena parcela R$ [....]
relativa a ‘outras receitas' não vinculadas
com as tarifas nem diretamente com o
serviço de distribuição [...].”
O que estamos querendo mostrar de
forma bastante simples é que as operadoras precisam ter mais liberdade, quando da
discussão sobre reajustes e realinhamento
de preços que estão sendo praticados em
seus produtos e serviços, junto ao órgão
regulador, para terem a garantia de uma
margem adequada para remuneração do
capital. Quando isso não estiver sendo
alcançado, independentemente do tempo já decorrido de uma autorização de
realinhamento de preços, que seja permitido à operadora apresentar seus estudos
econômicos, para uma avaliação do órgão
regulador.
P
O autor é economista e coordenador da comissão
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@uol.
com.br
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Sinog

Época de convergências
O Sinog incentiva o constante aprimoramento da gestão
das pequenas, médias e grandes empresas do setor

B

em antes de 1996, ano que
marca a criação de uma entidade significativa no âmbito
nacional, a odontologia de grupo já
havia formado, em 1972, um primeiro
embrião com a Aboe – Associação
Brasileira de Odontologia de Equipe,
com o então presidente Januário
Napolitano, e, posteriormente, com
a Abrago – Associação Brasileira de
Grupos Odontológicos, representada
por José Marcos Garbossa. Em 1992,
com a possibilidade de estruturação
das duas entidades e de seus propósitos em prol dos grupos odontológicos, ambas aproximaram-se da
Abramge para formarem um departamento específico que pudesse não
apenas obter a transferência de seu
know-how na formação de grupos
médicos, mas para se vincular a uma
entidade de peso e respaldo nacional
desde 1966, possibilitando amplo
apoio logístico e de infraestutura.
Foi pela Abramge-SP que o Sinog
começou a ganhar contornos, por
intermédio de uma comissão formada por empresas representativas da
odontologia de grupo.
Finalmente, em 1996, foi constituído o Sindicato Nacional das
Empresas de Odontologia de Grupo,
que, como bem disse Paulo Barbanti,
em sua posse à frente da primeira
diretoria da nova entidade, “o Sinog
é o símbolo e a síntese dos objetivos
de uma categoria empresarial representativa dos anseios de prestar
assistência odontológica sob a forma
de planos de saúde. A partir de hoje
temos nome e sobrenome. Nosso
sobrenome é Sinog. Deixamos de ser
João de Tal, para sermos do Sinog”.
Hoje, o Sinog mantém em seu
quadro associativo uma grande parte
de todas as empresas de odontologia
de grupo cadastradas na Agência
Nacional de Saúde Suplementar,
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sendo assim, um imenso número de
beneficiários desses planos compõe o
Sindicato por meio de suas associadas, o que corrobora a importância
da entidade para o setor. O Sindicato
sempre trabalhou a favor da qualificação constante das operadoras de
odontologia de grupo, pois entende
que esse aperfeiçoamento reflete não
somente na qualidade da assistência
bucal da população, mas também no
bom relacionamento das operadoras
e suas redes credenciadas.

De um total de mais
de 14,5 milhões de
beneficiários em todo o
País, 80% deles estão
vinculados às empresas
de odontologia e
medicina de grupo
O crescimento da classe odontológica na última década ultrapassou
o médico-hospitalar. Em 2001, apenas 9,41% dos planos de assistência
suplementar à saúde eram exclusivamente odontológicos, hoje temos
cerca de 25% do mercado. Além disso,
de um total de mais de 14,5 milhões
de beneficiários em todo o País, 80%
deles estão vinculados às empresas de
odontologia e medicina de grupo, o
restante compõe os demais segmentos como cooperativas odontológicas
e médicas, seguradoras de saúde,
autogestões e filantropias.
O Sindicato busca defender e
apoiar os interesses da categoria econômica que representa, assim como
incentiva o constante aprimoramento
da gestão das pequenas, médias e
grandes empresas do setor e o bom

relacionamento entre os diversos
players. O Sinplo é uma das respostas
que integra e solidifica os esforços do
Sinog em melhorar a odontologia de
grupo e, em sua 6a edição, trouxe à
tona os desafios da nova década para
a Odontologia e, se eles são diversos,
o Simpósio mostrou que a palavra
de ordem para os próximos anos é
“convergência”.
Durante os dias 26 e 27 de maio, o
6o Sinplo reuniu, em um mesmo local,
cerca de 150 participantes, entre eles,
profissionais das operadoras, de seguradoras, de cooperativas odontológicas, de empresas de autogestão, além
de prestadores de serviços, especialistas em saúde suplementar, a própria
Agência Reguladora, o Ministério da
Saúde e a Proteste, associação de
defesa do consumidor. Com palestrantes nacionais e internacionais,
o Simpósio transformou-se em uma
oportunidade única de convergir
ideias, nutrindo o conhecimento pela
troca de experiências.
A própria estrutura do evento caminhou para a integração dos planos
odontológicos e suas redes credenciadas, pois, com a criação de temas
pertinentes às áreas específ icas,
trouxe consigo a pluralidade dos respectivos profissionais, possibilitando
um relacionamento estratégico entre
eles. Em uma parceria estratégica
com a Alami – Associação LatinoAmericana de Ser viços Privados
de Saúde, executivos das empresas
nos respectivos países da América
Latina trazem suas experiências no
mercado de planos odontológicos e
a situação da saúde bucal das respectivas populações.
O Sinog entende que a evolução
constante do setor está não somente na contribuição das operadoras
odontológicas às suas redes credenciadas, mas também no fato de que
é preciso que as demais modalidades
caminhem, mesmo não sendo lado a
lado, mas para um ponto em comum,
que é a melhoria do segmento. P

Recém-nascido

A voz do bebê
© Paul Hakimata | Dreamstime.com

Quando chora, o bebê expressa suas
necessidades básicas

O

momento em que o casal mais
espera ouvir o choro do bebê é
na hora do parto, pois a ideia
recorrente é que, quanto mais o bebê
chora, mais saudável é. Mas depois,
em casa, isso vira motivo de aflição,
principalmente no caso do primeiro
filho, quando o casal demora a se
acostumar e a interpretar o significado dos sons. A conclusão é da
enfermeira obstetriz Simone Rocco,
esclarecendo que o normal nos primeiros dias é que o bebê só chore
quando tem alguma necessidade.
“Ele dorme muito e, quando acorda,
começa a resmungar porque esta é a
maneira de mostrar que precisa ser
alimentado ou trocado. Geralmente
o bebê chora até completar um ano,
quando então começa a se expressar
e entender os sinais externos”, resume
a profissional.
O bebê chora ao nascer para desobstruir as vias aéreas e colocar em
ação um novo padrão respiratório. A
laringe precisa pôr em prática imediatamente a sua eficiência orgânica,
além de servir como o órgão das emo-

ções, pelo qual o bebê vai manifestar
diferentes sentimentos. Nos primeiros
meses de vida o bebê depende de suas
modulações vocais, um meio de comunicação muito importante e eficaz
para manifestar o que está sentindo e
mostrar suas necessidades.
A voz do recém-nascido é caracterizada por uma tonalidade vocal
descrita como delgada, pela pouca
capacidade de ressonância. Nessa
fase, o bebê apresenta quatro sinais
vocais característicos. O primeiro é
o sinal de nascimento, com média
de um segundo de duração, descrito
como um som surdo, tenso ou estridente, que serve para a expulsão
do líquido amniótico. O segundo é o
sinal de dor, de mais longa duração,
que também é estridente e apresenta
queda de frequência na sustentação.
Em seguida, vem o sinal de fome,
que aparece com pequenas unidades
vocais, com frequência variável, e
passa de grave para agudo rapidamente. Mas existe também o sinal do
prazer e sua principal característica é
o que os fonoaudiólogos classificam

de “hipernasalidade”, com total sonoridade glótica, e é resultado apenas da
vibração das pregas vocais.

Identificando cada som

Mas antes de a criança aprender a
se comunicar, como é possível identificar o choro do bebê, entender seus
significados, saber se está com fome,
dor ou sono? Segundo a maioria dos
especialistas e dos pais experientes, o
importante é saber que o bebê pode
chorar mesmo com todas as suas necessidades satisfeitas, principalmente
entre 3 e 12 semanas. O pediatra americano Berry Brazelton inclui, ainda, a
possibilidade de o choro ser também
um “desabafo” do sistema nervoso
imaturo contra a sobrecarga de estímulos que o bebê recebe ao longo
do dia. Por isso, apesar da angústia
e ansiedade que o choro provoca nos
pais ou responsáveis pelo cuidado do
bebê, é preciso manter a calma para
identificar o motivo e não piorar tudo
com estresse desnecessário.
A alternativa mais comum para
identificar a causa do choro é a eliminatória, ou seja, a mãe vai verificando
cada item para conseguir saber qual a
causa do incômodo. Mas hoje já existe
um método que ensina a desvendar a
linguagem do choro dos bebês, diferenciando os sons que eles emitem em
cada situação. Quem decodificou essa
linguagem foi a australiana Priscilla
Dunstan que, por meio da observação do seu próprio bebê, começou a
perceber que existiam cinco padrões
de choro que se repetiam sempre nas
mesmas situações. Posteriormente,
ela analisou mais de 1.000 bebês e
chegou à conclusão de que, independentemente da raça e da cultura, os
cinco sinais são semelhantes em todos
os bebês até completarem três meses.
Segundo Rafaela Rosa, fisioterapeuta especialista em saúde da
mulher, os choros identificados por
Priscilla Dunstan são baseados nos
reflexos do bebê. “Quando o bebê
chora porque está com fome, o som
que emite é ‘Neh’, semelhante ao
provocado pelo esforço que faz ao
sugar. O segundo choro classificado
tem o som de ‘Owh’, com o qual o
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Recém-nascido
Dicas para entender a linguagem dos bebês
• Durante a fase pré-choro, o som que o bebê faz é mais facilmente
identificável, ou seja, antes de o choro ficar histérico. Por isso, procure identificar o que o bebê quer e aja de acordo, antes que ele fique
desesperado.
• Se ouvir mais do que um tipo de choro, procure identificar qual é o
mais dominante e aja de acordo com este som.
• Se não conseguir entender o choro do bebê, tente mudá-lo de posição,
eleve-o e coloque-o no colo, pois a mudança vai trazer mais conforto.
• Tente identificar a sutileza entre um som e outro, pois será a grande
diferença na hora de entender o que incomoda o seu bebê.
bebê diz ‘estou cansado’ e é baseado
no reflexo de bocejar, manifestado
também pelo formato da boca, que
fica ovalar”, explica.
Outros choros classificados pelo
método indicam desconforto, traduzido pelo som de “He” ou um R puxado
e contínuo e o choro do arroto, ou dos
gases, quando o bebê contrai o tórax

e o abdômen para soltar o ar e emite
um som semelhante a “Eairh”, curto
e interrompido. O quinto som é provocado pelo sintoma mais comum nos
bebês nas primeiras semanas, a cólica.
“Esse é também o choro mais sofrido,
mais gritado, nervoso e agudo, com
um R acentuado no final, ou algo
como ‘Her, Her, Her’”, ensina Rafaela.

TRM

Trauma grave
Quedas e acidentes de trânsito são as principais
causas de lesões na coluna

© Rick Becker-leckrone | Dreamstime.com

Keli Vasconcelos
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Para ajudar casais “grávidos” ou
pais de recém-nascidos, a terapeuta
oferece um curso rápido e disponibiliza o DVD desenvolvido para ajudar
no treinamento de identificação dos
tipos de choro e aprender a lidar
com cada um deles. O curso, pelo
qual já passaram mais de 50 casais
em apenas um ano, tem duração de
aproximadamente quatro horas e
poder ser feito individualmente ou
em grupo.
“O método se aplica até o terceiro
mês, pois o choro do recém-nascido
é baseado em reflexos que se perdem
com o crescimento e a maturidade do
bebê”, explica Rafaela. “Se for bem
utilizado e os pais responderem aos
tipos de choro, no entanto, o bebê
sente segurança e, aí sim, pode
repeti-los de maneira consciente,
como forma de se comunicar.” P

Q

uem nunca se empolgou e deu
um mergulho de cabeça na
piscina? E, na pressa de chegar
a um compromisso, se esqueceu de
colocar o cinto de segurança? Ou,
ainda, subiu no telhado da casa sem
proteção alguma? Ações como estas
podem custar a coluna vertebral,
causando lesões graves como trauma
raquimedular (TRM). Segundo dados
do Hospital das Clínicas de Ribeirão
Preto (SP), 56% dos acidentados
acreditavam que a causa do acidente
estava na sua falta de atenção e 43%
não tinham ideia da gravidade de se
machucar a coluna. A pesquisa foi
realizada entre 2007 e 2008 com pacientes atendidos na instituição diagnosticados com trauma de coluna.
Outro dado importante é que
vítimas de acidentes representaram
90% dos atendimentos em urgências e
emergências, sendo quedas e acidentes
de trânsito as principais causas. Os
resultados foram obtidos pelo Sistema
de Vigilância de Violências e Acidentes
(VIVA), do Ministério da Saúde, no
levantamento feito em 74 serviços de
saúde de 23 capitais e Distrito Federal,
entre setembro e novembro de 2009. O
estudo VIVA apontou ainda que, entre
os homens, quedas (31,8%) e transporte

© Jan Kranendonk | Dreamstime.com

(29,6%) foram as duas principais causas
de acidentes. Além disso, entre as pessoas que buscaram atendimento, 22,9%
do total de vítimas são jovens de 20 a
29 anos. Os estudos revelam ainda que
o TRM atinge mais pacientes do sexo
masculino na faixa entre 20 e 40 anos.
Mergulho em águas rasas, direção
negligente, armas de fogo, realização
de obras sem os devidos cuidados e
sem os chamados equipamentos de
proteção pessoal (EPIs), que abrangem
os acidentes de trabalho, são algumas
das situações que resultam em lesões
graves – e, por muitas vezes, irreversíveis – na coluna.
Adriana Rosa Cristante, fisiatra
da AACD (Associação de Assistência
à Criança Deficiente), explica que a
coluna vertebral é constituída pela
parte óssea (vértebras), ligamentos
entre as vértebras, discos intervertebrais e no canal raquiano (formado
pelas vértebras), a medula espinhal.
“Com o trauma, pode ocorrer
fratura da coluna sem lesar a medula
espinhal ou fratura da coluna associada à lesão da medula espinhal,
que constitui o trauma raquimedular
propriamente dito, no qual a pessoa
já nota déficit de força e sensibilidade
abaixo do nível da lesão”, conta. Nesse
momento, completa a profissional, a
medula já sofre a lesão pelo próprio
trauma em si (chamada de lesão
primária) e imediatamente segue-se
uma série de reações inflamatórias

que vão gerar um quadro de edema,
inicialmente na medula, que aumenta
sua área (lesão medular secundária).
O TRM compreende as lesões na
extensão da coluna vertebral, que
abrangem partes vasculares e ósseas,
a própria medula e ligamentos, entre
outras regiões, comenta Fabiano Nunes Faria, ortopedista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Esse problema pode desencadear
uma interrupção fisiológica e temporária da função medular, conhecida
pelos médicos como choque medular,
em que, clinicamente, o paciente
apresenta quadro de anestesia e paralisia abaixo do nível da lesão. Na fase
inicial, que dura dias ou até semanas,
não é possível obter um prognóstico
completo sobre a região lesionada.
“Após o término (do choque medular),
podemos caracterizar se houve lesão
definitiva, classificada em completa
ou incompleta, conforme a presença

ou ausência de função sensitiva e
motora”, pontua o ortopedista do
Hospital Beneficência Portuguesa.
De acordo com os especialistas,
a avaliação da extensão da lesão
medular é feita por meio de aspectos
de força, sensibilidade e reflexos, segundo o protocolo internacional da
American Spinal Injury Association
(ASIA), classificando nível e grau de
lesão. “Considerando que a lesão pode
ocorrer em qualquer nível da coluna e
ser de natureza completa ou incompleta”, acrescenta Adriana Cristante
da AACD, “existe uma variabilidade
grande de apresentações clínicas
entre as vítimas de TRM, como tetraplégicos completos e incompletos,
paraplégicos completos e incompletos. Portanto, em alguns casos, pode
haver recuperação dos déficits, mas
em outros pode não haver quaisquer
recuperações.”
A terapia para reabilitação e plus
na qualidade de vida dos pacientes
lesionados engloba uma equipe multidisciplinar e não apenas o papel de
fisioterapia. Ortopedista, neurocirurgião, fisiatra, fisiologista, terapeuta
ocupacional, enfermeiro e psicólogo,
entre outros, estão no time de médicos que vão auxiliá-los.
Vale lembrar que esse problema
não é apenas motor e que outras sequelas são referidas, como em relação
ao controle na bexiga e intestino, por
exemplo. A readaptação é um processo constante que garante o ganho
de independência nas atividades que
são consideradas corriqueiras para
muitos. Porém, são novos desafios
P
para os afetados pelo TRM.
keliv_1@hotmail.com

Atendimento Nacional Abramge

DDG: 0800.722.7511
Usuários de planos de saúde filiados à Abramge,
estando fora de seu domicílio, contam com ampla
rede de atendimento nacional nos casos
de urgência e emergência médica

Ligue grátis - 24 horas
Confira a lista de atendimento Nacional
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Uma nova maneira de operar

e gerir planos de saúde.

Oferecemos o mais amplo portfólio de serviços e tecnologias
customizados, com foco em redução de custos e ganhos em eficiência.
Suporte à gestão para sistemas de saúde e operadoras
de planos de saúde, comerciais ou autogestões, públicas
ou privadas.
Soluções amplas e totalmente flexíveis, alinhadas ao seu
negócio.
Moderna plataforma tecnológica que garante rapidez,
segurança e performance às suas operações.
Terceirizamos todos os processos de sua operação,
mantendo a mesma autonomia e possibilitando a
redução de seus custos operacionais.
Tenha acesso a uma rede de mais de 17 mil prestadores,
espalhados pelo Brasil, com rapidez e facilidade.

Conheça melhor nossa proposta
de serviços e saiba como nossa
parceria poderá aumentar a eficiência
da gestão de seu plano de saúde.
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Entre em contato:
comercial@tempocrc.com.br
www.tempocrc.com.br

Esquizofrenia

Visão distorcida
© Stewart Charles | Dreamstime.com

A doença atinge 1,6 milhão de brasileiros e a
atenção é mais humanizada

V

Renata Bernardis

isões e vozes são alguns dos
sintomas apresentados por pessoas que sofrem de esquizofrenia. Usualmente elas vivem também
momentos de apatia e desordem
de pensamento, com alterações de
juízo, falsas ideias de perseguição
e dificuldade em se relacionar. A
esquizofrenia é uma doença com
manifestações psíquicas cujos sinais
e sintomas se dão na área do pensamento, percepção e emoções. Afeta
cerca de 1% da população mundial
e conta com, aproximadamente, 56
mil novos casos a cada ano no Brasil.
No total, estima-se que exista cerca
de 1,6 milhão de brasileiros com esquizofrenia, um dos transtornos mais
graves na psiquiatria.
Descrita pela primeira vez no fim
do século XIX, a esquizofrenia ganhou
esse nome do psiquiatra suíço Eugen
Bleuler, como resultado da junção
dos termos gregos skizo (divisão) e
phrenos (espírito), em virtude dos
sintomas de dissociação que provoca
no paciente. O curso da doença, que
começa no final da adolescência ou
início da idade adulta – geralmente,

depois dos 15 anos e antes dos 30 – é
sempre crônico.
De acordo com Rodrigo Bressan,
psiquiatra e coordenador do Programa
de Esquizofrenia (Proesq) – serviço
psiquiátrico ambulatorial do Departamento de Psiquiatria da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) que
atende, atualmente, cerca de 300
pessoas –, o diagnóstico é estritamente
clínico, pois não existem marcadores
biológicos próprios para essa doença
nem exames complementares específicos. Mas alerta: “Apesar de não existirem exames que a confirmem, não significa que eles sejam dispensáveis. Por
meio deles, é possível descartar outros
quadros, o que reforça o diagnóstico
da esquizofrenia”, diz, ao explicar que
a doença tem causa multifatorial. Ela
tem base genética, fatores sociais,
familiares e psicológicos. A interação
destes fatores é determinante para
desencadear a doença, geralmente
percebida em razão de um surto, pois
os sintomas da esquizofrenia são, na
maior parte das vezes, sutis.
“Desse pr imeiro sur to até a
primeira visita ao psiquiatra há,

geralmente, um intervalo de mais
de um ano”, relata Jorge Assis, vicepresidente da Associação Brasileira
de Familiares, Amigos e Portadores
de Esquizofrenia (Abre), entidade
criada em 2002 com o intuito de
informar, combater o estigma, por
meio de ações na mídia, lutar contra
a falta de medicação, divulgar materiais educativos no site e desenvolver
atividades educativas nas comunidades. “O primeiro atendimento
psiquiátrico demora para acontecer,
pois, na maioria das vezes, a família
não aceita a doença e busca vários
médicos na esperança de receber um
diagnóstico diferente”, explica.
A esquizofrenia é uma doença
crônica que ainda não tem cura, mas
é tratada com remédios que, segundo
Assis, garantem bons resultados e
menos efeitos colaterais. “A indústria
farmacêutica tem evoluído muito,
assim como o conhecimento médico
acerca do cérebro.”
Os medicamentos antipsicóticos
para tratar a esquizofrenia, surgidos
nos anos 1950, evoluíram e estão
cada vez mais específicos e seguros
no controle dos sintomas da doença,
também controlada por atendimentos
clínicos frequentes.
No Hospital das Clínicas (HC) de
São Paulo o tratamento é multifatorial,
com psicoterapia. Realizado em longo
prazo, o tratamento é mantido mesmo
fora dos momentos de crise com o
intuito de garantir à pessoa com esquizofrenia uma vida estável. O professor
Helio Elkis, que é coordenador do Programa de Esquizofrenia do Instituto de
Psiquiatria (IPq), do HC, conta que os
mais de 500 pacientes atendidos pela
entidade são chamados de refratários,
pois não respondem aos psicóticos de
primeira e segunda geração e, por isso,
são tratados com clozapina. “Cerca de
30% das pessoas com esquizofrenia
não respondem aos psicóticos de
primeira e segunda geração”, diz, ao
relatar que a entidade poderia receber
novas pessoas refratárias dessa grande
parcela de pessoas com esquizofrenia
se a rede pública conseguisse absorver
os pacientes do HC que hoje apresentam quadro estável.
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Esquizofrenia
Contudo, alguns medicamentos
não estão disponíveis nas unidades
básicas de saúde e nem sempre há
disponibilidade para a realização de
hemogramas, exame frequentemente
realizado em pessoas tratadas com
clozapina, medicamento que em dosagem errada pode causar deficiência
de glóbulos brancos.
Para Assis, da Abre, o atendimento
em saúde é deficitário de maneira geral em todo o Brasil e na saúde mental
não é diferente. “Entre 10 pessoas
com esquizofrenia, não é exagero
afirmar que um é tratado. E, em caso

de crise psicótica, a dificuldade aumenta, pois as internações são difíceis
de serem conseguidas.”
A boa informação é que as internações, que por muito tempo foram
utilizadas de forma incorreta e abusiva, em hospitais psiquiátricos que
apresentavam condições desumanas,
mudaram em muitos locais. Os próprios Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), que atendem pessoas com
transtornos mentais graves, como psicoses e neuroses, incluindo a esquizofrenia, garantem internações bem
mais humanizadas. A reforma psiquiá-

trica, iniciada há cerca de vinte anos e
formalizada pela Lei no 10.216/01, impulsionou a construção de um modelo
mais humanizado de atenção integral
na rede pública de saúde, que mudou
o foco da hospitalização como centro
ou única possibilidade de tratamento
aos pacientes.
De acordo com o Ministério da
Saúde, que prevê investir 1,8 bilhão
de reais na área de saúde mental
em 2011, existem hoje 1.650 CAPS,
presentes em todos os estados da
federação.
P
renatabernardis@uol.com.br
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Amígdala cerebral

Cérebro social
O volume dessa estrutura pode ter relação com a
socialização do indivíduo
Neusa Pinheiro

A

amígdala cerebral faz parte de um
grupo de estruturas que compõe
o sistema límbico do cérebro e
que inclui, além da própria amígdala,
o hipotálamo, o tálamo e o hipocampo,
entre outras. O sistema é responsável
pelo comportamento emocional, aprendizado e memória, e ainda da chamada
vida vegetativa que abrange a digestão
de alimentos, a circulação sanguínea
e a excreção. É constituído de células
chamadas de neurônios, que são especializadas e responsáveis em captar
e transmitir os estímulos recebidos do
ambiente para o corpo, através de uma
rede neurotransmissora, formando os
chamados impulsos nervosos.
A amígdala é considerada a porta
de entrada do sistema límbico. Ao ser
estimulada, pode ocasionar algumas
experiências de comportamento como
raiva, medo, prazer e sexualidade.
Também padroniza respostas comportamentais apropriadas para cada
ocasião. Existem duas amígdalas, uma
para cada hemisfério do cérebro.
Recentemente, um estudo realizado em 58 adultos saudáveis, por
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Kevin Bickart e colaboradores, da Universidade de Boston, descobriu que o
volume da amígdala tem correlação
com o tamanho e a complexidade
das redes sociais nos adultos, ou
seja, quanto maior é o órgão, maior
é a quantidade de amigos e parentes
que convivem com o portador dele,
embora não se tenha concluído se a
amígdala cerebral cresceria em proporção ao número de amigos.
Os pesquisadores propuseram,
no caso, que o volume da amígdala
deve estar relacionado ao tamanho
dos grupos sociais, em parte porque
o tamanho de uma região do cérebro
é um indicador da sua capacidade de
processamento.
“A amígdala medeia o processamento das informações relevantes
socialmente e a expressão do comportamento emocional. No entanto, a
percepção social e as demandas subsequentes são resultantes da atividade
de uma rede neural, e não somente do
desempenho funcional de estruturas
cerebrais individuais”, diz a médica
Roberta Monterazzo Cysneiros, pes-

quisadora da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp).
A hipótese do “cérebro social”,
expressão cunhada por Leslie Brothers
em 1990, sugere que evolutivamente
quem vive em maiores e mais complexos grupos sociais possuem regiões do
cérebro maiores, com maior capacidade
para realizar cálculos pertinentes. Este
cérebro social define-se como uma
complexa rede de áreas cerebrais ou
rede neural, que nos permite reconhecer outros indivíduos, avaliar os seus
estados mentais (por exemplo, suas
intenções, disposições, desejos e crenças), compartilhar sua atenção e se posicionar no lugar do outro. “Esta ’ação’,
denominada de percepção social, ocorre
por meio de análise e interpretação de
pistas biológicas, tais como expressões
faciais, gestos, movimentos corporais e
tipo e direção do olhar. A partir desta
percepção surgem outras demandas,
como tomada de decisão, planejamento
de ações e estratégias, baseando-se

em um sistema de recompensa, para
permitir uma ação apropriada para cada
situação ou circunstância, garantindo
aos membros da espécie uma maior
chance de adaptação e de sobrevivência
em ambientes complexos”, prossegue
a médica.

Distúrbios e desvios

Lesões no sistema límbico, ou, mais
especificamente, na amígdala cerebral,
podem levar a alguns desvios de comportamento. Em experimentos, a sua
destruição faz com que um animal se
torne dócil, sem preferência sexual,
descaracterizado afetivamente e, o que
é potencialmente perigoso, indiferente
às situações de risco. O estímulo da
amígdala com impulsos elétricos provoca violenta agressividade. Nos seres
humanos o indivíduo perde, com a
lesão, a percepção do sentido afetivo
vindo de uma informação exterior,
como, por exemplo, a aproximação de
um amigo. Ele percebe o que está vendo, identifica a pessoa, mas não tem
noção se gosta ou não desta pessoa.
Alguns distúrbios ou transtornos já foram relacionados às lesões

da amígdala. Um estudo realizado
pela equipe de Murray B. Stein,
da Universidade da Califórnia, nos
EUA, utilizou uma técnica chamada
ressonância magnética funcional
para medir a atividade cerebral em
pacientes afetados pela TAS (Transtorno de Ansiedade Social) ou FS
(Fobia Social) e em indivíduos não
portadores do distúrbio.
Várias fotograf ias com rostos
foram mostradas aos voluntários. Os
pesquisadores descobriram que, em
relação aos voluntários que não apresentavam o distúrbio de ansiedade, os
indivíduos com fobia social tiveram
uma resposta hiperativa na amígdala
quando viram rostos com expressões
de raiva ou arrogância.
Também já foram encontradas
provas, por meio de estudos de neuroimagem (PET-Scan), que avalia a
atividade cerebral através do metabolismo de glicose no cérebro, que os
pacientes com o Transtorno Bipolar
de Humor (antiga psicose maníacodepressiva, que se caracteriza por
períodos de depressão alternados com
períodos de mania) possuem maior

Furúnculo

Pele em erupção
© Imelda Kiss | Dreamstime.com

Regiões com muitos pelos são alvo para
manifestação dessa infecção provocada por bactérias

atividade na estrutura da amígdala
cerebral.
Enfim, pode-se questionar o fato
de ser evidente que o cérebro controla
o comportamento do indivíduo, e a
amígdala, mais especificamente, as relações sociais e emoções. Mas o comportamento pode controlar o cérebro?
Roberta Cysneiros responde: “Ao se
analisar o contexto do ponto de vista
individual, percebemos que nascemos
com o potencial para desenvolver as
habilidades sociais necessárias para
atender às diferentes demandas que
o convívio em sociedade exige. No
entanto, devemos evitar a premissa
imediatista de que os indivíduos já
nascem dotados de uma rede neural
apta para trafegar em redes sociais
amplas e complexas e que, quanto
mais desenvolvida ela for, maior e
mais complexa será a rede social que
iremos participar. Ao invés disso, as
habilidades sociais são aprendidas no
convívio em sociedade, esculpindo o
cérebro, graças à plasticidade neural,
e influenciando o indivíduo ao longo
P
da vida”.
neusapinheiro@ig.com

E

la é sorrateira. E, quando menos
se espera, a pele já está infectada,
pois no folículo piloso, lugar onde
nascem os pelos, formaram-se nódulos
avermelhados e bem doloridos quando
comprimidos. Estamos falando do temido furúnculo, problema provocado
pela bactéria Staphylococcus aureus. Em
alguns pacientes, apontam estudos, a
S. aureus pode estar presente na pele e
mucosa nasal.
“Furúnculo é uma infecção bacteriana da pele que se caracteriza pela
presença de um ou mais nódulos inflamatórios, ou seja, com vermelhidão,
calor e dor. Com o passar do tempo eles
‘amolecem’ na parte central (flutuação),
e surge sua abertura espontânea com
saída de secreção purulenta”, explica a
dermatologista Fátima Rabay, membro
da Sociedade Brasileira de Dermatologia
– Regional São Paulo (SBD-SP).
Segundo a médica, o furúnculo
manifesta-se com mais frequência nos
membros inferiores – coxas, virilha e
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INTEGRADORA DE SERVIÇOS

COMO ANDA A SAÚDE
DO SEU NEGÓCIO?

A Orizon oferece serviços integrados de gestão em saúde que aplicam
inteligência a processos de negócios, possibilitando redução de gastos
administrativos e assistenciais.
Entendemos e mapeamos as necessidades do nosso cliente, por meio de
consultoria, para indicar as ferramentas adequadas à melhoria do seu
negócio. Nosso portfólio contempla as seguintes ofertas:
• BPO - Business Process Outsourcing: Consultoria na gestão,
modelagem da automação de processos e operação das áreas de
back office (cadastro, regulação e recepção de sinistros e contas
médicas) de forma ágil, eficiente e segura.
• PBM - Programa de Benefício de Medicamentos: Consultoria e
operação de benefícios e programas de atenção à saúde, viabilizando
acesso ao medicamento com uma eficiente gestão de recursos.
• Inteligência em Saúde: Análises de informações, painel de controle,
relatórios gerenciais e estudos farmacoeconômicos e epidemiológicos
que contribuem para a geração de conhecimento.

Visite nosso site para mais informações.
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Furúnculo
nádegas –, e também aparece em qualquer lugar do corpo rico em pelos, com
transpiração significativa e sujeita aos
atritos – as axilas são exemplos.
As pessoas mais propensas a ter furúnculo são homens após a puberdade,
em virtude da quantidade de pelos,
informa Adriana Cristina Caldas, de São
José do Rio Preto (SP), especialista em
dermatologia pela Sociedade Brasileira
de Dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica.
“O furúnculo em si não é hereditário,
porém a predisposição que algumas
pessoas têm em adquirir essa infecção
é que pode ser herdada”, completa a
profissional.
O diagnóstico do furúnculo baseiase na análise clínica e, dependendo de
cada caso, colhe-se cultura da secreção
para identificação do micro-organismo
causador. A sugestão médica é tomar
cuidado com a manipulação e higiene

dos nódulos, portanto, não vale espremer nem coçar os furúnculos.
“Como é causado por uma bactéria”, diz Adriana Caldas, “o fato
de manipular as lesões pode facilitar
que essa bactéria penetre em outro
folículo, levando à formação de novos
furúnculos”, reforça a dermatologista,
acrescentando que, de uma pessoa
para outra, também é possível uma
contaminação, embora não seja tão
fácil. “É importante que haja uma
atenção especial para as crianças, pois
essa transmissão pode ser mais eficaz”,
pontua.
Outra complicação cutânea é a
furunculose. Trata-se da recorrência de
vários furúnculos repetidamente, sendo
associada, entre inúmeros fatores, a
problemas de defesa do organismo em
impedir a infecção nos folículos.
Antibióticos tópicos, compressas
mornas e uso de sabonetes antissépti-

cos são ferramentas empregadas para
evitar a disseminação da bactéria na
extensão cutânea. “O tratamento é
feito com antibióticos orais ou injetáveis e drenagem cirúrgica, caso não
ocorra sua saída espontaneamente”,
indica Fátima.
Mas há como prevenir esse incômodo? A chave está na assepsia.
Estão na lista de recomendações as
roupas limpas, incluindo toalhas,
lençóis e travesseiros, e vestimentas
não muito apertadas, que atrapalhem
a respiração dos folículos, além de
secar bem o corpo e as áreas de
dobras da pele. “A prevenção é feita
com boa higiene pessoal e com as
roupas. Lavar bem as mãos quando
manipular as lesões, aplicação de
curativos fechados e antibióticos
locais nos orifícios naturais, como
no nariz e ânus”, finaliza a dermatoP
logista Fátima Rabay.

Congressos

Tecnologia com sustentabilidade
Congressos reunirão os principais parceiros da
Saúde Suplementar

C

ada vez mais a alta tecnologia está
presente no nosso dia a dia. Na
saúde, a tecnologia é essencial,
tanto para empresários quanto para
clientes. Mas, como permanecer sustentável com o desenvolvimento da tecnologia na área de Saúde Suplementar?
Para responder esta e outras perguntas
sobre gestão, o Sistema Abramge realiza
nos dias 18 e 19 de agosto, em São Paulo, capital, o 16o Congresso Abramge e
o 7o Congresso Sinog. Este ano, o tema
central dos eventos é “Tecnologia na
Saúde Suplementar – Instrumento para
o Desenvolvimento Sustentável”.
A Conferência Magna sobre o “Atual
Estágio e as Perspectivas Tecnológicas
do Brasil” será do jornalista Ethevaldo
Siqueira.
José Sant’Anna Bevilaqua, coordenador de Tecnologia do Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), falará sobre “Nova Ferramenta do Órgão para a
Realização do Censo 2010”. “Qualidade
como Fator de Sustentabilidade” é outro
tema a ser abordado no evento, dividido em três subtemas, a saber: “Visão
das Operadoras, dos Prestadores e da
Acreditadora” e serão palestrantes Fábio
Leite Gastal, superintendente médico
assistencial do Hospital Mãe de Deus –
Sistema de Saúde Mãe de Deus; Martha
Sevedra, diretora do Hospital Barra D’Or
Brasil; e Rubens Covello, presidente
do Instituto Qualisa de Gestão (IQG),
respectivamente.
O “Gerenciamento de Doenças”
e “Avanço Tecnológico na Gestão de
Saúde” serão temas do talk show sobre
“Gestão Assistencial”. Apresentarão
esses temas, respectivamente, Ana
Cláudia Assis Pinto, líder da Prática de
Gestão Estratégica de Saúde da Marsh

Gestão de Benefícios, e John H. Harris
III, CEO de Qualidade de Vida e vicepresidente de Inovações da Healthways
International.
Luiz Antonio De Biase Nogueira,
representante da Abramge no Comitê
de Padronização das Informações em
Saúde Suplementar (COPPIS), falará
sobre “Tecnologia da Informação na
Gestão da Saúde”. Essa apresentação
faz parte do talk show “Tecnologia para
Pequenas e Médias Operadoras”.
No último dia dos eventos o presidente da ANS, Maurício Ceschin, será
sabatinado pelos dirigentes do setor.
Confira a programação completa
dos Congressos no site www.abramge.
P
com.br/16congresso.htm.
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Nutrição

Saúde no prato
Comer bem pode evitar colesterol, câncer, infarto,
pressão alta e muitas outras doenças

© Valentyn75 | Dreamstime.com

I

Elisandra Escudero

r ao supermercado ou à feira pode
ser tão importante para a saúde
quanto consultar um médico regularmente. Isso acontece porque muitos
alimentos consumidos diariamente têm
substâncias que ajudam na prevenção
e no combate a doenças. Alguns desses
ingredientes, conhecidos como funcionais ou nutracêuticos, são poderosos
aliados para melhorar o metabolismo e
evitar problemas de saúde. E o melhor:
verduras, legumes e frutas custam
menos do que remédios e ainda fazem
muito bem para a mente e o corpo.
De acordo com a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), as
propriedades funcionais dos alimentos
estão relacionadas ao papel metabólico
ou fisiológico que um nutriente (fibras)
ou não nutriente (licopeno) tem no
crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções
do organismo. Isso
significa que estes
alimentos contêm ingredientes que podem
aux iliar, por
exemplo, na
manutenção de níveis
saudáveis de
triglicerídeos,
na proteção das
células contra os
radicais livres, no
funcionamento do intestino, na redução da absorção
do colesterol e no equilíbrio da flora
intestinal, entre outros. Desde que
seu consumo esteja associado a uma
alimentação equilibrada e hábitos de
vida saudáveis.
Saúde, muita saúde. Este é apenas
um dos benefícios que uma dieta 100%
balanceada pode trazer. “Faça da sua
comida o seu remédio”, já dizia o sábio
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pai da medicina moderna, Hipócrates,
há mais de dois mil anos. Se tiver dúvida, tente diminuir o sal da comida
para ver a pressão arterial se estabilizar.
Ou ainda, aumentar o consumo de
verduras e frutas e surpreender-se com
o colesterol mais baixo, além de ter o
diabetes controlado. (Veja o quadro na
página seguinte.)
Segundo Celso Cukier, nutrólogo
e coordenador do Centro de Estudos
do Hospital São Luiz, os alimentos
funcionais contêm substâncias com
poder antioxidante, que previnem a
ação dos radicais livres. “A alimentação saudável pode evitar doenças,
mas ainda são poucos os estudos que
comprovam e exibem esses nutrientes
específicos, como é o caso das fibras,
que contribuem na prevenção do câncer de cólon”, diz.
O nutrólogo e especialista
em medicina preventiva e ortomolecular Wilson Rondó
Jr. vai além e
afirma: “Com
cer teza o
melhor remédio é o
alimento; sem
ele, todos os
resultados serão
artificiais”. Rondó
explica também que
as cores determinam os
nutrientes que estão presentes na composição dos alimentos
e desempenham papéis importantes na
prevenção e proteção do organismo.
“Alimentos de cor branca, como leite,
queijo e couve-flor, são ricos em cálcio
e potássio, contribuindo na formação
e manutenção dos ossos. Já os vermelhos, como tomate, goiaba e cereja, têm
licopeno, um antioxidante que protege
contra o câncer de próstata”, alega.

A lista é grande e não para por aí,
os alimentos verdes, como vegetais folhosos e pimentão, por exemplo, contêm
clorofila e vitamina A e também têm
função antioxidante, desintoxicante,
além de proteger o coração e evitar o
câncer. A cor amarela alaranjada dos
alimentos – como a abóbora e a laranja
–, suas vitaminas e substâncias ajudam
a prevenir contra o câncer de mama.
Consumir nozes, aveia e outros nutrientes da cor marrom contribui para
melhorar o funcionamento do intestino
e proteger o organismo contra problemas cardiovasculares. A uva, a ameixa
e o figo, com suas cores arroxeadas,
têm ação contra o envelhecimento e a
prevenção de câncer.
Para Vanderlí Marchiori, nutricionista e assessora técnica da Abicab
– Associação Brasileira da Indústria de
Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e
Derivados, a alimentação deve ser o mais
colorida possível. “Cada cor apresenta
fitoquímicos diferentes com propriedades antioxidantes específicas, que agem
de forma complementar no organismo.
Quanto mais cor, mais saúde!”, esclarece.
Vanderlí explica ainda que, dependendo
da composição de um nutriente, ele
pode agir em conjunto no tratamento de
algumas doenças. “O consumo constante de 30 gramas de amendoim torrado,
sem sal, auxilia na redução de gordura
abdominal e diminui a quantidade de
gordura corporal total”, reforça.
A Anvisa, no entanto, alerta para
alguns cuidados gerais na hora de
escolher os alimentos. É importante
observar a lista de ingredientes, a tabela
de composição nutricional, identificar a
alegação do produto e tentar entender
qual benefício será obtido com o consumo desse ou daquele alimento. Devese também compará-lo com outros
semelhantes e escolher o que melhor
atende às necessidades individuais de
cada pessoa.
O grande segredo é equilíbrio e
variedade. Porém, vale refletir sobre a
relação que se tem com a comida. É
melhor tentar mudar antigos hábitos
de vida para ter uma boa saúde do que
consumir medicamentos que só trazem
P
alívio por algum tempo.
eliescudero@gmail.com

PROPRIEDADES

INDICAÇÕES

Rico em ácidos graxos monoinsaturados,
carotenoides.

Prevenção e tratamento de cardiopatias.

Abóbora

Muito rica em carotenoides precursores
da vitamina A. Possui cálcio.

Preserva a saúde dos olhos.
Fortalece os ossos e os dentes.

Alho

Analgésico, antioxidante, antisséptico, antiinflamatório, anticoagulante e diurético.

Aveia

Rica em proteínas, ácidos graxos insaturados,
vitaminas do complexo B, ferro, cálcio e fibras.

Azeite de oliva

Alta dosagem de ômega-3 e ácido oleico.

Combate doenças cardiovasculares;
previne artrite.

Rica em vitamina B5. Possui cálcio,
fósforo e ferro.

Auxilia o equilíbrio dos sistemas digestivo e nervoso;
protege a pele.

Brócolis

Rico em substâncias antioxidantes, importante
fonte de ferro.

Auxilia em doenças inflamatórias, redução do colesterol,
diminuição da pressão arterial e prevenção de câncer.

Castanha do
Brasil (Pará)

Possui ação antioxidante e
antioncogênica. Contém vitamina E.

Abacate

Berinjela

Cebola

Rica em adenosina. Possui substâncias
antioxidantes.

Cenoura

Fonte de carotenoides, precursores da vitamina
A; vitaminas do complexo B; fibras, sódio,
potássio, cálcio. Rica em alfa e betacaroteno –
agentes antioxidantes.

Espinafre

Rico em ferro. Fonte de
vitaminas A e B, cálcio e
fósforo.

Laranja
Limão

Maçã

Mamão

Maracujá

Mel

Previne doenças do estômago e intestino. Ajuda a combater
gastrite, úlcera e até câncer gástrico. Auxilia no combate à
formação de coágulos; previne derrames e infartos.
Auxilia no combate ao
colesterol; previne câncer.

Previne doenças cardíacas e melhora o sistema
imunológico. Atua no equilíbrio do hormônio da tireoide.
Previne doenças degenerativas.
Combate dores musculares; auxilia no tratamento da hipertensão
arterial. Previne úlceras e câncer.
Preserva a visão; protege a pele e as mucosas.
Regula o sistema nervoso e o funcionamento
do aparelho digestivo e do fígado.
Preserva a visão; protege a pele e as mucosas. Fortalece
dentes e ossos.

Rica em vitamina C; possui vitamina B1, cálcio,
fósforo e betacaroteno. Contém luteína.

Importante para a saúde da visão.

Rico em vitamina C.

Combate infecções, arteriosclerose, pequenas
hemorragias, e auxilia no processo de cicatrização.

Possui flavonoides (antioxidante). Alto
teor de potássio.
Rico em licopeno e carotenoides. Possui sais
minerais como cálcio, potássio e vitaminas A e
C. Contém papaína.

Retarda a absorção da glicose e auxilia na redução do mau colesterol
(LDL). Protege o coração e agiliza a eliminação do sódio excedente no
organismo, o que facilita a redução de edemas (inchaço).
Benéfico ao funcionamento dos sistemas
digestório e intestinal.

Rico em fibras, vitaminas C, B2 e B5, sais
minerais como ferro, magnésio, cálcio e
fósforo.

Excelente calmante e relaxante.

Contém fósforo, zinco,
vitaminas A, C, E e as do complexo B.

Fortalece o sistema imunológico; é anti-inflamatório, analgésico,
sedativo, expectorante e hipoalergênico.

Ricas em vitamina E, gorduras onoinsaturadas,
magnésio, potássio, cálcio, zinco e fibras.

Previne doenças cardiovasculares e mal de Alzheimer.

Pimenta

Possui capsaicina.

Estimula a circulação sanguínea. Estudos demonstram que quem
as consome está menos sujeito à formação de coágulos e à
ocorrência de infartos.

Semente de
linhaça

Contém ácido graxo ômega-3, ácidos graxos
ômega-6, fibras, lignana, proteínas, minerais e
potássio.

Tem ação anticarcinogênica. Ajuda no
equilíbrio dos hormônios femininos.

Ovo

Oferece proteínas, vitamina E e
ferro. Rico em gorduras
poli-insaturadas ômega-3.

Fonte nutricional completa, principalmente para gestante, crianças
e jovens em crescimento. Estimula a formação do bom colesterol
(HDL) e previne doenças cardiovasculares.

Nozes
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Entrevista

O pai do cérebro-máquina

Considerando os avanços da tecnologia, dá para prever como será a
Medicina do futuro?
Não dá para prever com segurança. Mas, posso pensar em um
futuro na minha área específica. As
novas tecnologias desenvolvidas a
partir da interface do cérebro com
a máquina permitirão restaurar
funções neurológicas, motoras e
sensoriais em pacientes que perderam tais funções, devido a doenças

18

científica para crianças e atendimento especializado para mulheres num centro de saúde-escola
(Centro de Saúde Anita Garibaldi),
em parceria com a Faculdade de
Medicina da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Investir
em um bem-sucedido empreendimento social bastaria para a
maioria das pessoas. Mas, para

um homem movido a sonhos impossíveis, como Nicolelis, pareceu
pouco. O próximo passo já está
em curso: a construção da “Cidade do Cérebro”, um polo neurotecnológico, que reunirá, em
Macaíba, no Rio Grande do Norte, campus acadêmico, indústria
de tecnologia, museus, centro de
saúde, escolas e até um aeroporto
de carga. “Vamos transformar o
conhecimento produzido na área
de neurociência em produtos
de alto valor agregado”, afirma.
E seus projetos não param por
aí. Lançou um livro, em junho,
intitulado Muito além do nosso eu, no qual explica como a
tecnologia está revolucionando
a Medicina. Em 2014, pretende
fazer um paralítico andar. “Quero
que um adolescente brasileiro
tetraplégico dê o pontapé inicial
da abertura da Copa do Mundo”,
declara. Saiba como esse “milagre
tecnológico” acontecerá, lendo, a
seguir, a entrevista exclusiva que
Nicolelis concedeu a esta revista.

ou lesões no sistema nervoso. Isso
é um futuro garantido.

são produzidos voluntariamente nas
áreas do cérebro do paciente.

O senhor pretende fazer com que
um garoto (brasileiro) tetraplégico
entre no Maracanã andando e dê o
chute inicial durante a abertura da
Copa do Mundo em 2014. Como isto
será possível?
Por meio da interface cérebromáquina. Uma interface lê os sinais
motores, os desejos motores que

Explique como essa tecnologia
funciona?
Em nossas pesquisas, aprendemos
a ler os sinais motores. Retiramos os
comandos motores desses sinais e os
transformamos em linguagem digital.
Os comandos digitais são transmitidos em tempo real para um artefato
robótico, computacional ou virtual.

Sueli Zola
divulgação

Reconhecido mundialmente
como a maior autoridade em
estudos sobre integração cérebro-máquina, Miguel Nicolelis
é um cientista brasileiro com
“B” maiúsculo. Formado em
Medicina pela Universidade de
São Paulo, fez o doutorado em
Ciências também na USP e, em
seguida, tornou-se pesquisador
nos Estados Unidos. À frente do
Centro de Neuroengenharia da
Universidade de Duke há mais
de vinte anos, é professor do
Instituto Cérebro e Mente de
Lausanne, Suíça. Apesar do grande prestígio internacional, Nicolelis não esqueceu o seu país de
origem. Dedica boa parte de seu
tempo à criação de projetos para
o desenvolvimento científico e
educacional do Brasil. Fundou e
dirige o Instituto Internacional de
Neurociências de Natal Edmond
e Lily Safra (IINN-ELS) há sete
anos, onde realiza pesquisas de
ponta em neurociência, além de
oferecer escolas com iniciação

Miguel Nicolelis

No caso da proposta da Copa, o garoto usaria uma veste robótica, que
seria um exoesqueleto de corpo inteiro (dispositivo que dá sustentação
ao corpo de uma pessoa paralisada
e é capaz de se mover obedecendo
ao controle da mente). O menino
imaginaria os movimentos. Os sinais
motores do seu cérebro seriam decodificados em comandos digitais que
a veste robótica entenderia e, assim,
executaria os movimentos que o
menino imaginou.
Então, na prática, a veste robótica
vai ler o pensamento do menino?
Sim, é isso mesmo.
O senhor afirmou à imprensa
que, no futuro, o corpo não vai mais
limitar a ação da mente...
É verdade. Daqui a uns trinta
anos não precisaremos de dispositivos como telefone, porque,
quando eu quiser me comunicar
com alguém, transmitirei os meus
pensamentos por um meio, que me
permitirá entrar em comunicação
com outros cérebros, diretamente.
Mas qual seria esse meio?
Um meio digital (provavelmente)
vai conduzir os sinais do meu cérebro
com a velocidade da luz e transmitilos para outros cérebros receptores.
Cérebros vão receber mensagens
que vêm de outros cérebros, sem
a necessidade de uma tradução de
sua intenção feita por dispositivos
mecânicos, como são o teclado e o
mouse utilizados hoje. O sinal sairá
da sua cabeça, será lido, decodificado, transmitido digitalmente e
transformado em um sinal que pode
ser transmitido para outro cérebro.
Isso não é futurologia?
Isso é algo que se vislumbra a
partir da tecnologia desenvolvida
até hoje.

Vamos falar de sua pesquisa
sobre o Mal de Parkinson. O senhor
eliminou os sintomas da doença ao
estimular com eletricidade a medula
espinhal de camundongos. Em que
fase está esse estudo?
Está evoluindo no sentido que
planejamos. Estamos terminando
estudos em primatas e aguardamos
as conclusões desses trabalhos para,
no próximo ano, testar a técnica em
seres humanos.

“Queremos usar a
educação científica
como uma ponte
de colaboração
entre os países da
América do Sul”
O senhor fundou, em 2005, o Instituto Internacional de Neurociência
de Natal. Quais linhas de pesquisa
são desenvolvidas lá?
São linhas de pesquisa em neurociência, subáreas da neurociência.
O instituto também oferece educação científica para crianças da rede
pública de ensino?
Sim, temos duas escolas com mil
alunos e concluíremos em breve a
construção de mais uma escola para
três mil crianças.
Quantas crianças já receberam
formação científica nessas escolas?
Estamos próximos de cinco mil
crianças. Nosso plano é ter um milhão
de crianças por ano, com escolas espalhadas por todo o Brasil. Essa é a meta.
Além da formação científica para
crianças, o senhor também está desenvolvendo outro projeto educacional chamado Escola Sem Fronteiras.
Qual é o objetivo?

Já selecionamos doze cidades
situadas na fronteira do Brasil com
países da América do Sul. Propomos estabelecer escolas bilíngues
(espanhol/português) que ofereçam
iniciação científica. Metade da turma
será formada por crianças brasileiras
e a outra metade por crianças do país
que faz fronteira com o Brasil. O
projeto está sendo aprovado no MEC
(Ministério da Educação e Cultura).
Queremos usar a educação científica
como uma ponte de colaboração
entre os países da América do Sul.
Por que o senhor se preocupa em
investir na educação?
Eu acho que a educação é a
única ferramenta de construção de
cidadania. Neste momento em que
estamos tentando transformar o
Brasil numa nação de verdade, penso
que a ciência precisa ter um papel
importante nisso. Eu vi em outras
partes do mundo escolas religiosas
sendo criadas para tirar as pessoas
da realidade e incutir visões muito
estreitas, cheias de preconceito e
ódio contra os outros. Eu cheguei à
conclusão que, para cada uma daquelas escolas (que eu vi no Paquistão e em outros lugares do mundo),
a gente deveria criar uma escola de
educação científica para iluminar as
pessoas. Mostrar o que somos, de
onde viemos, e por que é importante
abraçar a humanidade, ao invés de
tentar achar um inimigo dentro dela.
Percorrer um caminho inverso do
que o senhor viu, certo?
Exato. E para o Brasil é muito
importante porque a educação é a
nossa grande esperança. O nosso
grande potencial está no nosso povo.
O senhor afirma sempre, em suas
entrevistas, que o Brasil tem talento
humano, que seremos o país do
século XXI. Por quê?
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Entrevista
Por causa do talento enorme, do
potencial humano que existe aqui.
Nós temos as chances de ser uma potência mundial em áreas vitais para a
humanidade, que são a produção de
energia alternativa, de alimentos, de
água e da biodiversidade. Estas são
as grandes questões que moverão
as futuras indústrias do século XXI.
O que é preciso fazer para transformar o nosso potencial em realidade?
O Brasil precisa realmente (principalmente o Governo Federal) se
livrar das amarras burocráticas,
operacionais, que impedem que o
próprio Governo operacionalize o
seu orçamento. É preciso uma revolução educacional. A nossa educação
precisa deixar de ser uma educação
de colonizado, da colônia, para ser
uma educação de pessoas que queiram sonhar com o impossível. A educação deveria ser o passaporte para
a felicidade e não para a escravidão.
Por que um cientista tão prestigiado no exterior, como o senhor,
dedica seu tempo aos projetos sociais
no seu país de origem?
A ciência também tem que participar do processo de transformação
social. É importante. O cientista
é um ser humano como qualquer
outro. Eu sentia a necessidade de,
além de fazer ciência, contribuir com
o processo de formação da nação
brasileira.
Mas essa postura não é tão comum entre os cientistas brasileiros.
Não é comum, porque essa proposta muda a visão da ciência. A
ciência passa a ser um elemento da
sociedade, e não algo superior, colocado num pedestal. Sai do castelo, da
redoma de vidro e vai para o mundo
real. O cientista é um ser humano
com certos talentos, mas nada dife-
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rente de qualquer outro ser humano.
E isso ofende muitas pessoas.

“A ideia é construir
um parque
neurotecnológico,
que vai transformar o
conhecimento produzido
na área de neurociência
em produtos”

neurociência, nos últimos duzentos
anos. E mostro como essa área se
valeu das ideias de neurocientistas
que (alguns deles) foram quase
esquecidos, porque tinham visões
diferentes da visão tradicional. E,
na realidade, eles estavam corretos.
Em que ano começou a fazer pesquisa em neurociência?
Eu comecei a fazer pesquisa ainda
na Faculdade de Medicina, em 1982.
Não exerci a profissão. Pulei direto
para a pesquisa. Em seguida, fui para
os Estados Unidos.

Como vai ser a cidade do cérebro que está sendo construída em
Macaíba?
A ideia é construir um parque
neurotecnológico. O primeiro parque do mundo que vai transformar
o conhecimento produzido na área
de neurociência em produtos. Em
volta dele, construiremos uma área
na qual as pessoas poderão conhecer
a cultura brasileira, visitar museus
de arte e de ciência, observatórios
astronômicos. Haverá locais para se
morar nessa cidade cercada por um
Campus do Cérebro onde haverá
escolas, universidades, institutos de
pesquisa. Enfim, será montada uma
cadeia produtiva, que incluirá um
dos maiores aeroportos de carga da
América Latina, que escoará produtos de alto valor agregado desenvolvidos por essa indústria do cérebro.

O senhor preside a Comissão do
Futuro da Ciência Brasileira, criada
pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Como compôs esse grupo?
A comissão está composta por
pessoas do Brasil e do exterior que
têm interesse em pensar no futuro.

A cidade já está em construção?
O projeto inteiro é de longo prazo.
Mas já começou.

O senhor já tem propostas para
levar à Comissão?
Sim, claro. São as propostas que
apresentei, no final de 2010, no Manifesto da Ciência Tropical, composto
de 15 metas, entre as quais estão a
implantação de um sistema de educação científica no País e a criação
de um arco contínuo de Unidades de
Conservação e Pesquisa da Biosfera
da Amazônia.

O senhor está lançando o livro
Muito além do nosso eu. Quais temas
são tratados?
O livro foca o desenvolvimento
das interfaces cérebro-máquina e os
experimentos que fizemos. Abordo
também o contexto histórico da

São todos cientistas da sua área?
Não. São físicos, engenheiros,
sociólogos, economistas, filósofos,
profissionais representativos de
grandes áreas, que vão nos ajudar
a explorar novas estratégias, diagnosticar quais são os gargalos. E
propor sugestões para o Ministério
de Ciência Tecnologia sobre o que
pode ser feito para aliviar a carga
de obstáculos, de burocracias e
loucuras que o cientista brasileiro
tem que enfrentar para realizar o
seu trabalho.

Maloclusão

© Sandor Kacso | Dreamstime.com

Faltou encaixe

A doença pode causar de alterações morfológicas a
problemas articulares

S

Camila Pupo

empre escutamos que o corpo
humano é como uma máquina e
que cada peça se completa para
um ótimo funcionamento, não é mesmo? O problema é que nem sempre
essas partes se unem com tanta perfeição e isso pode causar alguns danos. A oclusão dental é definida pela
relação estabelecida entre os dentes
da arcada superior (maxila) com os da
arcada inferior (mandíbula), tanto na
posição do fechamento bucal, quanto
nos movimentos que ocorrem no ciclo
mastigatório. Quando ocorre alguma
alteração desses fatores, pode haver
a maloclusão.
Segundo Fernando da Cunha
Ribeiro, cirurgião-dentista, mestre
em Clínicas Odontológ icas pela
FOUSP – Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo, a
maloclusão pode estar relacionada
com diversos problemas, tais como:
desconforto e distúrbios dos músculos mastigatórios, disfunções das
articulações temporomandibulares,
alterações no crescimento facial,

problemas fonéticos e respiratórios,
cefaleias e outros.
“Em muitos casos, a maloclusão
pode causar desde simples alterações
morfológicas até grandes problemas
articulares e funcionais. É frequentemente encontrada em pacientes com
apertamento dentário (bruxismo),
disfunções temporomandibulares,
fraturas dentárias, sendo responsabilizada, muitas vezes, como principal
agente etiológico (causador) desses
problemas”, esclarece Luciana Arcas, cirurgiã-dentista e consultora
da ABO – Associação Brasileira de
Odontologia.
“A maloclusão pode ser herdada
ou adquirida. A primeira é aquela em
que os desvios da normalidade decorrem de fatores preponderantemente
genéticos, tais como o tamanho dos
dentes, discrepâncias da base óssea
maxilomandibular, presença de dentes
supranumerários ou anadontias (falha
na formação dos dentes) etc. Já a
maloclusão adquirida é a que decorre
dos fatores do desenvolvimento do

indivíduo após o nascimento, como
hábitos de chupar dedo ou chupeta,
acidentes/traumas, problemas posturais etc.”, explica Ribeiro.
De acordo com Luciana, o tratamento não deve ser feito mediante
uma análise simplista de posicionamento dentário, mas é preciso uma
avaliação da articulação temporomandibular, da musculatura da face,
das bases ósseas do crânio, além da
análise facial. Tudo isso é necessário,
pois algumas maloclusões, quando
corrigidas sem o diagnóstico correto,
podem, por exemplo, deixar os dentes
bem articulados, entretanto, ter como
resultado uma face esteticamente sem
harmonia.
O tratamento das maloclusões
pode ser preventivo, interceptativo
ou curativo, como esclarece Ribeiro:
“No tratamento preventivo são tomadas atitudes que visam eliminar os
fatores que sabidamente são nocivos
e estão relacionados ao desenvolvimento de maloclusões. Dentro deste
segmento existem, por exemplo: a) os
hábitos orais, como o uso exagerado
ou prolongado das chupetas; b) os
problemas funcionais, como a deglutição atípica e a respiração bucal; c)
o controle das doenças bucais, como
as cáries e a doença periodontal. No
interceptativo são tomadas atitudes
que buscam minimizar os danos já
constatados, normalmente relacionados a problemas hereditários, que,
se não forem interceptados, poderão
levar a situações de maior gravidade
ao longo processo de crescimento
e desenvolvimento da criança. Já o
tratamento curativo procura corrigir
ou, ao menos, minimizar os desvios
da normalidade, isto é, quando a
maloclusão já está instalada”.
Vale ressaltar que o ser humano
possui uma capacidade de adaptação
muito grande que o permite superar
certas limitações; por isso, mesmo
que uma oclusão não seja considerada
ótima, não significa que ela pode causar danos ou problemas ao indivíduo,
mas, justamente por esse motivo, é
preciso um diagnóstico completo feito
por um profissional.
P
millamekary@gmail.com

21

Pesquisa

Beethoven contra o câncer
© Mirjanabanjac | Dreamstime.com

Usar a música em cultura de células tumorais
trouxe resultados surpreendentes

U

m trabalho inovador desenvolvido por pesquisadores do
Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho (IBCCF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com
a participação da Escola de Música
Villa-Lobos, demonstra que a música
pode servir como aliada no tratamento do câncer de mama. Testes
realizados em culturas de células em
laboratório mostraram que, quando
células MCF-7 foram expostas à 5a
Sinfonia de Beethoven e à composição Atmosphères, de Gyorgy Ligeti,
reduziram de tamanho ou morreram.
A experiência iniciada há cerca de
um ano analisa os efeitos de ondas
sonoras audíveis em cultura de células e os resultados surpreenderam
ao demonstrar que uma em cada
cinco células expostas às composições
mencionadas foi extinta. Agora os
pesquisadores procuram uma forma
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de aumentar esse efeito. A ideia é
que, no futuro, o grupo possa criar
sequências sonoras específicas para
ajudar no tratamento do câncer.
Estudos realizados anteriormente
confirmaram que algumas músicas
conseguem diminuir o número de
ataques epiléticos e aumentar a capacidade de memória em pacientes
com Mal de Alzheimer. A chamada
musicoterapia vem sendo aplicada
há décadas em doenças de origem
neurológica ou em pacientes com
transtornos psíquicos, além de ajudar
na recuperação de traumas físicos. A
ideia de usar a música em cultura de
células, porém, é uma novidade.

Efeitos do som

A proposta do estudo partiu de
uma ideia muito simples. “Se existe
um efeito direto de sons audíveis nos
seres vivos, poderemos estudá-lo em

culturas de células, à semelhança
do que já se faz com outros agentes
químicos e físicos, como as ondas
eletromagnéticas.” A explicação é
da professora Marcia Alves Marques
Capella, que coordena o trabalho. Ela
esclarece, também, que a pesquisa é
voltada para o efeito de ondas sonoras
em diferentes culturas de células e não
apenas nas tumorais.
“O nosso objetivo é estudar possíveis efeitos diretos do som (incluindo
a música) em diferentes tipos de células, e o trabalho se apoia no fato de
que não existe nenhuma razão para
que uma célula qualquer do nosso
organismo não responda ao som”,
avalia. “Os efeitos do ultrassom e do
infrassom já são estudados e conhecidos; no entanto, os estudos sobre os
efeitos do som audível praticamente
se restringem à emoção evocada pela
música.”
Marcia afirma que ainda não tem
uma explicação para o fato de ondas
sonoras audíveis promoverem morte
em alguns tipos de células tumorais.
“Foi uma surpresa para nós, pois
estávamos esperando efeitos mais
sutis”, revela.
A redução e morte de células
MCF-7 (de câncer de mama humano)
obtida pelos pesquisadores também
foi testada em células de leucemia,
mas o efeito não se repetiu. “No entanto, é possível que outras músicas
tenham efeito em mais tipos de células”, acredita.
Segundo a pesquisadora, já existem outras instituições realizando
experiências com ondas sonoras
contra o câncer. É o caso do Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo
(ICESP), que recentemente começou
a utilizar um aparelho de ultrassom
para o tratamento de alguns tipos de
tumores. Ela informa, também, que
já foram publicados diversos artigos
mostrando efeitos de frequências
puras, dentro da faixa audível, em
bactérias e em células animais e de vegetais superiores. “Segundo diversos

pesquisadores, é possível observar
alteração no metabolismo e no ciclo
celular. Mas até onde sabemos, o
nosso estudo foi o primeiro a utilizar
música em vez de frequências puras.”

Música como terapia

A graduação em Física ajudou
muito, pois as ondas sonoras têm
características mecânicas. Para iniciar o projeto, no entanto, Marcia
Capella buscou também adquirir um
conhecimento básico sobre teoria
musical e, por isso, procurou a Escola
de Música Villa-Lobos, onde estudou
durante um ano. Foi lá que deu início
à parceria com o professor de música
que participou da pesquisa inédita.
“Antes desse trabalho, toda minha
experiência usando a música com fins
terapêuticos foi como regente em co-

ral com pessoas da terceira idade, não
tendo necessariamente relação com
doenças humanas”, revela Marcos de
Castro Teixeira, formado pelo Conservatório Brasileiro de Música e professor de matérias teóricas e canto. Ele
entrou para o universo da pesquisa
científica depois de dar aula durante
alguns meses para a professora Marcia
Capella no curso básico de música. A
oportunidade veio em forma de um
pedido de orientação no projeto sobre
os efeitos de ondas sonoras em células
cancerígenas.
O professor usou seus conhecimentos na definição das músicas que
fizeram parte da experiência e explica
que uma delas é a composição já
conhecida pelo “Efeito Mozart”, com
benefícios comprovados para atenuar
e diminuir crises de epilepsia, que

Biografia

Pioneiro da saúde
Livro exalta a trajetória profissional e de vida
de Juljan Czapski

J

u n t e m a i s d e 70
depoimentos de familiares, amigos e
colegas de trabalho, cem
artigos de autoria de Juljan e 1,5 mil documentos
que ele compilou cuidadosamente. Acrescente
a sensibilidade da filha
jornalista e escritora, Silvia Czapski, e a acuidade
histórica do economista
sênior do Banco Mundial
para a área da saúde na América
Latina, André Medici. Ambos são
os autores que, durante dois anos,
se debruçaram sobre aquele farto
material. E o resultado é a biografia
de Juljan Czapski no livro que acaba
de ser lançado pela editora Novo
Século: Dr. Juljan Czapski, O Cavaleiro
da Saúde – a trajetória do criador da
medicina de grupo e dos planos de
saúde no Brasil.

Com 424 páginas, o livro está dividido em duas
partes. Na primeira, Silvia
Czapski conta, em tom de
romance, os 84 anos bem
vividos de Juljan, falecido
em janeiro de 2010. Casado com a artista plástica
Alice Brill, ele foi um dos
milhões de imigrantes europeus que chegaram ao
País na primeira metade
do século 20. Aqui, aos
17 anos, iniciou o curso de Medicina e daí não parou mais de inovar
para trazer atendimento de saúde à
população. “Por toda a vida, Juljan
manteve-se fiel ao lema de lutar pela
melhor assistência médico-hospitalar
do brasileiro e também enfrentou reações contraditórias entre seus pares
durante a batalha pela estruturação
de um sistema hoje consagrado”,
lembra Silvia.

recentemente mostrou-se eficiente
também na redução da frequência
cardíaca. Outros compositores sugeridos por Teixeira foram Beethoven, por
ser um dos mais tocados no mundo
inteiro, além de Ligeti, por se tratar
de um autor contemporâneo que, no
caso das células cancerígenas, superaram as composições de Mozart.
Agora, a ideia da coordenadora do
projeto é ampliar a nova linha que está
sendo desenvolvida no laboratório
para estudos em células não tumorais. Apesar da repercussão positiva
que o trabalho obteve, no entanto,
Marcia Capella mostra-se cautelosa
com relação ao sucesso no meio científico. “Precisamos primeiro ampliar
a pesquisa para termos uma ideia
da abrangência de nossos achados”,
P
conclui.
Além da trajetória profissional de
médico comprometido com os desafios
de seu tempo, a autora cita a participação do pai em dezenas de entidades no
Brasil e Exterior, entre elas, nos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde,
onde representava o Sindhosp. Juljan
também incursionou nos campos da
arte e do meio ambiente. Foi, entre
outros, fundador e diretor do Museu
de Arte Moderna de São Paulo.
Já na segunda parte do livro, intitulada “A história por trás da história”,
André Medici descreve o contexto em
que foram criados os primeiros planos
de saúde, a Associação Brasileira de
Medicina de Grupo – Abramge –, com
destaque para o papel do Cavaleiro
da Saúde no período em que suas
iniciativas foram mais inovadoras, dos
anos 1940 aos anos 1970.
Faz parte desse panorama a apresentação de dados únicos sobre a
assistência prestada pelo governo e a
iniciativa privada naquele período – o
que torna o livro uma excelente ferramenta para quem quer se aprofundar
nesse tema. O prefácio é de Adib Jatene e, no posfácio, há depoimentos
das instituições parceiras do projeto:
três entidades – Sindhosp, Feohesp
e Abramge – e três empresas – Amil,
P
Hospitalar e Intermédica.
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Calvície

Vaidade em xeque
Perda dos cabelos pode afetar o lado
psicológico da mulher

A

alopecia, mais conhecida como
calvície, é uma condição ou fenômeno de diminuição ou queda
dos cabelos que atinge diretamente a
vaidade de seus portadores. É mais comum acontecer no universo masculino,
mas não é raro encontrarmos mulheres
reclamando do problema.
O cabelo é considerado a moldura
do rosto e representa o objeto principal
da vaidade das mulheres. Muitas delas
passam horas em salões de beleza, tentando aprimorar a aparência ou aspecto
desta “moldura”. Um lindo cabelo é
motivo de elogios. A mulher atrai para si
olhares que lhe dão segurança e geram
emoções positivas tanto para ela como
para quem olha.
A perda dos cabelos, no entanto,
pode afetar o lado psicológico da
mulher, diminuindo a sua autoestima
e tornando o problema ainda mais
sério. A alopecia androgênica feminina
ou calvície feminina acontece quando
uma enzima chamada 5-alfa-redutase
age sobre a testosterona, hormônio
predominantemente masculino que a
mulher tem em menores quantidades,
gerando um subproduto chamado dihidrotestosterona – DHT.
Esse hormônio andrógeno, quando
se apresenta em níveis elevados no
couro cabeludo, fixa-se nos folículos
pilosos e dificulta a passagem de
nutrientes vindos do sangue. Os cabelos, então, se afinam e lentamente
diminuem seu crescimento, até desaparecerem completamente.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar,
o índice de perda de cabelos, em
qualquer grau, é bastante representativo entre as mulheres na
faixa entre 35 e 40 anos, atingindo
até 25% delas. Acima dos quarenta,
a situação piora, chegando a 50%. A
dermatologista Patrícia Fagundes, do
Hospital Nove de Julho, em São Paulo,

explica que a calvície começa a despontar após a puberdade, mas, em alguns
casos, se torna mais evidente após a
menopausa. “Muita gente não sabe que
ela existe e é bem menos frequente que
a masculina. A mulher vai perdendo o
cabelo e consegue visualizar mais facilmente o couro cabeludo. Há menos
fios e eles ficam menores e mais finos.”
Existem muitas causas que levam
à calvície feminina. Além dos fatores
hormonais, existe o eflúvio telógeno,
que representa uma multiplicidade de
fatores não genéticos como a calvície
ocasionada por tração, normalmente
encontrada em pessoas que costumam
usar rabo de cavalo ou tranças que
puxam o cabelo com muita força; em
algum caso traumático como parto,
grandes cirurgias, casos de envenenamento ou estresse. A deficiência
nutricional, a pílula anticoncepcional e
a seborreia também levam à queda dos
cabelos. A menopausa e a gravidez são
outros fatores hormonais que ocasionam o problema.
O padrão estético da calvície feminina é diferente do observado na calvície
do homem. Os cabelos começam a afinar e diminuir de tamanho de maneira
difusa, no centro da cabeça. É muito
raro, porém, encontrarmos uma mulher
com calvície total, como acontece com
os homens.
Luiz Carlos Cuce, médico e professor
de dermatologia do Hospital das Clínicas
de São Paulo, diz que os casos de alopecia aumentaram nas mulheres em
virtude das mudanças no estilo

de vida, com a inserção profissional
da mulher na sociedade, o que gerou
aumento dos casos por problemas emocionais e de estresse. A pressão da mídia
em cima da estética perfeita também
funciona como um fator importante,
segundo ele. “A mulher se vê obrigada
a tornar-se um ‘palito’, muito magra, e
muitas vezes, adota dietas não balancea
das, fazendo com que fique subnutrida
e mais propensa à calvície”, acrescenta.
O cuidado com a nutrição do cabelo
deve ser feito com doses balanceadas de
vitaminas e sais minerais. Os folículos
pilosos do couro cabeludo nascerão
mais saudáveis e fortes e evitarão que a
quantidade de cabelos diminua ou que
eles parem de crescer em bom ritmo.
Por isso, é importante o consumo de
alimentos como frutas e vegetais ricos
em vitaminas A, B, C e E.
É comum a mulher se assustar ao
olhar para a escova de cabelo após se
pentear ou para o ralo do box do chuveiro após o banho e perceber a quantidade
de cabelo depositado nestes locais, mas
é preciso saber que uma pessoa tem, em
média, de 50 a 100 mil fios de cabelo. É
normal uma queda diária de cerca de 50
a 100 fios, o que parece bastante, mas
representa apenas 0,1% do total de fios.
Esses cabelos são aqueles que estão em
fase de repouso e representam 10% do
total de cabelos. Os outros 90% são os
cabelos que estão em crescimento (em
média, 1 cm por mês) e atingirão a fase
de repouso após um período que varia
de dois a seis anos.
É sempre bom evitar lavar os cabelos
com água muito quente. O alisamento
e a escovação exagerada podem também gerar cabelos com pontas duplas
e frágeis. Procure um dermatologista
quando a queda de cabelo persiste por
P
mais de seis meses

© Piotr Marcinski | Dreamstime.com
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Logística

divulgação

Cresce a automatização
O serviço parte do melhor entendimento das
necessidades da empresa

V

Silvana Orsini

oltada inicialmente para grandes indústrias, a automatização
logística – definida como um
conjunto de soluções que facilitam a
movimentação e a armazenagem de
produtos de uma empresa, principalmente nos setores de distribuição e
produção – vem avançando no mundo
e, nos últimos anos, também no Brasil.
Impulsionada pela globalização e a
necessidade de oferecer serviços cada
vez mais ágeis e eficazes aos clientes,
nas mais diversas áreas, a automatização logística não é apenas exclusividade das grandes companhias.
A Ulma Handling Systems, grupo
empresarial espanhol especializado
em negócios e atividades em vários
setores da economia, oferece soluções
logísticas integradas e dirigidas, em
conjunto com o cliente. “A chave para
o sucesso da automatização está em
operações flexíveis que ajustem as
necessidades logísticas da empresa.
Para isso, é imprescindível definir o
grau de automatização necessário
para cada caso”, afirma Iñaki Arriola,
gerente geral da empresa.
Empresas de componentes eletrônicos, alimentos e medicamentos, por
exemplo, exigidas cada vez mais pelo
mercado, estão se valendo de serviços
mais sofisticados. Um deles é o de
separação de pedidos, que substitui o
papel por um sistema com aplicação
de luz para separação e atendimento
às demandas. Ele permite ao operador
saber, de forma rápida e objetiva, a
localização e a quantidade exatas dos
itens que precisa reunir para montar
um pedido por meio da indicação de
LEDs luminosos e displays.
Para o executivo da Ulma, trata-se
de um nicho de mercado promissor, já
que promove melhorias na qualidade
dos produtos, serviços e redução de
custos.

Fernando Perez Del Castillo, responsável pelo projeto logístico do
Laboratório Lilly, em Madri, na Espanha, declara que a automatização,
além de aumentar a produtividade da
indústria, melhora as condições de
trabalho dos operários. “Temos fluxo
melhor de materiais e rastreamento
do produto”, explica.
Na Lilly foi desenvolvido um
sistema completo na planta em Alcobendas (Espanha), focado na paletização automática para produtos
terminados. O projeto foi desenhado
e desenvolvido para a manipulação
de 18 tipos diferentes de caixas do
sistema de produção.

Para João Alfredo Gusman Moreira, gerente de logística da Roge
Distribuidora – especializada na
distribuição de bens de consumo e
marcas líderes para varejo independente –, em São Paulo, há atualmente
um boom nessa área. “A logística
automatizada é uma realidade para
muitas empresas, inclusive no Brasil.
O foco está em comprar barato para
vender bem.”
Segundo o executivo, os empresários perceberam que, mesmo fazendo
um bom negócio, tinham uma área
operacional deficiente e faltava mão
de obra especializada. “A globalização

favoreceu esses sistemas, principalmente em parceria com empresas
especializadas. Foi um grande salto”,
diz. A Roge (foto acima) tem um centro de distribuição (CD) dividido em
duas áreas: uma para caixas fechadas
e outra para produtos fracionados.
Se o cliente pede 16 unidades de um
determinado produto e o fornecedor
envia para o depósito uma caixa fechada com 12, as outras quatro unidades fazem parte da área reservada
para os mesmos produtos fracionados.
O sistema separa automaticamente os
produtos com a quantidade solicitada
no pedido, acionando as duas áreas,
e monta a quantidade correta que
vai para a paletização e é retirada na
expedição.
As vantagens estão na agilidade
do processo, redução de erros manuais e despesa fixa – e na melhora
da margem de lucros. Mas o grande
ganho é o controle de estoque e o serviço oferecido. O sistema não separa
produtos vencidos. Assim, o consumidor poderá ter produtos dentro de sua
escolha e da data de validade.
“Um dos diferenciais da logística
automatizada é a consultoria dos ‘vendedores’, que podem informar à empresa quais produtos são mais demandados
e em que regiões. Fazer chegar esses
produtos na ponta em prazos mais
curtos é o grande diferencial para a
P
empresa”, explica Moreira.
sorsini@terra.com.br
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A velhice tem seus
encantos, acreditem

T

odos conhecem os encantos da
juventude: agilidade física e
mental, desembaraço, disposição
para tudo, excitação à flor da pele,
sensibilidade intensa, o corpo em
desenvolvimento. Ninguém é feio
nessa fase da vida. O amor aflora,
estimulando todos os nossos desejos.
Tem-se fôlego para tudo, até para
uma esticada após uma noite inteira
de balada. Muitos se orgulham de
continuar bebendo na manhã seguinte, como se isso fosse uma grande
qualidade ou uma demonstração de
boa saúde.
Na juventude, como se sabe,
todos estão aptos a trabalhar, comemorar, disputar, correr, sem a
menor demonstração de fraqueza.
Em momentos festivos observamse claramente as demonstrações de
juventude. Quando em grupo, então,
os homens fazem questão de alardear
sua virilidade e as mulheres não se
cansam de exibir seus dotes físicos.
No litoral, essas demonstrações são
ainda mais nítidas, graças aos estímulos do calor, que possibilitam o
uso de pouca roupa.
A s demonst rações de senilidade são mais discretas.
Na maioria dos casos, os
velhos sequer se expõem,
preferindo esconder-se por trás
de um aparelho de televisão. Conhecemos
os achaques da velhice: diabetes,
hipertensão
arterial, dores
nas costas,
enxaqueca,
sinusite crônica, depressão – enorme
quantidade
de males ataca
qualquer um depois dos 50, com
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maior ou menor intensidade. Não há
quem não tenha um parente com
pelo menos um desses males, ou com
todos juntos.
Raramente se escreve ou se fala
dos encantos da velhice. Admitamos
que não se trata, de fato, de encantos,
mas pelo menos de vantagens que a
idade proporciona. O mais simples deles é andar de graça em ônibus, trem
e metrô. Fura-se a fila no caixa dos
bancos, dos correios e das loterias,
bem como de qualquer Repartição de
cujos serviços necessitam. É verdade
que em alguns casos não adianta,
como na fila dos Precatórios. Nesse
caso, o Estado não está nem aí para
a idade. Velhos morrem aos 80 ou
90 anos esperando o dinheiro a que
teriam direito.
Para os que ainda conseguem dirigir, há vagas para idosos e deficientes.
Embora nem sempre seja uma vantagem estacionar em tais vagas, que
estão mais ou menos na mesma linha
de proximidade do supermercado, da
farmácia ou do restaurante. Já nos
cinemas, o idoso tem desconto de
50% garantido. Nas farmácias oficiais
há remédio gratuito, propiciado pelo
governo federal.
Q uando o idos o
viaja de avião, recebe
tratamento especial,
ao lado de crianças,
portadores de deficiência, grávidas etc.
São os primeiros a entrar, a receber as refeições
e a sair do avião. Cortesia das
empresas na disputa de mercado e
também cumprimento
das leis que determinam atendimento
prioritário aos idosos.
Não sei por que
não se divulgam mais
intensamente os be-

Flávio Tiné
nefícios concedidos aos deficientes,
que, em sua maioria, são também
idosos. Eles podem adquirir veículos
automáticos ou adaptados com desconto de IPI e ICMS, o que significa
uma redução aproximada de 25% do
valor de mercado. Basta o deficiente
submeter-se a um exame e obter
uma carteira de habilitação especial.
Em seguida, requerer o benefício
junto aos órgãos competentes. Não
se divulga, ainda, que o deficiente
pode livrar-se do rodízio, no caso de
São Paulo, se necessita de tratamento
permanente, como fisioterapia, hidroterapia, quimioterapia, transfusão de
sangue etc. A lei relaciona as doenças
e os tratamentos que proporcionam
tais benefícios.
Admitamos que desfrutar de tais
regalias não chega a ser um encanto,
mas pelo menos é um conforto a mais
para quem já está debilitado e muitas
vezes deprimido.
O uso da bengala oferece certo
glamour. Nas crianças, desperta carinho e curiosidade. Em outras pessoas, mesmo desconhecidas, provoca
solidariedade. Todos querem ajudar
a atravessar a rua, a sentar, levantar,
apanhar um objeto, entrar ou sair de
um automóvel. Testemunhei essas demonstrações de carinho várias vezes,
em diferentes locais e oportunidades.
Aí, sim, senti os encantos da velhice.
Uma recomendação para quem
ainda não chegou à velhice: pensar na
possibilidade de manter um plano de
saúde, o mais modesto que seja, para
as horas de dificuldade. Não sendo
possível, inscreva-se num programa
de saúde pública (SUS). Questione
sempre sua saúde, para seu bem-estar
e de sua família.
P
Flávio Tiné é jornalista e foi assessor de imprensa
do HCFMUSP 21 anos. flavio.tine@gmail.com

Espaço Livre
Cecy Sant’Anna

Úlceras – Não é o estresse que causa a úlcera, mas uma bactéria chamada Helicocbater pylori, diz o gastroenterologista José Figueiredo Penteado, que explica
que cerca de 90% das úlceras duodenais e 60% das estomacais são provocadas
por esse microrganismo.

ilustrações: Moriconi

Obesidade e câncer – Excesso de
peso pode aumentar o risco de câncer
de mama triplo negativo, um dos mais
raros da doença. Segundo cientistas
do Centro de Pesquisa do Câncer Fred
Hutchinson, na Filadélfia, EUA, uma
mulher com sobrepeso teria 35%
mais chances de desenvolver essa
forma agressiva da enfermidade.
“O fato de ter sido encontrada uma
ligação com o câncer de mama triplo
negativo é algo único, pois, biologicamente, este subtipo é muito diferente”,
diz a cientista Amanda Phipps.
Ansiedade e DNA – Pesquisadores
da Faculdade de Medicina Utah, de
Weill Cornell, em Nova York, EUA,
ident i f ica ra m u ma a lt eração no
DNA que gera ansiedade tanto em
camundongos como em humanos. A
pesquisa poderá ajudar a desenvolver um tratamento para distúrbios
relacionados a este tipo de comportamento, como fobias e estresse póstraumático. Esse estudo foi publicado
na revista Science.
Pescoço mais grosso – O risco de
ter problemas cardíacos é maior
em pessoas de pescoços mais
grossos. Essa característica
não aumenta o risco de colesterol ruim, mas eleva os
níveis de glicose no sangue.
Riscos de diabetes – Uma
equipe internacional de cientistas descobriu que a troca de uma única letra de
um gene responsável pela produção de
glóbulos vermelhos no sangue permite
identificar pacientes de diabetes mais
propensos a sofrer de complicações
graves da doença, levando à cegueira
e à insuficiência renal. A descoberta
foi publicada na revista Proceedings of
the National Academy of Science. Pesquisadores partiram
da suposição de que a doença
renal crônica e a retinopatia
deveriam estar ligadas a uma
causa genética, já que existe
uma forte correlação entre elas.
O trabalho foi feito numa população de
portadores de diabetes tipo 1 e 2.

Osteoporose – Por volta dos 50 anos
de idade a incidência da doença nas
mulheres é muito maior do que em
homens. A partir dos 70 anos a incidência é praticamente a mesma nos
dois sexos. Segundo o geriatra Saulo
Bubsman, as mulheres têm osteoporose mais cedo que
os homens por causa da
menopausa, que reduz
a produção de estrogênio, prejudicando a
absorção de cálcio pelos
ossos.
Meditação e doenças – Estudo feito
pela Universidade da Califórnia, nos
Estados Unidos, concluiu que, enquanto
a mente está relaxada, a telomerase –
enzima ligada ao sistema imunológico –
tem sua ação intensificada. Os cientistas
analisaram 60 pessoas durante três meses. A metade que praticou a meditação
teve as taxas de telomerase 30% mais
altas. A outra metade não apresentou
nenhum bem-estar psicológico.
Depressão em idosos – A falta da
vitamina D pode aumentar risco de depressão em idosos, segundo estudo de
cientistas holandeses. Os pesquisadores da Universidade Vrije, em Amsterdã,
Holanda, observaram 1.282 pessoas
com idade entre 65 e 95 anos. A taxa de
vitamina D nos 169 idosos que sofriam
de leve depressão era 14% menor do que
nas outras pessoas. Recomenda-se que
o idoso tome alguns minutos de sol, bem
cedinho, diariamente.
Nariz grande evita doenças – Cientistas da Universidade de Iowa, Estados
Unidos, constataram que ter nariz
grande diminui a eficiência
da respiração. Mas há também um lado bom, faz com
que os narigudos inalem 7%
menos poluentes e germes
causadores de doenças
como a do vírus da gripe.

Suor congelado – Pesquisadores
da Inglaterra e da República Tcheca
decidiram congelar amostras de suor
utilizadas em testes de laboratório, em
pesquisas relacionadas a hormônios
e sexo. Eles verificaram
que, mesmo depois de
congelado, o suor não
perde seu odor original.
Rigidez dos vasos sanguíneos –
Crianças e adolescentes acima do peso
podem apresentar vasos sanguíneos
tão rígidos quanto os de uma pessoa de
40 ou 50 anos de idade. Mesmo quando
os níveis de colesterol estão normais,
a rigidez dos vasos apresenta uma
circulação anormal de sangue que pode
prejudicar a pressão e aumentar os riscos de problemas cardiovasculares. A
descoberta foi feita por pesquisadores
da Universidade da British Columbia,
no Canadá.
Cebola contra os fungos – Por ser
microbicida, com ação semelhante
à dos antibióticos, a cebola destrói
certos microrganismos, como fungos
causadores de micose. Outra vantagem
é seu alto poder desinfetante, antiinflamatório. A cebola pode ser
antídoto em picadas
de aranha ou em furúnculos. Para isso,
basta só colocar
uma rodela fina de
cebola em uma xícara de água fervida, abafar
e aplicar o líquido na ferida
ou picada.
AVC, infarto e os jovens – A falta
de controle de alguns fatores de
risco como o sedentarismo, estresse, obesidade e fumo tem aumentado o número de jovens atingidos
por AVC e infarto. O impacto desses
fatores em pacientes mais jovens
costuma ser mais fulminante.

Gorduras do “bem” – Gorduras saudáveis para o coração encontradas nos peixes
e frutas, nozes, amêndoas e castanhas, além dos óleos de canola e de oliva, oferecem nutrientes que fortalecem o sistema imunológico e ajudam a aliviar dores
musculares. Coloque azeite de oliva sobre as verduras e legumes, cereal matinal,
peixe grelhado, macarrão e frutas oleaginosas. Consuma de três a seis colheres
diariamente.
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Pilates
Decidi interromper os exercícios de musculação
e procurar nova modalidade de atividade que
pudesse me garantir uma velhice saudável

D

ia desses, li no site do mestre
Hélio Fernandes – www.tribunadaimprensa.com.br – um
texto do Eduardo König que tratava
da velhice. Eduardo, que é engenheiro, fez um roteiro para idosos no qual
ensina que a poupança garante uma
velhice melhor, desde que não seja
muito, pois você pode desembarcar
deste mundo num segundo e deixará
a grana para a alegria dos herdeiros.
Diz, ainda, que os idosos não devem
ficar pensando na descendência com
fixação, afinal, como pais, já devem
ter oferecido tudo para que os filhos
possam tocar suas vidas.
Para completar, Eduardo orienta
que nós, os ex-velhos, ex-terceira
idade e hoje idosos, devemos
ter uma vida saudável, sem
exagerar nos exercícios, nos
alimentos, na bebida alcoólica
e mesmo na atividade sexual.
Tudo deve ser feito com moderação. Dirigir, só até o dia em
que se sinta seguro nas dificuldades do trânsito. Nada de
estresse, e cuidado com
as “mulheres gasolina”.
Depois de arrolar uma
série de ações que tornam a vida dos idosos
mais feliz, o autor recomenda uma frase
como res posta
à ine v itável
pergunta: – O
que você fez na
vida? Responda: – Vivi!
Foi com essas palavras atormentando a minha cabeça que decidi
interromper os exercícios de musculação e procurar nova modalidade
de atividade que pudesse me garantir
uma velhice saudável. O primeiro
passo foi em direção à meditação.
Orientou-me uma especialista que
me levou às profundezas em busca do
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meu eu. Não me encontrei, apesar de
reconhecer a seriedade da meditação
e da importância para muitas pessoas
atoladas em problemas.
Segui outro rumo com um grupo de praticantes de ioga. Quando
prestei o serviço militar, conheci um
mestre que dava um show nas nossas
horas de atividade física. Eu achava o
soldado “De Rose” um espanto com
a sua concentração e imaginava que,
um dia, eu pudesse praticar exercícios
com tanta perfeição. Desisti, pois,
também não era a minha vocação,
como não foi na juventude.
Mas não desisti de todo. E encontrei, depois de outras tentativas, o
exercício que me tem proporcionado
uma vida saudável e divertida. Foi
no “Pilates” que,
af inal, conseg ui
acalmar os meus
músculos e nervos,

Paulo Castelo Branco
além de me divertir muito com a
forma de as professoras conduzirem
a aula. Eu, um idoso, nunca havia experimentado exercícios e orientações
tão sutis e engraçadas nas aulas a
que tenho me submetido duas vezes
por semana na “Salute”, logo eu que
de salute só conhecia o Royal. A professora começa a aula determinando
que eu respire profundamente. Mas
não é uma respiração qualquer não.
É preciso inspirar com concentração
e, em seguida, expirar, soltando o
ar e, acreditem, levantando o púbis
em direção ao umbigo, e ir subindo
o bumbum até não aguentar mais.
Em seguida, dar uma inspiradinha
e voltar a expirar descendo o bumbum pelas costelas, uma a uma,
até colar a coluna no chão. Parece
difícil na primeira aula, mas não é;
a dificuldade continua por todos os
dias. Depois dos exercícios de alongamento, é a vez de outros executados
nuns aparelhos cheios de molas
que devemos puxar com os pés
e braços. Por fim, o exercício
de alongamento das pernas que
devem ficar esticadas sobre um baú e
que chamo de “esticando as canelas”.
Quando você pensa que acabou, vem
o prêmio. Deitado no chão, sua coluna é alongada por duas mãos fortes
que o esticam como se você tivesse
crescido uns dez centímetros em um
segundo.
Estou feliz com o “Pilates”. A
mobilidade voltou, a mente ficou mais
leve e acho que vou me matricular
numa escola de dança de salão. Aí,
sim, acho que terei uma velhice tranquila e, como disse o König, quando
chegar a minha hora de desembarcar,
prestarei contas com grande flexibilidade, o que espero, também, do meu
Interlocutor.
P
O autor é escritor. www.paulocastelobranco.adv.
br, paulo@paulocastelobranco.adv.br
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Rodrigo Borges

De olho no futuro

O

ano de 2011 marca o início
de uma década de ações,
avanços e tecnologias que
vão modernizar cada vez mais o setor
odontológico. A 6a edição do Sinplo
– Simpósio Internacional dos Planos
Odontológicos, realizada no final de
maio, em São Paulo, confirma esta
tendência e o evento se consolida
como um fórum para a apresentação
de novos conceitos e ferramentas que
visam atualizar o mercado.
A constatação foi
feita na abertura do
evento por Geraldo
Lima, diretor do Sinog – Sindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo,
responsável pela organização do Simpósio, em parceria com
a ALAMI – Associação Latino-Americana de Sistemas Privados
de Saúde. “Um dos principais
focos da entidade é promover
a excelência no atendimento
da saúde bucal. Nesse sentido,
apontar os desafios da odontologia para a próxima década
é uma forma de antecipar as
demandas para as quais o setor odontológico tem que se preparar através
das operadoras e redes credenciadas.”
As relações entre operadoras, redes
credenciadas e clientes; o novo perfil
do usuário e o papel do Ministério da
Saúde e da ANS – Agência Nacional de
Saúde Suplementar fizeram parte das
discussões. Não faltou espaço também

para os temas relacionados à rotina
dos consultórios, como o empreendedorismo e o uso das redes sociais
como ferramenta de divulgação e
intercâmbio de informações.

Demanda e regulamentação

O consultor técnico da
coordenação geral de Saúde
Bucal do Ministério da Saúde
no evento, Wellington Mendes Carvalho, explicou que o
governo vem concentrando
esforço na prevenção, recuperação
e manutenção da saúde bucal desde
2004, na tentativa de reverter um
quadro grave revelado pela pesquisa
realizada um ano antes. O estudo ajudou a definir a política do programa
que foi integrado ao Sistema Único de
Saúde e às regiões com prioridade de
atendimento.
Helena Venceslau, assessora especial da ANS, afirmou
que a necessidade de regulamentação aumenta com
o crescimento do setor, que
apresentou um dos maiores
saltos nos últimos anos, como
consequência da evolução
do cenário macroeconômico e do
aumento de renda, capacidade
de consumo e evolução do
índice de salários médios da
população.
Dagoberto Lima, chefe da
Assessoria Jurídica do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog,
procurou identificar alguns

parâmetros de regulação dos planos
odontológicos no cenário atual. Segundo ele, o assunto é polêmico, pois,
embora a Constituição determine que
a saúde é direito de todos e obrigação
do Estado, o modelo vigente
é o do sistema misto, com
os planos privados de saúde
suplementar cobrindo cada
vez mais a demanda do setor.
No Chile, onde o quadro
não é muito diferente do
Brasil, o governo também
vem aumentando sua atuação. Mas, para isso, adotou
uma política preventiva e
escolheu como principal
ferramenta a reforma do sistema de saúde, a partir dos
dados demográficos obtidos
pelas campanhas epidemiológicas. O subgerente odontológico da
Megasalud, Cristián Montero, revela
que a meta chilena é reduzir em 50%
o número de cáries em menos de 20
anos.
Na Argentina, como informa Jorge Mendez, presidente da Odontocorp International, o atendimento
de quase 90% da população
por meio dos serviços públicos ou
terceirizados não é atestado
de eficiência do sistema de
saúde no país, mas revela a
dificuldade do setor privado
em oferecer a melhor tecnologia por preços razoáveis.

31

6o Sinplo
De acordo com Luis Enrique Bernal, gerente de Odontologia da Sanitas Colômbia,
no ano passado, 90,1% da população colombiana teve acesso a um plano de saúde
obrigatório, embora a grande parte dos
tratamentos odontológicos especializados
não tivesse cobertura, já que necessitam ter
relação com uma patologia geral.
Luis Enrique Bernal

Polyanna C. da Silva

Roberto Porto

Plínio Tomaz

Operadoras e consumidores

Para harmonizar a relação entre a rede
particular e os interesses dos usuários, uma
das obrigações do prestador de serviço é
informar e educar o consumidor para que
ele saiba o que está adquirindo. Essa é a
posição defendida por Polyanna Carlos da
Silva, especialista em direito do consumidor
e supervisora institucional da Proteste.
Para o consultor e presidente da Câmara Técnica de Odontologia de Grupo do
CROSP – Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo, Roberto Porto, o melhor
relacionamento das operadoras com a rede
credenciada passa pelo equacionamento do
desconhecimento do dentista com relação
ao mercado. Como estratégia para mudar
esse quadro, ele sugere que as empresas do
setor devam investir na capacitação administrativa do profissional.
O cirurgião-dentista Plínio Tomaz,
também consultor com especialização em
Marketing, indica alguns caminhos para
uma parceria mais consistente e satisfatória
com os credenciados. Entre suas sugestões,
destacam-se a oferta de cursos técnicos e de
especialização, o financiamento de equipamentos, reformas e outras benfeitorias que
ajudem a melhorar o atendimento e atraiam
mais clientes.

Mercado em transformação

Fabiana Car

Santuza Mendonça
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A integração dos cirurgiões-dentistas
com outros profissionais da área é uma estratégia para a otimização dos consultórios,
segundo Fabiana Car, do Departamento de
Bioquímica Bucal da USP. Referindo-se às
tarefas dos técnicos e auxiliares de saúde
bucal, ela lembra que já existe regulamentação específica para essas atividades, mas
na prática pacientes e dentistas têm dúvidas
sobre a atuação desses profissionais nos
consultórios.
Santuza Mendonça, membro do Departamento de Odontologia da Sociedade
Mineira de Terapia Intensiva – Somiti, defende a participação do cirurgião-dentista

nos hospitais. Para ela, a importância da
equipe multidisciplinar no tratamento
e diagnóstico do paciente permite uma
abordagem biológica, psicológica, social
e espiritual, na medida em que contribui
para a melhoria da sua qualidade de vida,
humanizando o atendimento aos pacientes
internados e debilitados pela doença ou
pelo próprio tratamento.
Elaine Cappellano
A capacitação para um mercado de
trabalho em constante transformação foi
abordada por Elaine Cappellano e Keller
De Martini, especialistas em Odontologia
Intensiva e que atuam em UTIs de alguns
hospitais públicos. Ambos apontam a necessidade de implementação de cursos de
aperfeiçoamento na área, com demanda
crescente, mas que ainda não contam com
Keller De Martini
disciplina específica.
A promoção da saúde foi abordada por
Rudá França Moreira e Vitor Hugo Nunes,
ganhadores do Prêmio Sinog de Odontologia em 2010. Eles destacam a necessidade
de um ambiente confortável como forma
de amenizar a relação entre o paciente e o
tratamento odontológico. Da mesma forma,
a humanização do ambiente foi destacada
por Regina Juhás, superintendente de audi- Rudá França Moreira
toria da OdontoPrev, que inclui nos planos
odontológicos do futuro uma postura mais
ética em relação à qualidade do atendimento e à satisfação do cliente.
Ione Baron, especialista em Odontologia
Preventiva e Social, mostrou a importância
da orientação do dentista na educação do
paciente, para que adote uma rotina de
cuidados com a saúde bucal. Ela revela que,
Vitor Hugo Nunes
embora os cremes dentais respondam por
61% do mercado de produtos de higiene
bucal, o consumo de escovas de dentes
registrado em 2008 foi de apenas 1,6 per
capita/ano.

Redes

sociais, marketing e mercado de
trabalho

Como em outros setores do mercado,
as redes sociais foram apontadas como
ferramenta para manter ou conquistar a
clientela por vários profissionais que realizaram palestras no Sinplo. Para o fundador
da Ecommerce School e da iHouse, Maurício Salvador, as redes sociais influenciam
diretamente no comportamento dos consumidores e sua utilização deve envolver
conteúdo de qualidade e investimentos
compatíveis com o retorno que se espera.

Regina Juhás

Ione Baron

Maurício Salvador

Felipe Cabral

em um consultório odontológ ico, os pequenos
detalhes realmente fazem
a diferença na fidelização
do cliente
A especialista em Mar
keting e diretora da Ideia
Publicidade e Consultoria,
Marcia Nana, lembra que
Felipe Chibás
Claudia Firmino
as estratégias de mercado
sente na Internet de uma forma não dispensam o que o cliente proefetiva é essencial para a empresa cura: serviço de qualidade, profisque deseja fortalecer sua imagem no sionais capacitados e atendimento
mercado e conquistar mais clientes. ágil e personalizado. Mesmo susMas, para se destacar, não basta ser tentado nesses pilares, no entanto,
visto. É preciso ser lembrado”.
o marketing não dispensa a comuFazer a diferença também foi a nicação eficiente para transmitir a
dica que o diretor da FA3 Comu- mensagem certa, como reforça o
nicação, Fábio Alves, deixou em mestre em Educação Corporativa,
sua apresentação aos dentistas das Reinaldo Passadori, encerrando o
redes credenciadas, dizendo que, Módulo Operadoras com uma apreembora tudo possa parecer perfeito sentação motivacional.
P

Felipe Cabral, diretor de comunicação da iDent, defende uma rede
social para dentistas que tenha, entre
seus objetivos, a união da categoria,
a aproximação entre profissionais do
mesmo segmento e a atualização
científica, como a que ele próprio
ajudou a desenvolver com a iShareLife.
Os diretores da Perfectu Consultoria, Felipe Chibás e Claudia
Firmino, apontam as ferramentas
disponíveis e as necessidades do mercado como
táticas de empreendedorismo na Odontologia e
forma de obter sucesso
profissional.
Para Nísia Teles, do
Markentista, consultoria
e s p e c ializ ada na ár e a
Nísia Teles
odontológica, “estar pre-

Fábio Alves

Marcia Nana

Reinaldo Passadori

Sinog entrega prêmios na Hospitalar 2011
No jantar de abertura da Hospitalar, realizado dia 25 de maio
último, no Clube Monte Líbano, em São Paulo, foi entregue o
10o Prêmio Sinog de Odontologia pelo Sindicato Nacional das
Empresas de Odontologia de Grupo. A premiação é uma iniciativa
que visa incentivar e promover o trabalho da classe odontológica
no Brasil, seja no setor acadêmico ou profissional.
Na categoria Cirurgião-Dentista, que teve como tema
“Valorização da Odontologia: ações que contribuam para a
ampliação e fidelização da rede credenciada das operadoras
e que aprimorem a qualidade dos serviços prestados aos beneficiários dos planos odontológicos”, o presidente do Sinog,
Carlos Roberto Squillaci, entregou ao Dr. Rowan do Vale Vilar
o prêmio de R$ 13 mil reais bruto, diploma e troféu, além da
menção honrosa e troféu pela orientação do trabalho vencedor
na categoria Estudante de Odontologia.
Para os estudantes de Odontologia, cujo tema foi “Novas
Tecnologias de Imagem em Odontologia: como essas ferramentas de diagnóstico e controle de qualidade dos serviços
odontológicos podem contribuir para a segurança do cirurgiãodentista e seu paciente e para o aperfeiçoamento da relação
do credenciado com a operadora de planos”, a estudante do 7o
semestre da UERJ, Universidade do Rio de Janeiro, Lilian Lessa
França, recebeu do presidente do Sinog o prêmio de R$ 8 mil

reais bruto, mais o
diploma e troféu.
O Sinog também homenageou
com um troféu a
UERJ e seu respectivo corpo docente de Odontologia
pelo trabalho acadêmico premiado.
A comissão julgadora foi presidida pela Dra. Claudia Durante, cirurgiã-dentista e diretora do Sinog, e composta pelo
Prof. Dr. Artur Cerri, coordenador-geral da EAP/APCD – Escola
de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas; Prof. Dr. José Roberto de Magalhães
Bastos, professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da
FOB – Faculdade de Odontologia de Bauru; Prof. Dr. Adriano
Albano Forghieri, presidente da APCD – Associação Paulista de
Cirurgiões-Dentistas; Prof. Dr. Ziró Yanagimori, tesoureiro da
ABCD – Associação Brasileira dos Cirurgiões-Dentistas; e as
Dras. Sandra Angotti Ossent e Maria Adriana Falcão de Abreu
Araújo, ambas cirurgiãs-dentistas e ligadas às operadoras de
planos odontológicos.
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Cartas e e-mails

Grato, Sueli Zola! Ficou jóia!
Parabéns, uma das mais bem
explicadas reportagens que eu
vi em português.
Alysson Muotri – entrevistado
das páginas centrais da edição
213 - La Jolla (CA) – EUA
Olá, Eli Serenza. Meu nome é
Deise e sou estudante do Centro Universitário São Camilo do curso de
nutrição. Li a matéria sobre gravidez na
adolescência da revista Medicina Social.
Achei muito boa. Estou elaborando um
trabalho sobre gestação na adolescência
para matéria de nutrição humana e gostaria de usar alguns dados de sua notícia,
mas preciso de referências bibliográficas.
Por gentileza, ser for possível, mande para
mim algumas referências de sua matéria.
Deise de Andrade - São Paulo – SP
Em visita ao Hospital Pio XII, em São José
dos Campos, SP, tive a grata oportunidade
de folhear a Medicina Social e fiquei
simplesmente entusiasmado pela qualidade da mesma, com artigos de primeiro
mundo e de interesse geral. Gostaria de
saber da possibilidade de recebê-la gratuitamente e, se for possível, que me seja
enviado o número referente aos meses
de abr/maio/jun de 2011. Espero ser atendido, mas, caso não seja possível, ficam
aqui os meus parabéns a toda a equipe.
Alvaro Pedro Neves Pereira - São José
dos Campos – SP
Gostaria de enviar, por meio desta,
pedido da revista Medicina Social do

mês de abril, pois ainda não
recebemos. Essa revista tem
sido um ótimo meio de informações, conscientizações e
atualizações para todos nós
da área de saúde, principalmente agora que estamos
trabalhando em parceria com
a Prefeitura de Belo Horizonte
no Programa Maior Cuidado,
que visa à terceira idade. Meus
sinceros agradecimentos pela atenção e
por todas as edições recebidas.
Janaina Ferreira - Belo Horizonte – MG
A Universidade de Cruz Alta – Unicruz,
Biblioteca Visconde de Mauá, acusa e
agradece o recebimento da revista Medicina Social de Grupo – edição nº 213.
Jéssica do C. Cadore - Cruz Alta – RS
Sou voluntária da AVOHC – Associação
das Voluntárias do Hospital das Clínicas.
Gostaria que me enviassem gratuitamente a revista Medicina Social de Grupo.
Maria Mercia Luiz Kaninski - São
Paulo – SP
Pedidos de assinatura:
Aline Marinho, Rio de Janeiro – RJ; Alvaro
Pedro Neves Pereira, São José dos Campos – SP; Amira Miranda, São Paulo – SP;
Andrea Santos Lacerda, São Leopoldo – RS;
Ariele Aisha Sales do Norte, Americana – SP;
Arquimedes Tintori Neto, São Paulo – SP;
Carlos Augusto Leitão de Oliveira, São Paulo
– SP; Carmelio José Brasileiro de Figueirôa,
Camaragibe – PE; Cássia Veruska Moraes
de Carvalho, Maceió – AL; Clemilson Sousa
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02/11 Finados
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SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês
DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês
Data limite para publicação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2010
DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses maio, agosto, novembro de 2011 e fevereiro de 2012
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de junho,
setembro e dezembro de 2011 e março de 2012
SIP - último dia útil dos meses de agosto de 2011 e fevereiro de 2012
Anual variável – NTRP – Nota Técnica de Registro de Produto - deverá ser atualizada a cada período de 12 meses
Aperiódico – Comunicado de reajuste
1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do
início do período de referência - (porém, o reajuste não poderá ser retroativo)
2. Planos coletivos – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste
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15/11 Proclamação da República
06/04 Paixão
07/06 Corpus Christi

2011/12

André Stefano/SPCVB

Tecnologia na
Saúde Suplementar
Instrumento para o
Desenvolvimento Sustentável
do Sistema
Tecnologia em Medicina: Diagnósticos e Tratamentos
• Incorporação
• Acesso
• Custo
Tecnologia em Gestão
• Assistencial
• Administrativa/Comercial/Financeira
Tecnologia em Qualidade de Vida
Dias 18 e 19 de agosto de 2011
Hotel Maksoud Plaza
São Paulo, SP

Agende-se para o principal evento da saúde suplementar!

