
Medicina Social
Jul/Ago/set 2010

IS
SN

 1
98

1-
87

18

de Grupo
ANo XXVII Nº 210

Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) fala sobre o 
aquecimento global, mudanças climáticas e as ameaças ao planeta

Síndrome metabólica     
Atenção à circunferência abdominal. Barriga 
proeminente pode significar alteração no 
metabolismo. Entenda a síndrome que reúne 
vários sinais de perigo e pode levar a infarto, 
derrame e outras doenças graves

Mudança de foco
O mercado brasileiro 
volta-se para a classe C, 
com 53% da população. 
Muitas empresas mudam 
de estratégia para atender 
a essa nova faixa de 
consumo

Sinplo
O 5º Simpósio 

Internacional de Planos 
Odontológicos discute 
a eficiência da gestão 

com operadoras e seus 
prestadores de serviços, 

os cirurgiões-dentistas

Epidemia de quedas
Aumenta o número 
de tombos entre os 
idosos. E pior, 60% 

deles acontecem 
em casa. Confira 

as armadilhas 
domésticas e como 

eliminá-las
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Prevenção e Tratamento
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ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de 
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Medicina de Grupo. Presidente: Alexandre Lourenço 
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Squillaci

Novos rumos Na aNs?
em alguns casos 
é indispensável 
– nunca deixará 
de  existir. Porém, 
out ros modelos 
de  pagamento 
estão sendo es-
tudados ,  como 
pagamento por 
patologias, diá-
rias globais (hos-
pitais), pacotes 
(médicos e hos-

pitais), tentando chegar-se ao 
ideal, que é o pagamento por 
performance.

Na área de fiscalização bus-
ca-se a simplif icação. Ten-
ta-se unif icar entendimentos 
que eram díspares nos vários 
 NURAFs – Núcleos Regionais de 
Atendimento e Fiscalização da 
ANS, onde havia certo descom-
passo. Em reuniões realizadas 
com os vários segmentos, foram 
solicitadas sugestões a respeito 
de novos temas a serem levados 
a uma comissão – formada na 
ANS com a participação dos vá-
rios diretores do órgão regulador 
–, para a análise e o alinhamento 
de decisões.  

No que diz respeito ao índice 
de reajuste anual ditado pela 
ANS para os planos individuais 
e familiares, há a promessa de 
uma nova metodolog ia que 
compreenda melhor a sinistrali-
dade destes planos. Será?

Esses são alguns exemplos 
de tarefas sobre os quais vêm se 
debruçando os novos diretores e 
que mostram uma disposição de 
melhora para o setor.

É esperar para ver...

NNovas expecta-
tivas surgem para 
o setor de Saúde 
Suplementar com 
as mudanças na 
diretoria da ANS – 
Agência Nacional 
de Saúde Suple-
mentar. A presen-
ça de pelo menos 
quatro diretores, 
incluindo o seu 
diretor-presidente, 
demonstra que, além da troca 
pura e simples de nomes, a 
Agência traz, com a diretoria re-
novada, uma mudança de perfil.

Na diretoria anterior, pre-
valecia uma tendência mais 
sanitarista do que propriamente 
técnica. Na atual, os prof is-
sionais escolhidos são, em sua 
maioria, pessoas que ocuparam 
cargos em operadoras e hospitais 
privados e, portanto, há muito 
conhecedores do mercado que 
regulam.

Isso trará vantagens para o 
sistema como um todo? Acredi-
tamos que sim. Ações no sentido 
de simplificação dos processos já 
começaram a ser sentidas como, 
por exemplo, no processo de 
registro de produtos, que era 
muito complexo e excludente. Já 
nos foram solicitadas sugestões 
para aprimoramento e desbu-
rocratização do citado registro.

O novo presidente da ANS, 
Maurício Ceschin, vem procu-
rando estabelecer um contato 
mais racional entre as operado-
ras e os prestadores de serviços, 
sejam eles médicos ou hospitais. 
O famoso “fee for service” – que 
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Direito

A inconstitucional retroatividade

Tem-se observado que a direção 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS, em várias 

de suas decisões normativas recen-
tes, determinou que a aplicabilidade 
dessas Resoluções atingisse contra-
tos firmados em data anterior ao 
início de sua vigência, em flagrante 
desrespeito ao princípio, consa-
grado na Constituição Federal, da 
irretroatividade da eficácia do novo 
dispositivo legal violando o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada.

Questionada sobre tal compor-
tamento, em foros diferentes, a res-
posta da ANS tem sido a mais diversa 
possível, desde argumentando que 
se trata de contratos sucessivos ou 
até interpretando, ao arrepio da lei, 
como sendo de prerrogativas a ela 
atribuídas pela lei que a criou, a de 
no 9.961, de 2000. 

Com o intuito de evitar que in-
terpretações mais apressadas e feitas 
de forma equivocada possam iludir 
os menos esclarecidos a respeito da 
matéria, pede-se vênia para trazer ao 
exame dos leitores as sábias e com-
petentes palavras de um dos maiores 
constitucionalistas brasileiros vivos, 
o Prof. Luis Roberto Barroso, cons-
tantes de seu trabalho “Direito Inter-
temporal, Competências Funcionais e 
Regime Jurídico dos Planos e Seguros 
de Saúde”, página 13, de dezembro 
de 2009, apresentado por ocasião de 
conferência por ele proferida na Es-
cola Paulista de Magistratura no dia 
12 de maio de 2010, de onde se lê o 
seguinte: “Extensão da proteção: mo-
dalidades e retroação e a irrelevância 
da figura da lei de ordem pública: de 
forma simples, é possível afirmar que 
a garantia conferida pelo artigo 5o, 
XXXVI, impede que a lei nova retroaja 

de proteção do direito adquirido (ao 
lado do ato jurídico perfeito e da 
coisa julgada). Exatamente nesse 
sentido, o Supremo Tribunal Federal 
consolidou o entendimento de que 
a retroatividade – resultado vedado 
pela Constituição – pode assumir 
três formas: a retroatividade máxi-
ma, média e mínima, todas inválidas 
(STF, ADIN 493/DF. Rel. Min. Moreira 
Alves, j. 25/06/92, RTF 143/744-5)”. 
Na verdade, se apenas os eventos já 
definitivamente ocorridos no passado 
estivessem a salvo da lei nova, os 
conceitos de direito consumado e 
adquirido se confundiriam e haveria 
pouco propósito na existência da 
cláusula constitucional do artigo 5o, 
XXXVI, uma vez que são muito raras 
as situações em que a lei nova pre-
tende modificar o passado de forma 
direta. O problema de direito inter-
temporal se coloca exatamente em 
relação aos eventos que começaram a 
se verificar antes, mas seus efeitos ou 
parte deles apenas ocorreram depois 
da vigência da nova lei, como anota 
Celso Antonio Bandeira de Mello: “Daí 
que o grande mérito da teoria do di-
reito adquirido não reside na proposta 
de salvaguardar o que já se venceu, 
mas justamente oferecer solução para 
os problemas suscitados pelos ‘facta 
pendentia’, ao indicar quando a lei 
nova tem que respeitar o que ainda 
não está clausurado pela cortina do 
tempo transacto”.    

Diante de tais precisas e claras 
considerações dos grandes mestres 
do direito brasileiro e do próprio Su-
premo Tribunal Federal, todos respei-
tando o princípio da inaplicabilidade 
da norma jurídica nova aos atos ju-
rídicos perfeitos, celebrados antes de 
seu advento, ao direito adquirido e a 
coisa julgada, trazido no artigo 5o, in-
ciso XXXVI, da Constituição Federal, 
é manifestamente inconstitucional 
toda e qualquer decisão da ANS que 
venha ferir a citada disposição da 
Carta Magna da República.  P

O autor é chefe da assessoria jurídica do Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog

para prejudicar o ato jurídico perfeito, 
o direito adquirido e a coisa julgada. 
A questão que se coloca acerca da 
extensão da proteção constitucional 
não é difícil de ser enunciada: em que 
consiste, afinal, o efeito retroativo 
que, em última análise, é vedado pela 
Constituição? Não há disputa entre os 
autores acerca do seguinte ponto: se 
a lei tentar modificar eventos que já 
ocorreram e se consumaram, ou des-
fazer os efeitos já produzidos de atos 
praticados no passado, ela será retro-
ativa, e, consequentemente, inválida 
nesse particular. A controvérsia que 
opôs os dois principais doutrinadores 
que tratam do tema e seus seguido-
res – o italiano Gabba e o francês 
Paulo Roubier – versava, entretanto, 
sobre outro tipo de situação, que 
ensejava a seguinte pergunta: que 
se passa quando, de um ato prati-
cado no passado, com vigência da 
lei velha, decorrem efeitos futuros 
que apenas se concretizam quando 
a nova lei já se encontra em vigor? 
Para Roubier, a lei nova aplicava-se 
desde logo a esses efeitos, e a essa 
circunstância o autor denominava 
de efeito imediato da lei e não de 
retroatividade (note-se, desde logo, 
que no caso de contratos, o próprio 
Roubier entendia que a lei velha 
continuava a aplicar-se, como se 
verá. Gabba, por sua vez, rejeitava 
essa solução com fundamento no 
conceito de direito adquirido, para 
concluir que, também nessa hipó-
tese, haveria retroação da inválida. 
Ainda para Gabba, os efeitos futuros 
deveriam continuar a ser regidos pela 
lei que disciplinou sua causa, isto é, 
a lei velha. Como se sabe, a posição 
do autor italiano acabou por prepon-
derar e, no Brasil, as Constituições 
sempre adotaram a fórmula de Gabba 

Dagoberto José steinmeyer Lima

O segmento da Saúde Suplementar terá que 
desenvolver sérios esforços para continuar a exercer 

com êxito sua atividade
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Até para não confundirmos, 
o diagnóstico sobre o qual 
comentamos agora se trata 

de uma “auditor ia est ratég ica”. 
Um diagnóstico de melhor ia de 
desempenho, que consiste em fazer 
as perguntas certas na quantidade 
certa e, então, descobrir suas ver-
dadeiras respostas. As informações 
têm de ser prestadas de forma 
honesta e sem paixão ou emoção. 
Isso signif ica dizer que estamos 
revelando algo que foi fotografado 
num determinado momento. 

Você precisa estar ciente do 
que acontece no mercado com seus 
concorrentes, fornecedores de ser-
viços e insumos, clientes e demais 
envolvidos nessa cadeia de valores. 
Nesse trabalho é muito importante 
saber escutar o que as pessoas têm 
a dizer e de preferência ir buscar 
as informações em cada setor da 
sua organização, assim como no 
mercado em que se atua. Entender 
eventuais dif iculdades e por que 
elas acontecem. 

Isso vai ajudá-lo a v isualizar 
para onde se pode caminhar. Lem-
brando mais uma vez – aliás, não 
dá para esquecer – que estamos 
falando do mercado de saúde su-
plementar, regulado, e sabemos que 
muita coisa está por vir, evidente-
mente sempre exigindo mais das 
organizações. 

O que você precisa é definir os 
pontos que devem ser avaliados 
dentro desse trabalho e passar a 
considerá-los como imprescindí-
veis. Sabemos que teremos intro-
dução de novas exigências quanto 
às garantias financeiras (Resolução 
Normativa no 206) para obrigações  
dos eventos a liquidar; alterações 
sendo estudadas quanto à portabili-
dade (Resolução Normativa no 186); 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Diagnóstico situacional de empresa
É preciso definir os pontos que devem ser avaliados e 

considerá-los como imprescindíveis

m. Quais são as ameaças e oportu-
nidades no curto, médio e longo 
prazo do seu negócio?

n. Como você tem trabalhado com 
isso?

o. Qual é o grau de complexidade 
de sua tomada de decisão e or-
ganização em comparação aos 
dos concorrentes?

p. Onde recai a complexidade em 
seus processos? 

Uma vez respondida cada ques-
tão, você terá a oportunidade de 
desenvolver um planejamento or-
ganizacional dentro dos próximos 
meses e, quando novas exigências 
forem introduzidas pelo órgão re-
gulador, suas necessidades serão 
menores e provavelmente menos 
impactantes, quer em termos de 
investimentos f ísicos e humanos 
como também em tempo. 

Não menos importante é pen-
sarmos sobre o conceito da Nova 
Governança Corporativa, indepen-
dentemente do tamanho da sua em-
presa. O objetivo de forma bastante 
simplista é buscar uma integração 
maior entre fornecedores de capital, 
os prestadores/fornecedores de ser-
viços, os clientes, os empregados e a 
sociedade. Para finalizar, queremos 
dizer que todas as empresas precisam 
se movimentar rumo ao mundo novo, 
quer estejam preparadas ou não.    P

O autor é economista e coordenador da 
comissão econômica da Abramge e do Sinange, 
wnpg@uol.com.br

e também sobre um novo modelo 
de  reajuste. Tudo isso traz às or-
ganizações que atuam no mercado 
de saúde suplementar necessida-
des de algum tipo de  ajustes que 
sempre acabam exigindo melhores 
cont roles , mais invest imentos , 
aumento de recursos humanos e 
outras variáveis.  

Para isso é que estamos alertan-
do as empresas quanto à importân-
cia de se elaborar um diagnóstico 
situacional para conhecer suas reais 
necessidades:  
a. Custos: o que vem acontecendo 

com essa curva?
b. As ferramentas utilizadas estão 

sendo suficientes para controlá-
los sem  prejuízo da qualidade?

c. Como são seus custos em rela-
ção aos seus concorrentes?

d. Quem é mais eficiente e eficaz 
em áreas prioritárias?

e. Todos os seus produtos estão 
gerando resultado (ou não) e 
por quê?

f. Onde você pode obter mais me-
lhorias em relação aos outros?

g. Qual é o tamanho do seu mer-
cado?

h. Onde você está ganhando ou 
perdendo part ic ipação e por 
quê?

i. Como está estruturada sua rede 
de atendimento e seu agenda-
mento?

j. Quanto à sua estrutura de aten-
dimento, como você verifica o 
que precisa ser fortalecido e que 
medidas são adotadas diante da 
sua demanda?

k. Como você tem procurado aten-
der às necessidades dos  seus 
clientes em comparação aos 
concorrentes?

l. Qual a proporção de clientes que 
você consegue reter?

“Não menos 
importante é 

pensarmos sobre 
o conceito de 

Nova Governança 
Corporativa, 

independentemente 
do tamanho da 

empresa"
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OSinog tem buscado cumprir, 
ao longo de seus 14 anos 
de ex istência em âmbito 

nacional, seu principal objetivo: 
atuar como agente de crescimento 
e aprimoramento das empresas de 
assistência odontológica e, mais 
especificamente, as da modalidade 
que representamos, a odontologia 
de grupo. Assim, acompanhando a 
constante evolução do número de 
beneficiários de planos odontológi-
cos ano a ano, também temos per-
cebido uma recorrente necessidade 
de as operadoras se aperfeiçoarem 
no contexto da saúde suplementar 
e traçarem metas a curto, médio e 
longo prazos. 

Essas operadoras, por s inal, 
independentemente de seu porte e 
área geográfica de atuação, buscam 
com frequência no Sinog o apoio 
e as diretrizes necessárias para a 
resolução da maioria dos problemas 
relacionados à regulamentação do 
mercado. Entretanto, nossa entida-
de vai muito além disso. Com uma 
concepção moderna de sindicato, 
o Sinog pauta sua atuação simul-
taneamente em três núcleos de 
atividades: negociações sindicais 
com os respectivos sindicatos dos 
trabalhadores em todas as regiões 
onde há operadoras de nossa ca-
tegoria econômica; representação 
político-institucional em assuntos 
inerentes à sobrevivência e ao modo 
de operação das empresas de odon-
tologia de grupo, quer seja junto às 
entidades da classe odontológica 
(ABO, ABCD, CFO e todas as suas 
regionais), ou em todas as esferas 
dos órgãos governamentais, como 
a ANS e a Câmara de Saúde Suple-

CarLos roberto squiLLaCi

Sinog

Referência dos 
planos odontológicos

O segmento de planos odontológicos está começando e há 
espaço para que todos cresçam e apareçam

operadora. Os temas abordados e os 
assuntos deles decorrentes, e muitas 
vezes apresentados por diferentes 
pontos de vista, contribuem para 
que haja um debate racional sobre 
os meios e ferramentas eficazes para 
a consolidação do crescimento sus-
tentável de cada operadora, esteja 
ela atuando nos grandes centros ou 
em cidades distantes das capitais.

Aliás, o Simpósio deste ano não 
só privilegiou quem está dentro de 
uma operadora, mas trouxe tam-
bém quem está do outro lado que 
é um dos elementos mais importan-
tes de nossas operações: o nosso 
cartão de visitas, isto é, o nosso 
prestador de serviços, o cirurgião-
dentista. Se, por um lado, trazemos 
informações importantes diante 
das exigências técnicas e burocrá-
ticas de nossa rotina, necessitamos, 
por outro lado, prestigiar e qua-
lif icar nossas redes credenciadas 
criando oportunidades para o seu 
reconhecimento, seja por meio de 
programas de incentivo, ou ainda 
pela disponibilização de cursos de 
reciclagem e aprimoramento.

Não há, portanto, crescimen-
to que se sustente sem que haja 
uma sinergia entre os envolvidos. 
E, para que haja essa interação, é 
que o Sinog existe congregando as 
operadoras e oferecendo serviços 
que auxiliem no engrandecimento 
da Odontologia. Haverá casos em 
que será preciso ajudar a levantar os 
pequenos, outros em que deveremos 
proteger os pequenos e médios, e 
outros, ainda, que agiremos para 
conter os grandes. Como mostram 
os números, o segmento dos planos 
odontológicos está apenas começan-
do e há, sem dúvida, espaço para que 
todos, em seus respectivos nichos de 
mercado, cresçam e apareçam. P

O autor é presidente do Sinog – Sindicato 
Nacional das Empresas de Odontologia de 
Grupo, diretoria@sinog.com.br

mentar; e, por último, e não menos 
importante, o amparo à formação 
e ao desenvolvimento profissional 
de seus sindicalizados associados, 
por meio de uma relação sindica-
to–empresa.

Os sindicatos precisam acom-
panhar o ritmo de mudanças da 
sociedade e se adaptarem a um 
mundo globalizado e competitivo. 
Ao abraçarmos a ideia de tornar o 
Sinog uma referência dos planos 
odontológicos em todo o Brasil, 
buscamos despertar em cada ope-
radora a necessidade de que haja 
uma constante profissionalização de 
seus executivos, gestores e colabo-
radores. E este mecanismo de aper-
feiçoamento somente funciona se 
há o intercâmbio de conhecimento 
entre todos os players que compõem 
a nossa atividade. 

O Simpósio Internacional de 
Planos Odontológicos–Sinplo que 
realizamos anualmente é um bom 
exemplo de como uma mesma 
informação ali transmitida pode 
ser compartilhada coletivamente 
e depois individualizada por cada 

“O Sinplo deste 
ano privilegiou 

quem está dentro 
de uma operadora 

e também o 
prestador de 
serviços, o 

cirurgião-dentista"
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Bromidrose

Cheiro de corpo
Alguns casos exigem até cirurgia

Osuor, proveniente de axilas e pés 
(o famoso “chulé”), que gera 
um cheiro desagradável, é uma 

doença. Ela se chama bromidrose e 
atinge milhares de pessoas, que têm 
dificuldade de expor seu problema  e 
muitas vezes não sabem quem é o pro-
fissional que pode auxiliá-las no tra-
tamento. No entanto, o mal é tratável 
e há uma série de recursos, que vai da 
simples utilização de medicamentos de 
uso tópico, passando pela medicação 
oral, até as cirurgias. 

Para a médica dermatologista 
Maria Fernanda Ierardi Ribeiro, o 
fator principal que gera a bromidrose 
é a decomposição de bactérias que 
existem naturalmente na pele das pes-
soas e que se acentua em locais como 
axilas e pés. Maria Fernanda explica 
que as glândulas apócrinas, situadas 
no tecido adiposo axilar, secretam 
substâncias chamadas ácidos graxos, 
que possuem cheiros característicos. 
Quando a quantidade de bacté-
rias aumenta e elas se decompõem, 
acentua-se o cheiro ruim. As bactérias 
que mais comumente causam odor por 
decomposição são dos gêneros Sta-
philococcus e Streptococcus e habitam 
normalmente a flora comum da pele.

Segundo ela, a doença pode se 
manifestar em três estágios: leve, 
moderado e severo. “O diagnóstico é 
eminentemente clínico, associado à 
história relatada pelo paciente. Exis-
tem exames, como o teste do iodo 
positivo, que revelam uma tendência 
maior ao suor excessivo (hiperidrose), 
que pode ou não estar associado à 
bromidrose”, alerta. A profissional 
explica que, em pessoas com predis-
posição à bromidrose, o descuido com 
a higiene pode colaborar e acentuar a 
manifestação clínica. 

“O tratamento inicial de combate 
à doença é feito, geralmente, com 
substâncias de uso tópico (local), como 
talcos antissépticos, sprays desodori-

zantes ou cremes contendo antibió-
ticos, que dificultam o crescimento 
das bactérias”, diz Ribeiro. Em alguns 
casos pode ser utilizada medicação por 
via oral e, havendo excesso de suor, 
pode-se associar substâncias anti-
transpirantes – “apesar de que os tra-
tamentos da bromidrose e hiperidrose 
podem ou não estar correlacionados 
num mesmo momento”, esclarece o 
especialista.

Em casos extremos, a cirurgia 
pode ser recomendada. O médico 
cirurgião Ubajara Guazzelli explica 
que existem algumas modalidades 
de cirurgias realizadas no caso da 
bromidrose. “Vale frisar que elas são 
a última opção quando se trata de 

controle da bromidrose, e só serão 
recomendadas quando todas as outras 
formas de tratamento foram utilizadas 
sem sucesso.” 

Para Ubajara, as táticas cirúrgicas 
têm o objetivo de diminuir o número 
de glândulas da axila e, consequen-
temente, a quantidade de suor com 
forte odor. “As glândulas podem ser 
removidas por dois procedimentos 
diferentes: ou se retira a pele para 
remover a glândula, ou se removem 
somente as glândulas. Esta segunda 
técnica segue os princípios da lipo-
aspiração, porém o foco não é retirar 
gordura e sim glândulas que produzem 
o suor”, ressalta o cirurgião. 

Outra indicação de cirurgia é no 
caso de associação de bromidrose com 
hiperidrose (suor excessivo). Guazzelli 
lembra que não existe tratamento que 
garanta a resolução total do problema, 
nem mesmo a cirúrgica. No entanto, 
ele adverte que qualquer procedimen-
to cirúrgico tem diferentes graus de 
risco, que variam desde a não resolu-
ção do problema para o qual a cirurgia 
foi proposta, até complicações leves, 
moderadas ou graves. 

Em geral, as cirurgias utilizadas 
nessa situação têm graus de risco de 
leve a moderado. Ambos os profis-
sionais esclarecem que é importante 
saber que a bromidrose é uma doença 
com controle e, assim, as pessoas com 
predisposição não devem abandonar o 
tratamento, pois as manifestações clí-
nicas podem voltar a aparecer, mesmo 
após longos períodos de tratamento.P
jefersonmattos@ibest.com.br

Jeferson mattos

DIcaS para Se preveNIr 
coNtra a bromIDroSe
• Lave bem os locais afetados, 

utilizando de preferência sabo-
netes antissépticos. As lavagens 
devem ser com frequência 
maior do que o normal para 
quem não tem a doença – e sua 
frequência deve estar relacio-
nada aos hábitos diários como 
trabalho, exercício, exposição 
ao calor etc.

• Evite deixar pés e axilas úmidos 
após o banho, ou seja, secar 
bem é a regra.

• Troque camisetas, camisas e 
meias diariamente, para evitar 
maior proliferação de bactérias. 
E prefira a utilização de roupas 
mais largas, evitando-se tecidos 
sintéticos. 

• Aqueles que utilizam sapatos ou 
botas devem optar pelos mais 
abertos e, quando chegar em 
casa, deixar secar perto de lu-
gares com fluxo de ar adequado 
– ou mesmo no sol da manhã. 
Esse hábito diminui a umidade 
e a proliferação de bactérias. 
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Avalorização exagerada da es-
tética pela mídia, em geral, 
os anúncios de página dupla 

em revistas de clínicas oferecendo 
lipoaspiração e outros procedimentos 
em prestações a perder de vista, a 
fre quência cada vez maior de mé-
dicos nos meios de comunicação, 
notadamente em programas femini-
nos de televisão mostrando o “antes 
e depois” de uma cirurgia, tornou o 
Brasil o segundo país em realização 
de cirurgias plásticas. 

Diversos médicos se apresentam 
como especialistas e, portanto, capa-
citados. O Conselho Federal de Medi-
cina e a Associação Médica Brasileira, 
que fiscalizam os cursos de Medicina, 
no entanto, informam que o médico 
que põe no consultório a placa “espe-
cialista em medicina estética” comete 
uma infração ética grave. Estes cursos 
são, na verdade, cursos de dois anos 
(lato sensu) e que capacitam o médico 
a executar procedimentos específicos, 
como aplicação de toxina botulínica, 
lipoaspiração, implante de mama, 
plástica de nariz e peeling cirúrgico. 

No Brasil, um médico cirurgião 
pode executar procedimentos cirúr-
gicos, incluindo as lipoaspirações, 
em qualquer área, até mesmo na de 
cirurgias plásticas. No entanto, para 
que esse procedimento venha a ser 
feito por um verdadeiro especialista 
cirurgião plástico, o prof issional 
deve, além de ter feito a faculdade 
de Medicina, passar por residência 
de dois anos em cirurgia geral e mais 
três em cirurgia plástica. Logo após, 
sendo aprovado em um exame escrito 
e oral, poderá ser membro da SBPC 
– Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, órgão que tem o objetivo 
de promover e avançar no estudo da 
cirurgia plástica no Brasil.

“O especialista de verdade ganhou 
uma formação completa na residên-
cia, passou por UTI, viu doenças de 
todos os tipos. Sabe ver se o paciente 
que vai fazer lipoaspiração tem uma 
hérnia que precisa ser corrigida. Toma 
cuidado para não perfurar o intestino. 
O médico que cursa essas pós-gra-
duações tem formação segmentada. 
Depois de operar três pacientes ele 

está apto? Eu acho que não”, diz José 
Tariki, ex-presidente da SBCP.

Segundo estudo da entidade, 75% 
dos procedimentos no País são feitos 
por motivos estéticos e o restante, 
25%, em função de necessidades re-
paradoras. A lipoaspiração responde 
por cerca de 20% das cirurgias estéti-
cas e deve ser considerada como uma 
cirurgia normal, que requer anestesia 
e todos os cuidados próprios de um 
procedimento de risco.

Diversos casos têm sido divul-
gados a respeito de lipoaspirações 
malsucedidas e que resultaram em 
morte. Um caso recente, ocorrido em 
janeiro deste ano, vitimou uma jor-
nalista de 27 anos que trabalhava em 
Brasília, em uma televisão local. Ela 
morreu em função de uma perfuração 
equivocada de uma veia e o médico 
processado por homicídio doloso.

A lipoaspiração deve ser feita 
em um centro cirúrgico, com todo 
o aparato de emergência, equipa-
mentos de anestesia, monitores para 
verif icação contínua do coração, 
pressão, respiração e saturação de 
oxigênio, ressuscitador e desfibrilador. 
É necessária também a presença de  
uma equipe de profissionais além do 
médico. Apesar de todos os cuidados, 
“nenhuma cirurgia tem risco zero”, diz 
o médico Luiz Eduardo Felipe Ablas, 
cirurgião plástico da Universidade 
Federal de São Paulo, “e nem toda 
cirurgia estética é indicada a todos”. 
É preciso se submeter inicialmente a 
exames e possuir uma boa saúde para 
a realização da lipoaspiração.

A lipoaspiração é uma técnica 
criada pelo cirurgião plástico Yves 
Gerard Illouz, em 1978. Ela é fei-
ta por uma cânula introduzida na 
camada subcutânea, onde estão as 
células de gordura (logo abaixo da 
epiderme – a mais superficial – e da 
derme, intermediária), e visa a sua 
retirada em locais onde os acúmulos 
gordurosos não somem com dietas 
ou exercícios. A lipoaspiração não é 
indicada para quem quer emagrecer 
e sim para aqueles que possuem peso 

Cirurgia

Perigo da lipoaspiração

A falta de formação especializada pode ocasionar 
complicações e morte

neusa Pinheiro
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Doença de Crohn

Inflamação intestinal
Disfunção crônica tem tratamento individualizado

Seu nome ainda soa estranho para 
muitos, mas o distúrbio pode 
atingir pessoas de qualquer idade 

e de ambos os sexos, com predisposi-
ção genética. Trata-se da Doença de 
Crohn (DC) – que leva o nome do mé-
dico que a descreveu em 1932, Burril 
B. Crohn –, um processo inflamatório 
crônico que ocorre em qualquer parte 
do trato gastrointestinal, principal-
mente na porção inferior do intestino 
delgado (íleo) e intestino grosso. 

“Os sintomas são muito variáveis, 
dependendo dos locais de acometi-
mento da doença. Os principais são 
diarreia, presente em cerca de 70% 
dos pacientes, geralmente sem san-
gue ou muco, a não ser que exista 
acometimento colônico importante; 
dor abdominal, também em 70% dos 
pacientes, predominantemente loca-
lizada no quadrante inferior direito; 
e emagrecimento, em cerca de 60% 
dos pacientes”, explica André Zonetti 
de Arruda Leite, gastroenterologista 
do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo – HCFMUSP. 

KeLi VasConCeLos

Segundo o diretor da Regional 
Guarulhos (SP) da Associação Bra-
sileira de Colite Ulcerativa e Doença 
de Crohn – ABCD, coloproctologista 
Wilton Schmidt Cardozo, os indícios 
da disfunção podem variar de leve a 
grave. “A doença é caracterizada por 
fases agudas (atividade da doença) e 
períodos de remissão (sem sintomas). 
Algumas pessoas podem apresentar 
manifestações consideradas extrain-
testinais como doenças de pele, nos 
olhos e nas articulações”, acrescenta. 
Formação de fístulas, trajetos que ge-
ram trânsito anormal de fezes, ligando 
regiões diferentes do intestino ou a 
órgãos como bexiga, superfície da 
pele e do ânus, por exemplo, também 
são complicações apresentadas em 
uma parcela dos pacientes.

Até o momento não foi descoberta 
qual a causa ou causas da Doença de 
Crohn, que predomina em pessoas jo-
vens – entre 15 e 35 anos. Porém, o si-
nal que pesa para o seu aparecimento 
é a predisposição genética associada a 
fatores ambientais como tabagismo e 
alimentação. “Existe maior incidência 

em parentes de primeiro grau. É con-
siderada uma doença multifatorial, 
com componente genético e ambien-
tal, incluindo a alimentação, fumo e 
uso de medicações, apesar de não ser 
causada por nenhum remédio, bacté-
ria ou por algum tipo de alimento”, 
completa André Zonetti. 

A DC está no rol das Doenças 
Inflamatórias Intestinais (DII), junto 
com a colite ulcerativa (ou retocolite 
ulcerativa), que são confundidas por 
terem características semelhantes. 
No site da ABCD, a colite ulcerativa 
é descrita por atingir a camada mais 
superf icial (mucosa) do cólon de 

adequado à altura e desejam melhorar 
o contorno do corpo. O recomendado 
pelo Conselho Federal de Medicina 
é que não se aspire mais que 7% do 
peso corporal, quando se usar a téc-
nica infiltrativa e 5% quando se usar 
a técnica não infiltrativa.

O cirurgião plástico Carlos André 
Meyer, membro da SBCP, explica 
que “a técnica infiltrativa é aquela 
em que a lipoaspiração é precedida 
pela injeção, na gordura que será 
inspirada, de uma solução composta 
de soro, vasoconstritores e, às vezes, 
anestésicos locais. A solução injetada 
faz com que as células de gordura 
inchem, facilitando a lipoaspiração 

e que as artérias e veias se con-
traiam, diminuindo o sangramento 
cirúrgico”. 

Essa técnica é obv iamente a 
preferida pelos cirurgiões em detri-
mento da não infiltrativa, onde nada 
é injetado e não fazem parte dos 
procedimentos adotados nas cha-
madas minilipos, lipoaspiração light 
e hidrolipoaspiração. “Estes termos 
não são mencionados nas resoluções 
do Conselho Federal de Medicina, 
pois simplesmente não existem. Eles 
foram inventados pelos médicos 
não especialistas, que, desiludidos 
com suas carreiras, enveredam pelo 
universo da medicina estética e, para 

baixar os custos da lipoaspiração, 
criam esses termos”, alerta o mé-
dico. Essas intervenções prometem 
redução de pequenos acúmulos de 
gorduras localizadas em um dia ape-
nas e são realizadas, muitas vezes, 
nas próprias clínicas desses médicos.

A recomendação é que, para a 
rea lização da lipoaspiração, consul-
te-se um médico da SBCP, que sejam 
feitos exames pré-operatórios para 
uma verdadeira cirurgia e que ela 
seja realizada em locais adequados 
como um centro cirúrgico, provido 
de toda a segurança necessária. P

neusapinheiro@ig.com.br
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modo contínuo, diferentemente da 
Doença de Crohn. “O termo doença 
inflamatória intestinal é utilizado para 
descrever em conjunto a retocolite ul-
cerativa e a Doença de Crohn e, apesar 
de serem doenças distintas, acredita-
se que a lesão intestinal em ambas as 
patologias ocorra em consequência à 
resposta exagerada do sistema imu-
ne contra a própria flora intestinal”, 
enfatiza o profissional do HCFMUSP, 
André Zonetti de Arruda Leite.

Wilton Cardozo, da ABCD, afir-
ma que a DC tem diagnóst ico 
confirmado por meio de avaliação 

clínica, que engloba histór ia do 
paciente e exame físico, além de 
uma combinação de investigações 
baseadas em exames laboratoriais 
como endoscopia, colonoscopia, 
radiologia e biópsias do intestino. 
“O prognóstico, isto é, a perspectiva 
que se tem em relação à doença em 
longo prazo, varia conforme o grau 
de comprometimento e localização 
da doença. No entanto, consultas 
periódicas, exames de controle e 
uso das medicações prescritas pro-
longarão os períodos de remissão”, 
complementa.

O t ratamento da Doença de 
 Crohn, de acordo com Cardozo, é 
individualizado, dependendo do nível 
de comprometimento e local atingido 
pela disfunção. Uso de corticoides, 
imunossupressores, terapia biológica 
(anti-TNF) e cirurgia – para os casos 
mais sérios – são indicados para 
este distúrbio que não tem cura, 
mas terapia adequada. Seguindo as 
recomendações médicas, os pacientes 
com a Doença de Crohn têm a vida 
normal e produtiva. Basta conhecer, 
entender e enfrentar o problema.  P
keliv_1@hotmail.com

As quedas e suas consequências 
para as pessoas da terceira 
idade estão assumindo, se-

gundo o governo, dimensões de 
epidemia. O Ministério de Saúde 
alerta para o fato de que os custos 
com a saúde motivados por quedas 
de idosos no Brasil têm crescido de 
maneira significativa. Foram gastos 
pelo sistema de saúde pública, em 
2009, R$ 81 milhões com fraturas 
de idosos – desses, R$ 58 milhões 
com internações e o restante, R$ 23 
milhões, com medicamentos. Há ape-
nas três anos, em 2006, para efeito 
comparativo, esses gastos foram de 
R$ 69 milhões. E mais: de janeiro até 
outubro de 2009, do total de 40.598 
internações, 73% delas eram de mu-
lheres – e a osteoporose, doença com 
maior incidência feminina, o motivo 
principal dessa desigualdade.

O governo federal reuniu, recen-
temente, as suas secretarias estaduais 
e municipais de saúde para discutir 
o problema e para que em conjunto 
diminuam as taxas de internação. 
A Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo está recrutando mil 
idosos que tenham sofrido queda no 
último ano e queiram colaborar com 
o estudo sobre o perfil desse tipo de 

o próprio envelhecimento natural 
que ocasiona, muitas vezes, perda 
de visão, osteoporose, problemas de 
desequilíbrio e vertigens em função 
de alterações no labirinto, efeitos 
de remédios e muitos outros. Como 
diz o médico oftalmologista Virgílio 
Centurion, diretor do Instituto de 
Moléstias Oculares: “Os idosos que 
caem provavelmente o fazem por 
mais de uma razão e, com frequência, 
é possível tratar estas causas e, com 
isto, evitar as quedas”. 

“Por isso, é importante procurar 
auxílio médico e não usar remédios 
sem a prescrição do especialista”, 
acrescenta o oftalmologista. Seu 
colega Juan Caballero, também do 
mesmo instituto, diz que o declínio 
da acuidade visual é uma das causas 
mais constantes das quedas dos 
idosos e explica que, com o enve-
lhecimento, o tamanho e a resposta 
das pupilas diminuem. “Ao entrar em 
um recinto escuro ou sair à noite, o 
indivíduo idoso tem o risco de queda 
aumentado, pois o tempo necessário 
para que o olho senescente – em 
processo de envelhecimento natural 
–  atinja um nível de sensibilidade à 
luz igual ao de uma pessoa jovem é 
maior. Por consequência, indivíduos 
mais velhos precisam de iluminação 
adequada para andar com seguran-

Envelhecimento

Epidemia de quedas 
Mais de 60% dos tombos de idosos ocorrem em casa

acidente. Eles terão que responder a 
questionário e receberão material e 
orientação especializada.

Muitos são os motivos causa-
dores da queda na terceira idade: 
doenças cardíacas que diminuem a 
pressão arterial, isquemia cerebral 
(irrigação deficiente no cérebro) e 
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ça.” Segundo ele, ainda, a percepção 
de profundidade é alterada e gera 
quedas, principalmente ao subir e 
descer escadas.

A fisioterapeuta Juliana Maria 
Gazzola, especialista em Geronto-
logia e mestre em Ciências Otorri-
nolaringológicas pela Universidade 
Federal de São Paulo, em seu traba-
lho sobre quedas na terceira idade, 
afirma que, entre 5% e 10% dos 
idosos sofrem lesões severas que re-
sultam, invariavelmente, em piora da 
qualidade de vida, medo permanente 
de cair, restrições motoras e redução 
de suas atividades. Ainda, segundo 
ela, existem os fatores de risco mo-
dificáveis e os não modificáveis. Os 
primeiros englobam os riscos am-
bientais, limitações visuais, fraqueza 
muscular e insônia, entre outros, e 
que podem, de alguma forma, ser 
corrigidos e evitados. Já os riscos não 
modificáveis correspondem à própria 
condição de idade avançada, ser do 
sexo feminino, apresentar déf icit 
cognitivo e distúrbios de marcha ou 
equilíbrio e perda de reflexos. 

 
POPulaçãO SêniOr

O Brasil possui cerca de 13 mi-
lhões de pessoas idosas com mais de 
60 anos e que representam um terço 
dos atendimentos de lesões traumá-
ticas nos hospitais. Verifica-se que 
34% das quedas resultam em alguma 
fratura. Os idosos, quando interna-

dos, ficam, geralmente, o dobro do 
tempo dos pacientes hospitalizados 
por outras causas, gerando custos 
elevados aos serviços de saúde. O 
tempo de internação varia entre 10 
e 16 dias e o índice de óbito, neste 
período, pode ser de até 45%. Com 
o aumento médio de expectativa 
de vida dos brasileiros, esses níveis 
são altamente preocupantes, pois 
em 2025 deveremos contar com 32 
milhões de habitantes com mais de 
60 anos e ocuparemos, no mundo, 
o sexto lugar em contingente de 
idosos.

“Mais de 60% dos acidentes com 
quedas ocorrem dentro de casa e 
um quarto deles são decorrentes 
das armadilhas domésticas”, expli-
ca a médica otorrinolaringologista 
Raquel Mezzalira, coordenadora da 
Campanha de Prevenção a Quedas da 
Terceira Idade e membro da Socieda-
de Brasileira de Otologia, promotora 
do evento. “Por isso, as medidas de 
prevenção devem começar dentro de 
casa”, diz a especialista.

Várias providências devem ser 
tomadas pelos idosos e familiares 
para evitar as quedas (veja boxe sobre 
prevenção nesta página), que po-
dem passar pela mudança de fatores 
pessoais ou de estilo de vida: ficar 
fisicamente ativo é uma delas, como, 
por exemplo, a prática de musculação, 
principalmente dos membros inferio-
res, pois, com o passar do tempo, as 
pessoas vão perdendo fibras muscula-
res e é necessário que a musculatura 
seja reforçada por meio de exercícios.

Existe também uma grande pre-
ocupação com as consequências 
emocionais geradas por uma queda 
do idoso e um estado deprimido é 
esperado. Para a pessoa, a queda 
pode significar fracasso e decadência, 
humilhação, culpa, e sentimentos 
de vulnerabilidade podem af lorar. 
Acentuam-se, também, a sensação de 
limitação e a perda de independência, 
derivando um declínio funcional nas 
atividades sociais e do dia a dia. P
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cOMO eliMinar aS arMadilhaS eM caSa e Se Manter ativO

 ♦ Evitar o uso de tapetes pequenos onde é possível escorregar

 ♦ Instalar corrimões nas beiras de escadas 

 ♦ Colocar interruptores de luz em locais de fácil acesso para manter o ambiente 
sempre bem iluminado

 ♦ Deixar uma luz acesa iluminando o trajeto entre o quarto e o banheiro à noite

 ♦ Evitar manter no chão objetos como chinelos, caixas ou brinquedos.

 ♦ Instalar barras para se segurar no banheiro e no box

 ♦ Escolher quinas arredondadas nos móveis. 

 ♦ Usar calçados seguros

 ♦ Checar sempre a visão e a prescrição de óculos 

 ♦ Visitar o médico periodicamente

 ♦ Praticar exercícios físicos regularmente

Fonte: Campanha de Prevenção a Quedas da Terceira Idade - Sociedade Brasileira de Otologia
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Síndrome metabólica

Inimigos ocultos
Atenção à circunferência abdominal pode prevenir 

várias doenças

Asíndrome metabólica (SM) é 
um distúrbio caracter izado 
por uma série de alterações no 

metabolismo humano e está direta-
mente relacionada ao aumento do 
risco cardiovascular. As associações 
de pelo menos três dos seguintes 
sintomas podem caracterizar a SM: 
o excesso de peso ou obesidade, 
hipertensão arterial, diabetes melito 
do tipo 2, intolerância à glicose, altos 
níveis de colesterol e triglicérides, 
ácido úrico elevado. 

Esses fatores estão ligados à re-
sistência à insulina e podem levar o 
indivíduo a um quadro muito mais 
grave, que inclui doenças cardio-
vasculares como infarto, derrames 
cerebrais, além de diabetes e do-
enças vasculares periféricas. Para 
a médica endocrinologista Denise 

Jeferson mattos

Reis Franco, coordenadora científica 
da Associação de Diabetes Juvenil 
(ADJ), é importante saber também 
que a circunferência abdominal é um 
elemento fundamental na avaliação 
do quadro, podendo ser marcador 
significativo do risco cardiovascular.  

“A maioria dos fatores de risco 
metabólico não apresenta sinais ou 
sintomas, embora o valor da cintura 
abdominal possa avaliar o diagnós-
tico. Ele será definido a partir dos 
achados de circunferência abdomi-
nal maior que 94 cm para homens 
e 80 cm para mulheres, segundo a 
Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia. Este achado juntamente com 
o exame físico representa aumento 
da distribuição de gordura intra-
abdominal (gordura visceral), que 
pode produzir hormônios e desen-

cadear processos inflamatórios que 
provocam complicações cardiovas-
culares relacionadas à SM”, informa 
a médica. Denise Reis esclarece que 
os processos inflamatórios presentes 

na SM podem intensificar 
o quadro de hipertensão 
arterial, lembrando que 
esta, por si só, pode ser 
uma das causas da SM.

Segundo a endo-
crinologista, as pro-

váve is causas da 
síndrome metabó-
lica têm or igem 
no sobrepeso ou 
obesidade, resis-
tência à insulina e 

sedentarismo, mas 
salienta que o enve-
lhecimento natural 
aumenta o r isco do 
aparecimento da do-
ença, havendo também 

fatores genéticos que 
podem contribuir à re-
sistência a insulina. Além 
desses fatores, Denise Reis 

explica que a esteatose 
hepática (gordura no 
f ígado), s índrome 

do ovário policístico 
(tendência de desenvolver cistos no 
ovário) e apneia do sono (problemas 
respiratórios durante o sono) podem 
estar relacionadas com a doença. 

De acordo com a médica, 
o diagnóstico é feito por 
exame físico e exame 
de sangue, esclare-
cendo que é soli-
citada a dosa-
gem de trigli-
cérides (tipo 
de gordura 
encontrado 
n o  s a n -
gue), dosa-
gem do perfil 
de lipídeos 
(cole s te-
rol ) ,  ve-
r if icação 
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da pressão arterial e dosagem da 
glicemia de jejum (açúcar no san-
gue). Quanto aos níveis de colesterol, 
estes englobam o nível do colesterol 
chamado LDL e o HDL (chamado de 
“colesterol bom”), que neste caso 
ganha destaque, já que é responsável 
por ajudar a remoção do colesterol 
das artérias. 

Segundo o cardiologista Amilton 
Silva Júnior, os fatores relacionados 
à SM como obesidade, hipertensão, 
alterações no metabolismo da gordu-
ra e açúcares são fatores de risco im-
portantes para o desenvolvimento das 
doenças ateroscleróticas, propiciando 
aos indivíduos doenças coronarianas. 

“O paciente com SM está sujeito a 
consequências danosas como 

infarto agudo do miocárdio, 
insuf iciência cardíaca, 

acidentes vasculares 
cerebrais (AVC) e an-

gina pectoris (um 
tipo de dor que o 

paciente sente 
no peito, bra-
ço ou nuca 
geralmente 
no esforço 
f í s i c o  ou 
e s t r e s s e 
e m o c i o -
nal)”, diz 
ele.

PrevençãO e trataMentO 
O tratamento da doença é cen-

trado principalmente na mudança do 
estilo de vida. O paciente é aconse-
lhado a fazer alterações no seu dia 
a dia, que vão desde a redução do 
peso à inclusão de atividades físicas 
regulares, parar de fumar, mudar a 
alimentação para uma dieta saudável 
e atenção ao coração (veja boxe). O 
primeiro objetivo do tratamento, 
segundo Denise Reis, é direcionado a 
reduzir o risco da doença cardíaca e, 
para tanto, deve-se adequar os níveis 
de colesterol, controlar a pressão ar-
terial e a glicemia. A médica explica 
também que, se as mudanças no 
estilo de vida não forem suficientes 
para atingir esse objetivo, podem ser 
associados medicamentos que irão 
auxiliar nesse controle. 

Para a nutricionista Fernanda 
Castelo Branco, membro da equipe 
multidisciplinar da Associação de 
Diabetes Juvenil, o tratamento dos 
indiv íduos com SM deve incluir 
uma dieta alimentar que atenda às 
necessidades pessoais do paciente. 
Fernanda faz referência à avaliação 
do paciente, por meio de exames 
específicos, como a bioimpedância 
(exame que detecta o excesso de 
gordura na composição corporal) e 
análise do índice de massa corporal 
(IMC). “Através do cálculo de IMC é 
possível saber se alguém está acima 
ou abaixo dos parâmetros ideais de 
peso para sua estatura. Com o IMC 
é possível medir o grau de obesidade 
de uma pessoa”, explica. 

Outro parâmetro é a circunferên-
cia abdominal que pode apontar um 
risco maior para problemas cardio-
vasculares. Já a bioimpedância per-
mite que, mediante uma baixa cor-
rente elétrica, se avalie a composição 
de gorduras e água corporal. Assim 
se define o que deve ser modificado 
quanto à alimentação e o plano de 
atividade física. O interessante é 
que esse exame ajuda a detectar 
as chamadas “magras gordas”, ou 
seja, pessoas magras no peso e com 
composição de gordura aumentada 
no corpo, que provoca a desarmonia 
corporal (celulite, flacidez, gordura 

localizada e excesso de gordura), 
o que pode ser fator de risco para 
outras doenças.

Por fim, ambas as profissionais 
salientam a importância da utiliza-
ção de alimentos que auxiliam no 
aumento do colesterol HDL, dimi-
nuindo-se as gorduras, os açúcares 
e o sódio da alimentação. Denise, por 
sua vez, cita alimentos como carnes 
magras, aves (sem ingestão da pele) 
e peixes, entre outros.  P

1.	 Não	fume.
2.	 Adote	uma	

alimentação	
saudável.

3.	 Exercite-se	30	
minutos	diariamente.

4.	 Controle	
a	pressão	
arterial.

5.	 Evite	a	
obesidade.

6.	 Controle	o	colesterol	e	
a	glicemia.

7.	 Verifique	a	
circunferência	
abdominal	(mulher	
até	80	cm,	homem	até	
90	cm).

8.	 Evite	o	estresse.
9.	 Não	beba	álcool.
10.	Siga	as	orientações	do	seu	

cardiologista.

Dez mandamentos 
do coração saudável

Fonte: SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia
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Circunferência abdominal
Veja	as	variações	do	índice	segundo	
recomendação	de	três	instituições

Instituição

Sociedade	
Brasileira	de	
Cardiologia

90	cm 80	cm

Organização	
Mundial	de	
Saúde

94	cm 80	cm

Hospital	do	
Coração 102	cm 88	cm
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Existem cerca de 550 doenças ge-
néticas decorrentes de erros ina-
tos do metabolismo, ou EIM. Por 

conta dessa hereditariedade, cerca de 
8% da população mundial é vítima de 
alguma enfermidade transmitida ge-
neticamente, o que no Brasil atingiria 
mais de 15 milhões de habitantes. Os 
EIM provocam distúrbios bioquímicos 
no organismo e afetam a produção de 
determinadas enzimas, que podem re-
sultar no bloqueio de funções metabó-
licas e em diferentes tipos de doenças. 
Os EIM ocorrem com mais frequência 
nos casamentos consaguíneos.  

Em todo o mundo, calcula-se que 
um em cada 2.500 recém-nascidos é 
portador de erros inatos do metabo-
lismo, relação ainda mais estreita no 
nosso país, onde a média é de um caso 
para cada 1.200 nascimentos. E pior: o 
número de portadores pode ser muito 
maior em virtude da dificuldade de 
diagnóstico. Segundo estudos inter-
nacionais, mais de 75% das doenças 
raras atingem  crianças na faixa de 

Segundo os especialistas, falta 
preparo para relacionar os sintomas 
–  como distrofias musculares e ósseas, 
retardo mental, aumento de fígado e 
baço – à mutação genética. Cada pa-
tologia apresenta uma ou mais dessas 
características que podem atingir graus 
diferentes em cada paciente. Entre as 
doenças mais conhecidas estão a fe-
nilcetonúria e a galactosemia, ambas 
anomalias congênitas associados à in-
gestão de alimentos. Na primeira, o erro 
está na enzima fenilalanina, substância 
natural presente em proteínas animais 
e vegetais; e a segunda provocada pela 
inabilidade de o metabolismo converter 
a galactose em glicose. 

O diagnóstico da fenilcetonúria foi 
facilitado pela exigência da triagem 
neonatal, mais conhecida como “teste 
do pezinho”, ainda na maternidade. O 
diagnóstico precoce permite que os 
cuidados necessários sejam tomados 
desde o princípio, incluindo uma 
dieta que restringe a ingestão de ali-
mentos que contenham fenilalanina, 

encontrada em peixe, 
frango, arroz e fei-

jão, por exemplo. 

cabelo, deficiência mental e até mesmo 
invalidez permanente nos portadores 
da doença. 

Já no caso da galactosemia, não 
existe exame preventivo para detectar 
esse distúrbio genético relacionado ao 
fato de o metabolismo não processar a 
galactose. A concentração dessa subs-
tância no organismo produz um efeito 
tóxico que pode causar desde cataratas 
congênitas até o retardamento mental, 
além de dilatação do fígado e baço. 
Como a galactose só é encontrada no 
leite, a restrição total da sua ingestão 
previne os efeitos maléficos no orga-
nismo que sofre dessa alteração. 

ServiçOS MédicOS 
Além da dificuldade no diagnós-

tico, na maioria dos casos dessas 
doenças metabólicas, os portadores 
sofrem com a dificuldade em encontrar 
locais com a estrutura necessária para 
aplicação de medicação intravenosa ou 
para obter a suplementação alimentar 
indicada, que normalmente tem fabri-
cação limitada e pode ter interrupções 
no fornecimento. 

Para ajudar doentes, familiares e 
profissionais de saúde que convivem 
com as consequências dos erros inatos 
do metabolismo, algumas universi-
dades avançaram e foram além das 
atividades acadêmicas na tentativa de 
reverter a situação e garantir qualidade 

de vida mesmo nos casos mais 

EIM

Herança nefasta
O diagnóstico é difícil e os erros inatos do 

metabolismo causam várias doenças
eLi serenza

raros das doenças genéticas. Entre os 
que mais se destacam estão os serviços 
montados pela Unifesp – Universidade 
Federal de São Paulo e pela UFRGS – 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul.  

O Centro de Referência em Erros 
Inatos do Metabolismo (CREIM), da 

O  controle vai 
evitar a ocor-
rência de atraso 

no desenvolv i-
mento psicomo-
tor, hiperativida-
de, convulsões, 
tremores e mi-
crocefalia, além 
de convulsões, 

problemas de pele e 

0 a 10 anos – 
enquanto 50% 
são diagnos-
ticadas tardia-
mente, por conta 
do desconheci-
mento profissio-
nal e também 
em virtude do 
grande núme-
ro e da larga 
diversidade de 
sintomas.
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Terezinha Palácio Leite tem 33 
anos e é dona de casa. De uns 
tempos para cá, algo começou a 

atrapalhar sua vida atribulada: dores 
nos dois pés, principalmente quando 
usa sapatos apertados. Ela observou 
alguns desvios do dedão, em especial 
no pé esquerdo. “Sinceramente, não 
sei quando começou. Se uso sapatos 
apertados, sempre sinto dor porque 
pressiona. Meu pai tem o problema 

em um dos pés, já eu tenho nos 
dois. Nunca procurei um médico 
para tratar”, conta. A dona de casa 
recorre às “rasteirinhas” para aliviar 
o incômodo. “Geralmente quando os 
sapatos apertam, eu faço de tudo para 
tirá-los logo. De dez minutos a meia 
hora sem eles já ameniza bastante a 
dor”, lamenta.

Esses são alguns dos sinais de 
joanete, mal que atinge mulheres e 

homens – na proporção de oito para 
um –, com manifestação, em geral, na 
adolescência e vida adulta, e também 
com casos na infância. É caracterizada 
pela saliência na cabeça do primeiro 
osso metatársico, próximo à base do 
dedão do pé, chamado cientificamente 
de halux valgo.

Segundo a ortopedista Cibele 
Réssio, especialista em pé e torno-
zelo da Universidade Federal de São 
Paulo – Unifesp, o primeiro indício 
do joanete é a dor. “O joanete, o halux 
valgo, só ocorre no dedão do pé e, em 
consequência, pode deformar outros 
dedinhos laterais, que chamamos de 
dedos em garra”, explica. 

O desvio do primeiro dedo, que 
fica fora da rotação de eixo, gera 
mais dores com comprometimento 
das articulações, completa Marcos 
Kardequi Silva Raquel, ortopedista do 
Hospital Beneficência Portuguesa de 
Santo André (SP). “Outros problemas, 
devidos à incongruência articular e 
má distribuição de carga durante a 
marcha, podem ocorrer como calosi-
dades na estrutura do pé por conta 
dessas alterações”, acrescenta. 

A predisposição genética é um dos 
fatores preponderantes para o apa-
recimento dos indesejáveis joanetes. 

Joanete

Pés doloridos
Calçados inadequados e fatores genéticos causam 

essa “pedra no sapato”

KeLi VasConCeLos

Unifesp, tem como objetivo a multi-
plicação do conhecimento sobre EIM, 
a capacitação de equipes multidiscipli-
nares e o investimento em pesquisas 
para auxiliar no desenvolvimento de 
novas terapias para os portadores de 
EIM. Além disso, a instituição promove 
o atendimento – consultas, exames 
laboratoriais –, diagnóstico e trata-
mento das doenças decorrentes no 
Instituto de Genética e Erros Inatos do 
Metabolismo, inaugurado em janeiro 
de 2006 (IGEIM).

Segundo a geneticista Ana Maria 
Martins, no primeiro ano de funcio-
namento do IGEIM, os atendimentos 
ambulatoriais passaram de 1.630 para 

4.724, com um crescimento de 190% 
em relação aos números registrados 
em 2005. No mesmo período foi re-
gistrado um aumento de 300% nos 
exames laboratoriais, que passaram de 
1.400, em 2005, para 5.639, em 2006. 
“Outro crescimento significativo foi na 
área de pesquisa, que passou de 1.823, 
em 2005, para 2.756, no primeiro ano 
do IGEIM, com um aumento de 52%”, 
completa a geneticista. 

Serviço similar funciona em Porto 
Alegre, junto ao Centro de Genética 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. O Serviço de Informações 
sobre Erros Inatos do Metabolismo 
(SIEM) pode ser contatado por ligação 

telefônica gratuita (0800-5102858) e 
fornece orientações relativas à conduta 
clínica e laboratorial recomendada para 
cada caso. 

O serviço presta informações para 
médicos de diversas especialidades 
em qualquer região do Brasil, con-
tribuindo para o diagnóstico e início 
precoce de terapêutica. Segundo a 
médica pediatra Sílvia Brustolin, que 
desenvolveu sua tese de especialização 
com base no trabalho realizado no 
SIEM, o atendimento é realizado por 
uma equipe multiprofissional, da qual 
participam geneticistas, nutricionistas 
e biólogos.  P

eserenza@terra.com.br     
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Paralisia facial 

Lesão de nervo
A doença provoca a perda da motricidade de todo o 

lado afetado do rosto
eLi serenza

Aparalisia facial periférica (PFP) 
pode aparecer da noite para 
o dia, como aconteceu com 

Sílvia, especialista em comércio ex-
terior desempregada. Um dia antes 
da PFP se manifestar ela se sentiu 
incomodada com o reflexo da luz 
solar nos olhos. No dia seguinte 
acordou com o rosto inchado e uma 
sensação estranha de formigamen-
to, mas só notou as alterações quan-
do se viu no espelho e percebeu o 
repuxamento que ia da boca até a 
testa afetando todo o movimento 
do lado direito. Passados oito me-
ses, ainda apresenta limitações nos 
movimentos faciais. Silv ia ainda 
não teve seu diagnóstico fechado 
e só agora foi encaminhada para 
exames de ressonância magnética 
e tomografia. 

Por sofrer uma deformação ines-
perada da face, o paciente muitas 
vezes procura o pronto-socorro 
acreditando que está com um “der-
rame”, mas a PFP difere da paralisia 

Outro vilão é o uso prolongado de 
sapatos inadequados, que provocam 
pressões nos dedos. Um exemplo é 
o irresistível salto alto. De acordo 
com os especialistas, o tolerável é 
que o salto tenha entre três e quatro 
centímetros no máximo, para não 
sobrecarregar a parte dianteira dos 
pés. “Sapato inadequado é aquele 
que tem salto muito alto e apertado. 
As queixas de joanete aparecem mais 
entre as mulheres porque calçados 
incorretos são os que elas mais gos-
tam e usam”, aponta Marcos Raquel. 
A dica é alternar os dias de usar salto 
alto e adotar os calçados mais baixos 
e confortáveis.

No consultório, o diagnóstico do 
joanete é feito por meio de exame 
físico em que se verificam as con-
dições dos pés, além de radiografias 
para conferir o nível de deformidade 
que varia de leve a grave. “A primei-

ra orientação depois do diagnóstico 
é o uso de sapato adequado. Se 
houve a evolução do problema, a 
cirurgia é a mais indicada”, conti-
nua o ortopedista do Beneficência 
Portuguesa de Santo André. 

Vale lembrar que pessoas com 
doenças reumát icas podem ter 
deformidades nos pés, que se as-
semelham ao joanete, mas não há 
qualquer relação. “Doenças reumá-
ticas podem causar deformidades 
articulares, mas não são conside-
radas como o joanete simples. O 
nome é diferente – chamamos de pé 
reumatoide – e o método cirúrgico 
também”, informa Marcos Raquel.

As técnicas cirúrgicas abrangem 
a remoção da deformidade, o reali-
nhamento ou reconstrução das arti-
culações, dependendo de cada caso. 
“Não existe um tratamento clínico 
eficiente para melhorar a deformi-

Joanete
dade. A cirurgia faz a correção e, 
dependendo do seu grau, aplica-se 
o método mais apropriado”, elucida 
Cibele Réssio. A recuperação ocorre 
de três a seis semanas, comple-
menta a ortopedista da Unifesp. 
Repouso e também a utilização de 
calçado pós-cirúrgico, conhecido 
como sandália de Barouk, na qual o 
paciente apoia o calcanhar e deixa 
a região operada para fora, são 
outros cuidados. 

“No caso leve, a recuperação vai 
de três semanas, usando o sapato 
especial, e seis semanas no caso mais 
grave. Recomenda-se também fisio-
terapia, entre 17 e 20 dias depois 
da cirurgia. O joanete só volta se o 
método utilizado for mal realizado. 
Após a recuperação a pessoa tem 
a vida normal, podendo praticar 
esportes e usar qualquer tipo de 
calçado”, finaliza Cibele Réssio.  P

© 
Al

ie
nc

at
 |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



17

ocasionada por acidente vascular 
cerebral (AVC) porque provoca a 
perda da motricidade de todo o lado 
afetado do rosto, em razão da lesão 
do nervo facial. “A paralisia facial 
aguda é uma doença otológica em 
90% dos casos e, em função disto, 
o paciente deve ser avaliado por 
otorrinolaringologista”, esclarece 
o médico Paulo Roberto Lazarini, 
professor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, 
onde é também coordenador do Nú-
cleo de Cirurgia da Base de Crânio. 

Ele faz um alerta: “O médico 
deve atuar rapidamente para esta-
belecer o tratamento mais adequado 
a cada momento e evitar possíveis 
sequelas, pois a demora pode com-
prometer de modo irreversível a 
recuperação do paciente, além de 
resultar também em alterações psi-
cossociais em razão da deformação 
visível”.

Lazarini explica que “há uma 
diversidade de fatores etiológicos 
(t raumas no c rânio, infecções , 
tumores, doenças sistêmicas como 
hipertensão arterial e diabetes me-
lito, entre outros), mas geralmente a 
PFP se instala subitamente, embora 
em alguns casos se desenvolva de 
forma lenta e progressiva, e pode 
acontecer em qualquer fase da 
vida”. Segundo ele, a determinação 
das causas nem sempre é fácil e 
deve ser feita a partir de uma ava-
liação clínica detalhada que pode 
exigir também uma série de exames 
complementares. 

Na prática, em muitos casos o 
diagnóstico é feito por eliminação 
e, até recentemente, 90% dos pa-
cientes eram diagnosticados como 
portadores de paralisia de Bell, ca-
racterizada pelo quadro agudo de 
paralisia facial com características 
periféricas e sem causa definida, 
mesmo depois de toda investigação 
convencional clínica, laboratorial e 
de imagem. Estudos mais recentes, 
no entanto, revelam que a maioria 
dos casos pode ter origem viral.

Essa hipótese é corroborada pela 
médica Raquel Salomone, supervi-
sora do Ambulatório de Paralisia 

Facial Periférica do Hospital das 
Clínicas de São Paulo. Integrante 
do grupo de estudo de regeneração 
do nervo facial com células-tronco, 
Raquel explica que a paralisia pode 
ser consequência de uma inflama-
ção no nervo facial ocasionada por 
alguns tipos de vírus relacionados 
ao herpes, que estão latentes no 
organismo e podem se desenvol-
ver em decorrência de uma queda 
de imunidade. Por isso são mais 
frequentes em mulheres grávidas 
e portadores de HIV, mas podem 
estar relacionados também a outras 
situações que provocam a queda de 
resistência e criam condições propí-
cias para esses vírus se instalarem.    

ralisia de Bell, exames específ icos 
realizados na fase aguda podem 
nos indicar se há degeneração 
neural e, nestas circunstâncias, 
a descompressão do nervo facial 
pode ser necessária. Caso o indivi-
duo tenha a doença há mais de dois 
anos o procedimento cirúrgico será 
diferente e focado na musculatura 
da face.” 

Raquel Salomone complementa: 
”O tratamento deve ser iniciado 
de preferência nos dez primeiros 
dias, com medicamentos à base 
de corticoides, antibióticos e an-
tivirais”. Ela lembra que a cirurgia 
também é indicada quando se 
constata que houve f ratura dos 
ossos microscópicos presentes da 
estrutura do ouvido ou quando 
é preciso colocar uma espécie de 
peso na pálpebra, para permitir 
que o paciente consiga fechar o 
olho afetado, pois a paralisia afeta 
também a produção lacrimal, po-
dendo provocar lesões oftálmicas 
sérias e exigindo cuidados espe-
ciais para preservar a visão. Outra 
possibilidade de tratamento é a 
aplicação de botox para melhorar 
a simetria do rosto.  

Os dois médicos fazem restrições 
ao uso de tratamento com estimula-
dores elétricos nos quadros agudos 
da doença, pois podem levar a uma 
contratura muscular mais intensa 
e comprometer a recuperação dos 
movimentos faciais. Dependendo da 
causa, o atendimento dos pacientes 
com PFP pode envolver uma série 
de profissionais, o que inclui fono-
audiólogos – para exercícios que 
estimulem a recuperação dos movi-
mentos – e psicólogos para atenuar 
os efeitos emocionais negativos e 
reforçar a disposição do doente, 
pois os tratamentos em geral exigem 
muita paciência e persistência. A 
ajuda psicológica é necessária tam-
bém porque as sequelas da paralisia 
facial vão muito além da dificuldade 
em movimentar a face e em muitos 
casos os pacientes evitam o contato 
social, perdem o emprego e se iso-
lam, por se sentirem discriminados 
por sua doença.  P

Nos casos diagnosticados como 
paralisia de Bell, cerca de 80% dos 
pacientes apresentam recuperação 
completa no período de 30 a 60 
dias após o início da doença. Ou-
tros 15% podem ter recuperação 
mais lenta e apresentar alguma 
sequela, enquanto 5% não conse-
guem reverter o quadro. Quando a 
paralisia facial é consequência de 
algum tumor ou tem causas con-
gênitas, no entanto, a possibilidade 
de recuperação é bem mais restrita, 
segundo Lazarini. 

Para o especialista, existe uma 
série de procedimentos cirúrgicos 
que buscam a reabilitação da fun-
ção motora facial. “No caso da pa-
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Ameaças ao planeta
Os primeiros meses de 2010 

deixaram claros sinais de que o 
clima do planeta está mudando. 
Temperaturas elevadíssimas e 
as chuvas torrenciais causaram 
tragédias no Brasil, enquanto 
no hemisfério Norte nevascas 
intensas paralisaram metrópoles 
nos Estados Unidos, Europa e 
China. Segundo Carlos Nobre, 
pesquisador do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e doutor em Meteoro-
logia pelo Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT), esses 
fenômenos naturais acontecem 
regularmente. “Mas, como re-
sultado do aquecimento global 
antropogênico, espera-se um 
aumento da variabilidade do 
clima com eventos extremos de 

preocuparia tanto se as nações 
estivessem reduzindo as emis-
sões dos gases de efeito estufa, 
responsáveis pelo aumento da 
temperatura da Terra. “Conti-
nuamos a andar na contramão 
da trajetória de sustentabilida-
de”, diz o cientista. Integrante 
do Painel Intergovernamental 
de Mudanças Climáticas (IPCC) 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU), Carlos Nobre preside 
o Comitê Científico do Inter-
national Geosphere-Biosphere 
Programme (IGBP), que reúne 
cientistas do mundo todo na 
pesquisa interdisciplinar sobre 
as mudanças ambientais glo-
bais. Veja a seguir a íntegra de 
sua entrevista concedida com 
exclusividade a esta revista. 

sueLi zoLa

O ano de 2010 está sendo marca-
do por intensas alterações climáti-
cas. Na Europa e América do Norte 
houve frio intenso e fortes nevascas.  
No Brasil, a região Sudeste pade-
ceu, no primeiro semestre, com 
temperaturas altíssimas e chuvas 
intensas, enquanto no Norte ocor-
reu estiagem. Qual é a razão desse 
fenômeno?

Fenômenos climáticos e meteo-
rológicos extremos – que provocam 
chuvas torrenciais e nevascas, por 
exemplo – acontecem regularmente 
e são manifestações naturais do pla-
neta. No entanto, como resultado 
do aquecimento global antropo-
gênico, espera-se um aumento da 
variabilidade do clima, com eventos 

extremos de precipitação e secas 
muito severas, além de ondas de ca-
lor. Em média, com o aquecimento 
global, deve-se esperar diminuição 
do número de dias e noites frias, 
porém não se pode descartar a 
ocorrência de frio intenso em par-
tes do planeta por períodos de dias 
ou semanas, pois isto faz parte da 
variabilidade natural do clima.

O que significa “aquecimento 
global antropogênico”?

É o aquecimento do planeta 
causado pelo homem. Para explicar 
melhor: as mudanças climáticas 
antropogênicas estão associadas 
ao acúmulo de GEE (gases de efei-
to estufa) emitido por atividades 

humanas, como a queima de com-
bustíveis fósseis, desmatamentos, 
queimadas etc. Desde a Revolução 
Industrial, no final do século XVIII, e 
principalmente no século XX, após a 
Segunda Guerra Mundial, houve um 
aumento significativo da produção 
industrial e da agricultura e um 
crescente aumento da quantidade 
de GEE na atmosfera.

O último relatório divulgado 
pelo IPCC, em 2007, apresentou 
um quadro grave sobre as ameaças 
de mudanças climáticas. O mundo 
avançou no sentido de reduzir as 
emissões de gases poluentes?

Desde 2007 as emissões conti-
nuaram a aumentar. E, para manter 

carlos Nobre

precipitação, secas muito se-
veras, além de ondas de calor”, 
alerta. Essa perspectiva não 
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o aumento da temperatura global 
abaixo de 2ºC, as últimas estimati-
vas indicam que é necessário reduzir 
as emissões de GEE cerca de 80% 
em relação à emissão global regis-
trada em 2000. Um objetivo ainda 
distante. A falta de acordos globais 
para redução mostra que o mundo 
regrediu nos últimos três anos na 
busca da diminuição do risco fu-
turo. Globalmente, continuamos a 
andar na contramão da trajetória de 
sustentabilidade.

O senhor considera que o nível 
de consciência a respeito dos riscos 
do aquecimento global aumentou? 
E essa consciência se traduziu em 
ações concretas?

As pessoas têm mais informações 
e estão atentas ao problema, mas 
os resultados desta conscientização 
ainda são tímidos. 

A adoção de atitudes sustentáveis 
requer educação da sociedade. O 
Brasil está trabalhando para disse-
minar esta cultura? 

Está, mas ainda precisamos avan-
çar muito nesse sentido. As pessoas 
devem se engajar construtivamente 
em reduzir o impacto individual 
sobre o ambiente e buscar ativa-
mente desenvolver a capacidade 
adaptativa às mudanças climáticas. 
As grandes empresas e setores que 
mais emitem gases de efeito estufa 
somente vão mudar seus padrões 
de emissões quando o consumidor 
não quiser mais consumir energia 
ou produtos com um padrão alto 
de emissões. 

As alterações climáticas atingem 
de forma mais trágica os países em 
desenvolvimento, como é o caso do 
Brasil. O que o Estado e a sociedade 
precisam fazer para evitar que as 
tragédias ocorridas em 2010 não 
se repitam?

19

O Brasil, por sua grande extensão 
territorial e população, regularmen-
te sofre os impactos de tempestades 
violentas, enchentes, deslizamentos 
de terra, secas, queimadas, chuvas 
de granizo, ressacas etc. Devido 
à falta de alertas antecipados, as 
ações governamentais cabíveis 
são tomadas depois de ocorrido 
o evento. Por isso, o mais urgente 
é termos um sistema de alerta. O 
INPE, junto com instituições par-
ceiras, já está desenvolvendo um 
sistema de informações ambien-
tais e hidrometeorológicas para 
apoiar o gerenciamento de riscos 
de desastres naturais causados por 
condições climáticas extremas. Ao 
mesmo tempo, é necessário um es-

 O novo supercomputador sig-
nifica uma contribuição impor-
tante, pois permitirá que se ob-
tenham dados mais precisos para 
alimentar um sistema de alerta de 
desastres naturais. As principais 
funções do supercomputador são: 
1) melhorias na previsão numérica 
de tempo, nas previsões climáti-
cas sazonais e de qualidade do 
ar realizadas operacionalmente 
pelo INPE e aumento das ativi-
dades associadas de pesquisa e 
desenvolvimento; 2) geração de 
novos conhecimentos científicos 
e desenvolvimento de pesquisas, 
produtos e modelagem do sistema 
climático global, com vistas a pro-
ver cenários climáticos futuros que 
vão orientar políticas públicas de 
adaptação às mudanças climáticas; 
3) aumento da confiabilidade dos 
prognósticos de eventos meteo-
rológicos e climáticos extremos 
deflagradores de desastres naturais 
e desenvolvimento da modelagem 
dos próprios desastres naturais, 
como deslizamentos em encostas, 
inundações, secas etc.

As nações desenvolvidas que as-
sinaram o Protocolo de Kyoto estão 
conseguindo reduzir suas emissões 
de gases de efeito estufa conforme 
compromisso assumido no acordo? 

Algumas nações signatár ias 
(como Alemanha, Grã-Bretanha, 
países escandinavos) estão no ca-
minho de cumprir os compromissos 
de Kyoto ou mesmo já atingiram as 
metas para 2012. Outros países sig-
natários estão longe de atingir os 
compromissos. É preciso salientar 
que as metas estabelecidas neste 
Protocolo (redução das emissões 
dos gases de efeito estufa em 5,5% 
em relação aos níveis emitidos em 
1990) são por demais modestas 
para fazer uma diferença significa-
tiva no balanço global de emissões. 

“Há que se investir em 
ciência e tecnologia 

no setor, sob o 
risco de ficarmos 

irremediavelmente 
para trás"

forço globalmente coordenado em 
níveis regionais, nacionais e inter-
nacionais para que seja fortalecida 
a habilidade de melhor observar 
fenômenos relacionados ao tempo, 
ao clima e à água, e gerar e divulgar 
amplamente as previsões em tempo 
hábil, particularmente em países em 
desenvolvimento. Mas nada disso 
será suficiente se não for impedida a 
ocupação de áreas mapeadas como 
vulneráveis a desastres naturais.

O Ministério da Ciência e Tecno-
logia anunciou a aquisição de um 
supercomputador situado entre 
os vinte mais rápidos no mundo. 
Esse equipamento, localizado no 
INPE, ajudará a criar esse sistema 
de alerta?
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Entretanto, deve-se registrar que 
este Protocolo pelo menos quebrou 
o gelo da inação das nações em 
relação a qualquer compromisso 
de reduções e permitiu alguma 
experimentação para o desenvol-
vimento de soluções tecnológicas 
verdes.

Os compromissos assumidos no 
Protocolo de Kyoto se encerram em 
2012. Quais são as perspectivas, se 
na última Conferência da ONU, rea-
lizada em dezembro de 2009, não 
houve consenso quanto às metas de 
redução de emissões de CO2 e não 
se assinou nenhum acordo?

Havia enorme expectativa de 
que a COP-15 (15a Conferência das 
Partes, realizada pela UNFCCC – 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima) 
marcasse uma mudança radical 
na atitude dos países quanto ao 
enfrentamento das ameaças das 
mudanças climáticas a longo pra-
zo. E a COP-15 realmente frustrou 
as expectativas de todos que dela 
participaram e da sociedade glo-
bal. Esperava-se algum tipo de 
acordo vinculante com clareza 
do caminho a seguir para limitar 
o risco do aquecimento global, 
estabelecendo-se metas quantita-
tivas de redução de emissões. Mas 
isto não aconteceu.

Segundo o INPE, o desmatamen-
to na Amazônia atingiu a  menor 
taxa desde 1988 no período de 
agosto de 2009 a julho de 2009. 
Esta notícia significa que o Brasil 
está cumprindo o seu dever de 
proteger esse ecossistema essencial 
hoje e no futuro?

Sim, o Brasil tem feito sua parte. 
É um dos poucos países com metas 
claras para reduzir suas emissões. 
Em relação à preservação da Ama-
zônia, uma queda substancial e 

consistente do desmatamento vem 
sendo verificada desde 2004, quan-
do foi criado pelo Governo Federal 
o Plano para Prevenção e Controle 
do Desmatamento na Amazônia 
(PPCDAM). Um elemento muito 
importante deste Plano – o moni-
toramento em tempo quase real de 
desmatamentos (DETER) – se deve 
à iniciativa do INPE, que naquele 
ano criou este novo sistema de 
detecção de desmatamento, per-
mitindo aos órgãos de fiscalização 
tomar ações rápidas e eficazes de 
combate ao corte ilegal. Deve-se 
dizer, por outro lado, que, ainda 
que estas ferramentas observacio-
nais sejam eficazes instrumentos 
para uma correta gestão ambien-

Entrevista
cheios e um aumento incremental no 
uso do bioetanol. Entretanto, nesta 
questão seria fatal “dormir em berço 
esplêndido”. Este grande potencial 
que o País desfruta em energias 
limpas e renováveis pode ser muito 
mais explorado. Resta pouca dúvida 
de que a energia solar será a forma 
de geração de energia por excelência 
na segunda metade deste século 
nas suas várias formas, inclusive 
o aproveitamento direto dos raios 
solares para aquecimento e geração 
de energia elétrica (conversão foto-
voltaica). O Brasil apenas engatinha 
nesses aproveitamentos, que já são 
substancialmente maiores mesmo 
em países em desenvolvimento com 
menor potencial do que o nosso. 
Talvez o Brasil seja um dos poucos 
do mundo que poderia ter uma ma-
triz energética quase 100% limpa 
na escala de poucas décadas. Para 
tanto, há que investir em  ciência e 
tecnologia nesse setor, sob o risco 
de f icarmos irremediavelmente 
para trás.

O Brasil tem condições de liderar 
um movimento mundial de tran-
sição para economia sustentável, 
como baixa emissão de carbono? 
Poderemos ser uma potência am-
biental no futuro?

O Brasil tem condições de se 
projetar mundialmente como uma 
potência ambiental tropical. Temos 
abundância de recursos naturais 
renováveis: água, extensão ter-
ritorial e costeira, áreas agricul-
turáveis, f lorestas e inigualável 
biodiversidade, mas precisamos 
usar nossas vantagens naturais 
com responsabilidade. Um sistema 
de ciência e tecnologia de excelên-
cia, para conhecer e acompanhar 
a evolução de nosso território, 
certamente nos levará ao posto de 
primeiro país tropical desenvolvido 
da história.
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“O Brasil tem 
condições de se 

projetar mundialmente 
como uma potência    
ambiental tropical"

tal, elas por si só não asseguram 
o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. Para tanto, devemos 
inventar um novo paradigma para 
as regiões tropicais, a fim de obter 
valor econômico da riqueza da 
floresta, da biodiversidade e dos 
recursos energéticos renováveis, 
além dos serviços dos ecossistemas.

O balanço energético divulgado 
pelo governo, em maio, mostrou que  
a participação de fontes limpas (hi-
droeletricidade, biomassa e etanol) 
cresceu em 2009, atingindo 47,3% 
da matriz energética brasileira. Qual 
é sua avaliação a respeito desse 
resultado?

É uma boa notícia e tem a ver com 
chuvas abundantes que têm mantido 
os reservatórios das hidrelétricas 
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Asaliva é fundamental, não so-
mente para a saúde oral do in-
divíduo. Ela lubrifica os tecidos 

bucais, combate bactérias e fungos 
e, além disso, ajuda no processo 
digestivo. 

“A saliva tem um importante papel 
antimicrobiano pela sua capacidade 
tampão, neutralizando ácidos e bases 
após a ingestão de alimentos. Essa 
ação reduz a fermentação deles por 
bactérias que atuam na desminerali-
zação do esmalte e na formação da 
cárie. Ela também é composta por 
elementos de defesa como IgA e algu-
mas enzimas que protegem os dentes 
contra a cárie e a doença periodontal”, 
explica Liliana Aparecida Pimenta de 
Barros, consultora em Estomatologia 
e Patologia Oral da Associação Bra-
sileira de Odontologia (ABO).

Segundo Liciane Toledo Bello, 
cirurgiã-dentista, mestre em laser 
odontológ ico pela Universidade 
de São Paulo (USP) e membro da 
World Federation for Laser Dentistry 
(WFLD), a quantidade de saliva secre-
tada por dia pode variar de 1 a 2 litros, 
dependendo de circunstâncias, como 
idade e dieta, mas só é estabelecido 

um quadro de alteração no fluxo sa-
livar quando a oscilação na produção 
da saliva torna-se constante.

A xerostomia ou boca seca é um 
problema caracterizado pela sensação 
de ressecamento bucal por conta da 
redução do fluxo salivar ou pela mu-
dança na composição da saliva. 

De acordo com Liliana as prin-
cipais causas da xerostomia são 
externas, como medicamentos que 
causam secura na boca. Este é o 
caso dos antidepressivos, os anti-
hipertensivos, os anti-histamínicos, 
entre outros. Além dos remédios, a 
desidratação é identificada nos pa-
cientes diabéticos não compensados, 
no hiperparatireoidismo, ou mesmo 
em episódios de febre. Ela aparece 
também em pessoas que sofreram 
irradiação como tratamento onco-
lógico de neoplasias na região de 
cabeça e pescoço, onde as glândulas 
salivares maiores são atingidas - ou 
nos pacientes irradiados no corpo 
inteiro antes dos transplantes de 
medula óssea. E mais: as infecções 
virais que acometem as glândulas 
salivares e os períodos de estresse e 
depressão são consideradas causas 

psicogênicas, como episódios tem-
porários ou frequentes de ansiedade. 

O tratamento da xerostomia é feito 
com hidratação da boca regularmente 
com goles de água durante todo o dia 
ou ainda com o uso de substitutos 
de saliva, como pastilhas de gelo ou 
água. Também é possível estimular a 
salivação com gomas de mascar sem 
açúcares, além do uso de medicamen-
tos colinérgicos.

Se a ausência da saliva causa 
problemas, o excesso pode também 
gerar desconforto. “A sialorreia, 
como é chamado o aumento do 
fluxo salivar, pode ser resultado de 
alterações ou lesões na boca, como 
aftas ou próteses mal-adaptadas. 
Mas também pode ser um problema 
em pacientes com retardo mental 
ou alguma desordem neurológica”, 
esclarece Liliana.

Algumas causas da sialorreia são 
transitórias ou leves e não necessitam 
de tratamento. Entretanto, Liciane 
ressalta que o portador de salivação 
intensa pode derramá-la pelo canto 
da boca e engasgar-se com frequên-
cia, pois as vias aéreas são invadidas 
constantemente por saliva.

“Podem ser indicados alguns 
tratamentos como o uso de medica-
mentos anticolinérgicos, que inibem 
a salivação. Já a terapia de fala é 
usada para melhorar o controle neu-
romuscular e, assim, também reduzir 
a salivação. Há também as técnicas 
cirúrgicas, com excisão parcial ou 
total da glândula submandibular, 
deslocando os ductos de onde saem 
a saliva, para a região posterior da 
boca, redirecionando o fluxo e ame-
nizando a salivação” diz Liliana.

Para prevenir as alterações, é im-
portante que o dentista tenha sempre 
o conhecimento da situação sistêmica 
do paciente e conheça novos trata-
mentos a fim de auxiliá-lo na busca da 
secreção normal da glândula salivar, 
hidratação diária adequada, além de 
identificar alterações salivares que 
fujam da normalidade. P

millamekary@gmail.com

Saliva

A coadjuvante essencial
Para a boa saúde bucal não basta cuidar apenas 

dos dentes
CamiLa PuPo
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Atentos a novas tecnologias que 
surgem a todo instante os bons 
profissionais que fomentam o 

mercado de trabalho atualmente de-
vem frequentar cursos de qualificação 
profissional para lidar com mudanças 
e inovações. Realizam cursos de espe-
cialização, pós-graduação, mestrado, 
MBA e falam mais de dois idiomas. 
Estes disputados profissionais ocu-
pam o lugar daqueles que, há duas 
décadas, se diferenciavam por possuir 
apenas um curso superior e dominar 
a língua inglesa.

O upgrade de exigências se deu 
em razão da maciça utilização da 
internet e dos celulares , o que 
facilitou a comunicação. E a infor-
mação passou a ser adquirida em 
segundos. Conforme Cássia Louren-
ci, consultora de Recursos Humanos 
e coaching, os profissionais que hoje 
enfrentam o mercado de trabalho 
já nasceram em um mundo onde as 
exigências são maiores. Aprendem 
mandarim, fazem fonoaudiologia 
e já estudam em escolas bilíngues, 
onde lhes são ensinados inglês e 
espanhol. 

Esses profissionais com perfil mul-
titarefa disputam vagas com os profis-
sionais de outras gerações. Estes, em 
razão da competitividade acirrada, 
também buscam mais qualificação. 
Contudo, Cássia alerta: “Atualizar-se 
não é fazer cinco MBAs, mas ter um 
plano de carreira”.

Para a consultora muitas pessoas 
concluem cursos superiores e geral-
mente optam por especializações ou 
extensões na mesma área. Mas os 
conhecimentos específicos são impor-
tantes até determinado momento da 
carreira. “Quanto mais o profissional 
subir na hierarquia organizacional, 
mais estratégico precisará ser. Por 
isso, é importante focar não apenas 
no operacional”, aconselha. Segundo 
a consultora, é preciso investir em 
cursos de gestão de pessoas, ges-
tão estratégica e empresarial. “Sem 
conhecimentos estratégicos, mesmo 
tendo galgado novo cargo, esse 
profissional pode perder o emprego”, 
completa. 

Cássia acredita que um bom 
momento para escolher as melhores 
vertentes profissionais é cerca de 

cinco anos após a conclusão do cur-
so superior. “Neste momento, ele já 
está no mercado de trabalho e sabe 
exatamente onde é o seu calcanhar 
de Aquiles. Aí, tem condições de 
optar por um curso que, de fato, vai 
agregar conhecimentos fundamentais 
à sua carreira.” 

Cássia sugere, portanto, que os 
profissionais realizem, uma vez por 
ano, um curso prático como o de um 
software e, a cada cinco anos, outro 
mais profundo, como uma pós-gradu-
ação ou especialização. Orienta ainda 
que o profissional quebre mensalmen-
te aquela janelinha que, no passado, 
dividia seu setor e passe um dia de 
vivência em outro departamento. 
“Claro que o profissional não precisa 
se tornar um profundo conhecedor 
nas funções da outra área, mas deve 
entendê-las para poder executar me-
lhor as suas.”

exeMPlOS
A multinacional Syngenta, que 

atua no setor de agribusiness, tem 
1.730 funcionários e é um exemplo 
de como estimular e investir em seus 
colaboradores. Em 2009, 412 profis-
sionais da empresa participaram de 
programas e 112 passaram por treina-
mentos regulares de idiomas. “Traça-
mos nossas estratégias basea dos nas 
competências de nossos funcionários 
e, por isso, investir no crescimento 
deles é fundamental”, diz Carlos 
Gajardoni, gerente de treinamento e 
desenvolvimento.

A empresa desenvolve programa 
de educação corporativa nos segmen-
tos comercial, liderança, treinamentos 
internacionais e corporativos.

Lilian Saldanha, engenheira agrô-
noma, iniciou suas atividades como 
analista da área de regulamentação há 
dez anos. O cargo de gerente surgiu 
após cursos sobre manejo de projetos, 
realizado nos Estados Unidos. Ela tam-
bém passou por treinamentos de comu-
nicação, liderança, gestão de pessoas, 
manejo de projetos e coachings. P

renatabernardis@uol.com.br

Trabalho 

Reciclagem profissional
Plano de carreira e informação estratégica são 

fundamentais

renata bernarDis
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Abusca da inovação tem levado 
as empresas a valor izarem 
cada vez mais os empreen-

dedores internos, ou seja, pro-
f issionais que exercem liderança, 
cr iam, participam e estimulam a 
inovação dent ro das empresas . 
Embora a taxa de intraempreende-
dorismo ainda seja muito baixa no 
Brasil (0,6%, segundo pesquisa de 
2008 do Global Entrepreneurship 
Monitor – GEM), especialistas de 
RH, entidades e instituições liga-
das ao empreendedor ismo, além 
de grandes empresas, defendem 
a importância de se investir mais 
nesses prof issionais, capazes de 
desenvolver produtos e serviços que 
representem diferencial competiti-
vo nos negócios.  

“O intraempreendedor ou em-
preendedor corporativo é um vetor 
de oportunidades e está associado 
à competição e inovação dentro 
da cultura da empresa em que tra-
balha. Está à frente de processos 
como criação de novos produtos e 
serviços, abertura de filiais e pla-
nejamento de ações no mercado. 
Seu papel é agregar valor ao que é 
proposto na empresa”, diz Renato 
Fonseca, consultor do Sebrae–SP.

No entanto, toda sugestão apre-
sentada pelo intraempreendedor, 
segundo o consultor, deve ser bem 
definida e estudada para ser válida 
e gerar perspectivas. “Pensar antes 
de falar e valor izar o relaciona-
mento com as pessoas envolvidas 
no ambiente prof issional é v ital 
para ganhar apoio e, assim, levar a 
proposta adiante. Esse profissional 
tem que vender a ideia e, ao mesmo 
tempo, lidar com jogos de poder na 
organização –, portanto ele precisa 
ter sensibilidade suficiente, princi-
palmente nesse momento”, explica 
Fonseca.

Paulo Roberto Ferreira Cunha, 
professor de Planejamento Estratégi-
co da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), ressalta que o 
intraempreendedorismo também está 
muito ligado ao perfil administrativo 
e estratégico da empresa. “Para via-
bilizar a iniciativa do intraempreen-
dedor, a empresa precisa estar aberta 
a novos desafios, negócios e também 
a mudanças culturais para encarar a 
competitividade e aceitar sugestões 
desse tipo de profissional”, diz Cunha.

A aceitação da figura do intraem-
preendedor dentro de uma empresa 
depende do modelo de gestão de 
cada companhia. “A empresa que 

incentiva o colaborador a expor 
suas ideias e projetos deve acolhê-lo 
para que ele possa desenvolver esse 
trabalho. Há casos, porém, em que o 
colaborador motivado é barrado por 
modelos inflexíveis de gestão empre-
sarial”, explica Cunha, que, como a 
maioria dos especialistas no assunto, 
também desaconselha o choque de 
projetos e ideias do intraempreen-
dedor com os da companhia. 

“Esse novo profissional tem ca-
racterísticas comportamentais espe-
cíficas. Age como dono do negócio e 
está disposto a resolver qualquer pro-
blema com a equipe como um todo. 
É inteiramente comprometido com 
o trabalho”, diz Carolina Stilhano, 
gerente de comunicação da Catho.    

No Brasil, segundo ela, muitas 
pessoas nascem empreendedoras, 
mas são tolhidas ao longo da vida 

Intraempreendedorismo

Vetor de oportunidades
O empreendedorismo corporativo abre espaço   

para propostas de funcionários
siLVana orsini

caracteríSticaS 
dO intraeMPreendedOr

• Busca de oportunidades e 
iniciativa

• Exigência de qualidade e efi-
ciência 

• Persistência
• Correr riscos calculados
• Comprometimento
• Estabelecimento de metas
• Planejamento e monitoramento 

sistemático
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pela sociedade.  A cultura do intra-
empreendedorismo no País ainda 
precisa ser mais bem assimilada, 
embora seja crescente a busca, 
pelas empresas, de prof issionais 
com habilidades e características 
do intraempreendedor. “Afinal, eles 
trarão mais resultados e produtivi-
dade às companhias”, argumenta a 
executiva. P

sorsini@terra.com.br     
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Apessoa cai no chão, perde a 
consciência. Suas pernas e bra-
ços endurecem. Ela se debate, 

tem contrações musculares involun-
tárias. Outras vezes, os sinais são mais 
discretos: olhar parado, comporta-
mento fora do padrão, movimentos 
em apenas um dos braços ou perna. 
Se isso acontecer com constância, é 
muito provável que uma crise epilética 
esteja acontecendo. Descargas elétri-
cas anormais e rápidas, com emissão 
de sinais incorretos e duração de 
alguns segundos ou poucos minutos 
são alterações que provocam crises e 
convulsões. Elas podem ser causadas 
por fatores como a falta de sono, 
ingestão de bebidas alcoólicas, febre, 
ansiedade, drogas e medicamentos, 
cansaço e mudanças súbitas de in-
tensidade de luminosidade ou luzes 
piscantes.

Muitas lendas cercaram a doença 
no decorrer da história. Na época 
da Grécia Antiga, os portadores da 
doença eram tratados como sacerdo-
tes possuídos de inspiração divina. 
Quando apresentavam convulsões, 
os gregos acreditavam que estavam 

sendo “tocados” pelos deuses. Na Ida-
de Média, entretanto, era associada a 
possessões demoníacas. Hoje, têm-se 
conhecimento de que se trata de uma 
doença tratável por medicamentos 
ou cirurgia.

Vários fatores podem ocasionar 
a doença, como lesões no cérebro 
causadas por tumores, doenças como 
meningites, acidentes com objetos 
perfurantes e até a falta de cuidados 
nos pré-natais. O aspecto genético 
também não pode ser descartado, 
porém representa uma parcela pe-
quena. Alimentos mal cozidos, como 
o da carne de porco, ou verduras 
mal lavadas podem desencadear a 
doença quando contaminadas pela 
larva da neurocisticercose e afetar 
o sistema nervoso central, gerando 
uma infecção.

O tratamento, porém, pode ser 
mais simples do que se pensa. De 
acordo com o médico Arthur Cukiert, 
chefe do serviço de neurologia e 
neurocirurgia do Hospital Estadual 
Brigadeiro, de São Paulo, “80% dos 
epiléticos são curados com medica-
mentos. Os outros 20% podem se 

recuperar com cirurgias de alta com-
plexidade. Quando não conhecemos 
exatamente o local do cérebro afeta-
do, se a região não puder ser removida 
por algum motivo e se os focos forem 
múltiplos e grandes, recomendamos 
a cirurgia paliativa, de alta eficácia, 
pois as crises reduzem em número e 
severidade, mas o indivíduo não fica 
totalmente livre da epilepsia”.

As cirurgias paliativas são indica-
das para os casos que não respondem 
a medicamentos, mas podem melhorar 
as crises em até um terço dos casos. 

O Hospital Brigadeiro, considerado 
referência no tratamento da epilepsia, 
oferece a técnica de implante cerebral 
de eletrodos profundos em portadores 
da doença para a estimulação elétrica 
das regiões cerebrais, sem necessidade 
de cortes ou remoções.

Em crianças, os sintomas carac-
terizam-se por contrações rápidas de 
apenas um músculo ou grupo muscu-
lar, contrações no rosto, movimentos 
parecidos como “pedalar” e desvio 
forçado dos olhos.

Em alguns casos graves pode 
ocorrer a necessidade da ocorrência 
da hemisferectomia, procedimento 
cirúrgico de retirada de metade do cé-
rebro. Em 2005, nos Estados Unidos, 
o menino Tyler Plotkins, com apenas 
1 ano e 3 meses, teve metade de seu 
cérebro extirpado em função da grave 
epilepsia que sofria. Passados quatro 
anos, ele tem uma vida praticamente 
normal. “O cérebro tem a propriedade 
de plasticidade. Ele recupera as fun-
ções”, diz Cukiert. Essa característica 
permite à criança sofrer intervenções 
que muitas vezes não são indicadas 
em adultos, com ressecções maiores.

Segundo Wen Hung Tzu, médico 
chefe do grupo de cirurgia de epilep-
sia do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, as epilepsias encontradas 
com maior frequência na população 
adulta são as parciais, responsáveis 
por cerca de 70% dos casos. Elas se 
originam, segundo o médico, de um 
grupo de células nervosas em uma 

Epilepsia

Curto-circuito
Aumentaram em 11% as internações pela doença 

nos hospitais públicos 

neusa Pinheiro
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área restrita. No caso das crises ge-
neralizadas começam em estruturas 
profundas do cérebro e atingem os 
dois hemisférios cerebrais.

Alguns procedimentos em pri-
meiros socorros podem ser adotados 
em casos de crises. Nas chamadas 
crises tônico-clônicas generalizadas, 
deve-se ficar calmo, colocar traves-
seiro embaixo da cabeça da pessoa, 
mantê-la de lado para evitar a entra-
da de saliva ou vômitos no pulmão, 
afrouxar cintos e colarinhos e deixar 
a crise acontecer sem interferir. Não 
se deve tentar colocar o dedo na boca 
da pessoa para segurar a língua e nem 

dar líquidos durante a crise ou fazer 
respiração boca a boca. Nas crises 
parciais complexas – nas quais ocor-
rem alterações nos níveis de consciên-
cia – deve-se falar de maneira calma 
com a pessoa, pois ela pode reagir a 
estímulos emocionais; protegê-la de 
perigos potenciais e não restringir os 
seus movimentos.

A epilepsia atinge 1% da popula-
ção em países desenvolvidos e 1,3% 
no Brasil. Normalmente, acomete 
pessoas com até 25 anos e com idade 
acima de 65 anos e é mais comum em 
pessoas do sexo masculino. No Brasil, 
em hospitais públicos, as internações 

por epilepsia aumentaram em 11%, 
com mais de 17 mil casos ocorridos 
entre janeiro e maio de 2009, sendo 
mais de um quarto só no Estado de 
São Paulo. Os dados são da ABN – 
Academia Brasileira de Neurologia. 
Os médicos não acreditam em surto 
de doença que possa desencadear a 
epilepsia e não sabem o porquê do 
aumento do número de casos no País. 
Preocupam-se, no entanto, em alertar 
a população sobre a doença, divulgar 
seus sintomas, os procedimentos para 
socorro imediato e a diminuição do 
preconceito por causa do desconhe-
cimento.  P

A recuperação da economia 
e a cr iação de mais postos 
de t rabalho com car te i r a 

assinada f izeram com que muitas 
pessoas da classe D subissem de 
patamar ao longo dos últ imos 
anos, posicionando-se na classe C.

Segundo dados recentes da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
53% da população brasileira per-

tence à classe C, o que representa 
mais de 80 milhões de pessoas (de 
julho de 2008 a julho de 2009). O 
número de pessoas que ganham de 
quatro (R$ 1.860,00) a dez salários 
mínimos (R$ 4.650,00) aumentou 
2,5%.

“Essa nova situação chamou a 
atenção de empresas e instituições 
bancárias que mudaram o foco para 

atender a essa faixa carente de 
consumo, permitindo que pessoas 
restritas ao estrato D da socieda-
de – as quais não tinham nenhum 
poder de comprar – avançassem 
um degrau e engordassem ainda 
mais a classe C, um dos pilares 
que sustentaram o Brasil durante 
o vendaval”, diz Miguel Ribeiro de 
Oliveira, coordenador de pesquisa 
da Associação Nacional dos Execu-
tivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac).

Há um ano, segundo o especia-
lista, essa realidade “era impensável. 
Oferecia altos riscos”. Mas a partir 
do momento em que essa população 
passou a ter rendas melhores e se 
constituiu como consumidora, os 
empresários não perderam tempo 
e foram atrás. “Foi o caso da Casas 
Bahia, por exemplo, que começou a 
ofertar produtos para pagamento com 
cartão de crédito”, explica Oliveira.

Muitas pessoas da classe C estão 
passando a ter maiores ganhos e se 
destacando na classe B. “Seja como 
for, o consumo pela classe C não deve 
continuar aumentando exponencial-
mente como vinha sendo, mas ainda 
continuará crescendo por um bom 
tempo”, argumenta o analista.

Assim, com mais acesso ao cré-
dito, o consumidor da classe C está 

Mercado

Foco na classe C
Crescem os negócios dirigidos à maior parcela     

da população brasileira

siLVana orsini
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Negócio

Vantagens de ser micro 

Deixar de ser funcionár io e 
passar a cuidar do próprio 
negócio é o sonho de qual-

quer brasi leiro. No entanto, ao 
investir as economias na abertura 
de uma micro e pequena empresa 
é preciso, antes de tudo, ter um 
perfil empreendedor e estar atento 
às atividades econômicas do País 
e do mundo – além, é claro, de 
pesquisar os segmentos mais pro-
missores e rentáveis. Segundo um 
levantamento do Sebrae, existem 
5,1 milhões de empresas no Brasil 
e, desse total, 98% são micro e 
pequenas empresas (MPEs). E mais: 
os pequenos negócios formais e 
informais respondem por mais de 
dois terços das ocupações do setor 
privado. 

De acordo com Alexandre Mar-
tins, consultor do Sebrae-SP, os 
critérios que classificam o tamanho 
de uma empresa constituem um 
importante fator de apoio às MPEs, 
permit indo que estabelec imen-
tos dentro dos limites instituídos 
possam usufruir de benefícios e 
incentivos previstos nas legislações 
brasi leiras. “O cr itér io adotado 
para conceituar micro e pequena 
empresa é a receita bruta anual, 

eLisanDra esCuDero

atribuída pelo Estatuto da Micro e 
Pequena Empresa. Porém, o Sebrae 
leva também em conta, para base de 
pesquisas e classificação, o número 
de funcionários”, ressalta.

Segundo a Fiesp, as MPEs po-
dem optar pelo regime tributário 

simplificado, conhecido como “Su-
persimples”, que contempla micro-
empresas com faturamento anual 
de até 244 mil reais e as pequenas 
empresas com faturamento anual 
de até 2 milhões e 400 mil reais. 
Além de unif icar e simplif icar o 
recolhimento dos tributos, o “Su-
persimples” prevê isenção para as 
exportações, permite descontos de 
tributos pagos antecipadamente e 
de impostos sobre serviços de qual-
quer natureza (ISS) retido na fonte, 
entre outras vantagens. Também 
reduz as obrigações fiscais acessó-
rias exigidas de microempresas e 
das empresas de pequeno porte. Os 
benefícios vão além e tornam mais 
simples para os microempresários 
obter crédito, tecnologia, exportar, 
abrir e formalizar o próprio negócio.

Conforme explica Milton A. Bo-
gus, diretor da Fiesp, as MPEs não 
contam somente com vantagens, 
existem também algumas desvan-
tagens. “Atualmente, como o limite 
de faturamento estabelecido na Lei 
Geral das MPEs é baixo, isso pode 
vir a se tornar um entrave para o 
crescimento do negócio, pois, se as 
empresas ultrapassam o limite de 
faturamento de um dia para o outro, 

sendo alvo da maioria dos segmentos 
do mercado, como informática, tu-
rismo e comércio eletrônico.  

Hoje, segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Cartões de Crédito e 
Serviços (Abecs), de cada dez cartões, 
sete estão nas mãos de consumidores 
das classes C, D e E.  

Na área de lazer, por exemplo, não 
é diferente. “Voltado ao aumento da 
classe C, desde o final do ano passa-
do, o turismo já se tem mobilizado 
para atender a esse perfil de consu-
midor”, diz Carlos Alberto Amorim 

Mercado
Ferreira, presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Viagens 
(Abav). “Mais de 23 milhões de bra-
sileiros da classe C já entraram para 
o mercado de consumo turístico”, 
exemplifica Ferreira.

Pesquisa da Gol mostra que 10% 
dos passageiros que viajaram pela 
empresa em 2009 estavam fazendo 
a primeira viagem de suas vidas. Isso 
significa 2,6 milhões de novos usuá-
rios de transportes aéreos. 

O mesmo tem sido feito nas op-
ções de financiamento das grandes 

operadoras de turismo, como CVC 
e TAM Viagens. Elas oferecem par-
celamento estendido, para atingir e 
fidelizar esse novo público. 

“Atualmente o brasileiro entende 
que viajar virou uma necessidade 
psicossocial, ainda mais para a classe 
C. Com uma renda mensal constante 
e crescente, ela entrou de forma sig-
nificativa no mercado de turismo e as 
companhias aéreas estão oferecendo 
cada vez mais promoções para atingir 
esse público”, diz Amorim Ferreira, da 
Abav.  P

As microempresas têm até 19 colaboradores e as pequenas até 99

© Nruboc | Dreamstime.com
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Congressos

Desafios e perspectivas 
da Saúde Suplementar

Melhorar os acessos aos ser-
viços de saúde é o caminho 
para o desenvolvimento sus-

tentável do setor de Saúde Suple-
mentar. Entre os desafios para esse 
crescimento estão o aumento da 
expectativa de vida, o crescimento 
da classe C e os novos polos indus-
triais. Estes desafios e perspectivas 
futuras serão debat idos no 15o 
Congresso Abramge e 6o Congresso 
Sinog nos dias 19 e 20 de agosto, 
no Rio de Janeiro, capital. Este 
ano o tema central do evento é “A 
Saúde Suplementar no Brasil Desen-
volvido – Como operar? Desafios e 
Perspectivas”.

A Conferência Magna será feita 
pelo consultor e ex-presidente do 
Banco Central Gustavo Franco. Ele 
apresentará um panorama econô-
mico do País, com projeções para 

os próximos anos. Já Eduardo Pe-
reira Nunes, presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), falará sobre as tendências 
dos novos consumidores no País e 
mostrará o mapa demográfico e os 
fatores que influenciam o movimen-
to interclasses socioeconômicas.

Experiências internacionais na 
área da saúde suplementar nos 
Estados Unidos, Europa e China 
são temas do talk show coorde-

nado por José Cechin, presidente 
do Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS). O economista 
do Banco Mundial André Médici 
falará sobre a reforma da saúde 
nos EUA. Os diferentes tipos de 
atendimento médico-hospitalar na 
Europa e China ficarão por conta de 
Antonio Jorge Gualter Kropf, diretor 
da Amil, e Paul Liu, presidente do 
Conselho da Câmara Brasil-China 
de Desenvolvimento Econômico, 
respectivamente.

Gestão na Qualidade da Atenção à 
Saúde, Pequenas e Médias Operadoras 
e Novos Players no Mercado também 
serão temas dos congressos. Para 
finalizar, Maurício Ceschin, recém-
empossado diretor-presidente da 
ANS, será sabatinado em uma “Roda 
Viva” que terá a participação de lí-
deres dos vários segmentos do setor.

Confira a programação completa 
do 15o Congresso Abramge e 6o Con-
gresso Sinog no site www.abramge.
com.br/15congresso.htm. P

recebem toda a carga de impostos 
devidos pelas médias e grandes em-
presas. Hoje, não existem degraus 
de apoio via redução de impostos 
para o crescimento moderado e 
sustentável das MPEs”, reforça.

Para o consultor do Sebrae-SP, 
a grande maior ia das MPEs en-
contra ainda outra desvantagem: 
a gestão familiar, ou seja, pouco 
profissionalizada. “Essa realidade, 
no entanto, vem mudando pelo 
aumento contínuo da concorrên-
cia, pois a cada dia surgem novas 
empresas e novos produtos no 
mercado”, f inaliza.

Dados da Fiesp revelam que 
somente em 2009 foram criadas 
622.552 empresas no Brasil, das 

quais 30% foram abertas no Esta-
do de São Paulo. Já um estudo do 
Sebrae-SP realizado em 2008 mos-
tra que 27% das empresas paulistas 
fecham em seu primeiro ano de 
atividade. Essa taxa de mortalidade 
empresarial é elevada, porém, é a 
menor taxa de fechamento de em-
presas em 10 anos de monitoramen-
to por parte do Sebrae. O estudo 
identifica ainda as principais cau-
sas que levam ao fechamento das 
empresas: comportamento empre-
endedor pouco desenvolvido, falta 
de planejamento prév io, gestão 
deficiente do negócio, insuficiência 
de políticas de apoio, f lutuações na 
conjuntura econômica e problemas 
pessoais dos proprietários.

O Sebrae e a Fiesp atuam no 
desenvolvimento de políticas e pro-
jetos que favoreçam as MPEs junto 
ao setor público e privado. Para os 
potenciais empreendedores também 
existem programas que tratam das 
características de se tornar um em-
presário/empreendedor e dos planos 
para abrir um negócio sustentável e 
perene. “Para as MPEs já constituídas, 
tanto em fase inicial quanto avança-
da, temos uma gama de oficinas e 
palestras, consultorias especializadas, 
ações setoriais e regionais que visam 
a ampliar a competitividade destes 
negócios e permitir maior geração de 
emprego e renda”, finaliza Alexandre 
Martins.  P
eliescudero@gmail.com

O diretor-presidente da ANS será           
sabatinado durante os eventos
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fLáVio tiné

Não existe nada mais importan-
te, absolutamente nada, que a 
saúde perfeita, com o mínimo 

de distúrbios, propiciando bem-estar 
e disposição para o trabalho ou para 
o lazer.

Habitualmente ignoramos essa 
constatação óbvia por descuido, na 
ânsia de viver intensamente e também 
por displicência. Comumente, luta-
mos pela sobrevivência, e nada mais. 
Nem sempre saúde é o que interessa, 
salvo quando ela nos ameaça.

Infelizmente não existe ainda 
nenhum dispositivo que antecipe os 
sintomas. O máximo que podemos 
fazer é antecipar as providências, 
contratando, por exemplo, um bom 
plano de saúde, já que a saúde pú-
blica, sabidamente, não funciona 
quando mais dela se precisa. 

Uma certeza conhecida é que os 
sintomas de uma doença raramente 
aparecem de supetão. O mais comum 
é que eles deem sinais discretos, antes 
de se manifestarem claramente.  Às 
vezes, os sintomas são traiçoeiros ou 
mascarados pela excessiva preocu-
pação do doente – hipocondria, por 
exemplo. De tanto automedicar-se, 
o paciente mascara os sintomas, 
escondendo-os sob o manto dos mais 
diferentes analgésicos. 

é necessário se o indivíduo tiver 
uma alimentação diversificada, que 
contemple a maioria dos cereais, le-
gumes e demais nutrientes disponí-
veis em qualquer lugar do mundo. A 
boa alimentação e exercícios físicos 
adequados à idade são tão eficientes 
quanto todas essas invencionices 
populares. 

Já os adeptos dessas medica-
ções ditas caseiras alegam que se 
baseiam em experiências milenares 
e acusam os médicos alopatas de 
se renderem à indústria medica-
mentosa, que lhes pagam viagens e 
simpósios, inclusive internacionais. 

A Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo não tem, 
entre as 55 matérias obrigatórias do 
seu curso de graduação, acupun-
tura nem homeopatia. Perguntei 
certa vez a um de seus diretores 
qual a razão e ele foi claro: não 
existe comprovação científica de 
que essas especialidades sejam 
realmente ef icazes. Alguns pro-
fessores reconhecem o valor desse 
tipo de tratamento e alguns deles, 
individualmente, os adotam ou re-
comendam a seus pacientes. Mas a 
faculdade, como instituição de alta 
responsabilidade, nunca aprovou a 
inclusão dessas especialidades como 
matéria oficial.

Enquanto isso, nas feiras ou 
barracas à porta das faculdades 
as ervas e crendices se proliferam. 
Nenhuma instituição conseguiu 
abolir a prática das crendices e os 

recursos sobrenaturais. Alguns 
admitem que, além de ci-
ência, medicina é também 
uma questão de fé.   P
O autor é jornalista, ex-assessor de 

imprensa do HCFMUSP e autor do 
livro Pois não, doutor. E-mail: tine@

estadao.com.br
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Verdades e crendices

Outra hipótese é  que sugiram 
algo grave, quando na verdade se 
trata de mera manifestação neu-
rológica. Os sintomas enganam às  
vezes os mais experientes profissio-
nais, que precisam ter à mão todos 
os instrumentos de investigação 
antes de dar um diagnóstico.

Não sendo médico, o autor não é 
pessoa autorizada a dissertar sobre 
assunto de tanta complexidade. 
Apenas relata constatações, casos 
e crendices de conhecimento de 
todos. Refiro-me à imensa popula-
ridade das crendices populares que 
norteiam os tratamentos por esse 
país afora, inclusive nas grandes 
cidades e à porta dos hospitais 
universitários. Não faltam bancas 
vendendo ervas as mais diversas, 
com capacidade de cura de todas as 
doenças. Há infinita quantidade de 
relatos de curas milagrosas a partir 
de ervas. Todos nós, qualquer pes-
soa conhece um caso de família que 
se trata à base dessas crendices. Um 
amigo advogado, de alta sapiência 
jurídica, aos 80 anos, toma diaria-
mente óleo de alho em pó, cálcio à 
base de concha de ostras, complexo 
B, ácido ascórbico e vitamina E com 
selênio. E toma, ainda, um cálice de 
solução de cloreto de magnésio, de 
manhã e à noite. 

Consultei meu geriatra a respeito 
disso e ele afirmou que nada disso 

Ao se automedicar, o paciente mascara os 
sintomas, sob o manto de diferentes analgésicos
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CeCy sant’anna

Embrião com DNA de três pessoas – Estudo publicado pela revista 
Nature mostrou trabalho de cientistas da Universidade de Newcastle, na 
Grã-Bretanha, onde conseguiram criar embriões que contêm DNA de um 
homem e duas mulheres. É um avanço que pode ajudar em raras doenças 
genéticas a gerar filhos saudáveis. A nova técnica impedirá que o DNA dete-

riorado na mitocôndria materna seja transmitida ao bebê durante a gestação.

Deprimidos fumam mais – Estudo 
do Centro Nacional de Estatísticas da 
Saúde dos EUA constatou que adultos 
com depressão são mais suscetíveis ao 
fumo dos que os não deprimidos. Isso 
acontece mais com os homens entre 50 
e 54 anos e mulheres de 29 a 39 anos.

Ela pode até matar – Um indíviduo 
pode estar ansioso com frequência em 
assuntos sem importância e apresentar 
transtorno de ansiedade. Neste estágio 
surgem problemas no coração, dores na 
coluna, fibromialgia (causa dor muscu-
lar), depressão e distúrbios gástricos. 
O transtorno pode até matar.

Uma laranja por dia – Estudos recentes 
publicados em revistas científicas como 
o The American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine mostram 
que indivíduos que comem uma laranja 
por dia apresentam menos declínio da 
função pulmonar ao longo do tempo.

Boa dica – Comer uma fatia de abacaxi 
como sobremesa ajuda a eliminar o 
excesso de colesterol. Isso 
porque a fruta é rica em 
fibras.

Nanopartículas de sangue – Tão pe-
quenas quanto uma célula de sangue, 
elas foram criadas por americanos para 
cuidar das artérias e poderão resultar 
em tratamento para o coração.

Cuide mais da gripe no inverno – O 
inverno aumenta a incidência das gri-
pes. Nessa época, deve-se evitar tomar 
bebidas muito ácidas como sucos de 
frutas cítricas e refrigerantes, que 
podem machucar a região da faringe. 
Ao surgirem erosões e feridas, os vírus 
penetram e ganham a circulação san-
guínea mais facilmente. Prefira sempre 
bebidas como chás, leite e água.

Neurônios fazem pai reconhecer os 
filhos – A capacidade dos pais de re-
conhecerem seus descendentes mesmo 
depois de adultos está ligada à geração 
de novos neurônios no hipocampo e nas 
regiões do cérebro relacionadas com 
memória e olfato. Segundo estudo feito 
na Universidade de Calgary, no Canadá.

Bactérias e obesidade – Bactérias que 
favorecem a digestão podem fazer o 
corpo acumular quilos a mais, caso não 
estejam equilibradas corretamente. É o 
que afirma estudo publicado na revista 
Science. O fenômeno é causado por uma 
bactéria que, em excesso no intestino, 
pode alterar o metabolismo e o apetite.

Medicina regenerativa – Pesquisado-
res da Universidade de Stanford, EUA, 
afirmaram ter transformado células 
comuns da pele em neurônios sem 
necessidade de usar células-tronco. 
A descoberta tem potencial para 
acelerar muito o campo da cirurgia 
regenerativa.

Vacina contra a malária – 
Cientistas da Universidade de 
Maryland, nos Estados Unidos, 

anunciaram o desenvolvimento 
de uma vacina mais eficaz contra 

a malária, doença transmitida pelo 
mosquito Anopheles.

Ajuda aos doentes crônicos 
– Pacientes com artrite reu-
matoide ou asma que escrevem 
sobre situações estressantes 
podem aliviar os seus sinto-
mas. Isso é o que sugere estu-
do da Universidade de Dakota 
do Norte, Estados Unidos, com 
112 voluntários. Em quatro meses de 
tratamento, 47% que redigiram sobre 
suas experiências melhoraram. Nos 
que usaram temas comuns, a taxa foi de 
24,3%. Estados mentais e psicológicos 
afetam o corpo, dizem os psiquiatras.
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De mãe para filha – Especialistas do 
Instituto de Pesquisa do Câncer em 
Sutton Surrey, na Inglaterra, com ajuda 
de colegas japoneses, analisaram células 
cancerígenas de uma mulher de 28 anos 
que deu à luz e acabou morrendo de 
leucemia. A criança com três anos está 
em tratamento com a mesma doença. Os 
cientistas acreditam que os leucócitos 
(células brancas) passaram da mãe para 
filha através da placenta e se estabelece-
ram no sangue. Por meio de uma técnica 
de identificação genética, os cientistas 
comprovaram que ambas tinham células 
cancerígenas da mesma origem. Essa é 
a primeira vez que se comprova a trans-
missão do câncer no útero.

Suavize a dor – Para suavizar a dor pro-
vocada pela bursite, uma inflamação na 
articulação dos ombros, recorra à me-
dicina caseira e use um emplastro com 
folhas de beladona ou fumo. Passe-as 
por água fervente e, depois de verificar 
a temperatura, coloque-as sobre o local 
dolorido por 30 a 60 minutos antes de 
dormir. Repita até a dor desaparecer.

Animal de estimação – Um 
estudo americano realizado 
com 240 casais revelou que ter 
um animal de estimação pode 
contribuir para a redução da 
pressão arterial. Os animais 
ajudam também a controlar 

a ansiedade e reduzir o estresse. Basta 
passar 15 minutos com eles.

Droga psicodélica contra o 
câncer – Em um estudo rea-

lizado, na Universidade de 
Nova York, EUA, médicos 

estão usando drogas como 
LSD, ecstasy e psilocilina para tratar 
a ansiedade de pacientes com câncer 
em estágio avançado.

Bebês prematuros – Pesquisadores do 
Reino Unido desenvolveram um procedi-
mento que pode aumentar as chances de 
sobrevivência de prematuros.  Segundo 
pesquisas da Universidade de Bristol, na 
Inglaterra, o sangramento no cérebro é 
um dos maiores problemas que pode levar 
à morte. Cientistas aplicaram um novo 
fluido no lugar, o que reduziu os riscos.

Bebês pesando menos – O peso dos be-
bês americanos ao nascerem está cada 
vez menor, segundo pesquisas de Escola 
de Medicina de Harvard. O estudo foi 
realizado com base na análise de dados 
do Centro Nacional para Estatística 
de Saúde dos Estados Unidos, en-
volvendo mais de 36 milhões 
de crianças nascidas de 
1990 a 2005. Foi observada 
uma queda de 52 gramas no 
peso total dos bebês.
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Correu feito notícia ruim; 
mas era boa. Isto é, po-
deria ser boa se 

não fosse a má vontade 
de Amelinha. Eufrásio 
leu a manchete do jor-
nal e logo começou a 
fantasiar o que poderia 
fazer para incrementar a 
vida conjugal. 

O ministro, cabeludo e sor-
ridente, fazia uma série de reco-
mendações. Era sobre pressão alta, 
uso indiscriminado de sal, abuso no 
consumo de gorduras, álcool, fumo 
e excesso de estresse.

As recomendações eram 
as mesmas que o médi-
co da fábrica fazia pelo 
alto-falante às sextas-
feiras, durante o almoço. 
Era uma gravação, pois, 
enquanto sua voz ecoava 
por todos os cantos, o 
médico enchia o bu-
cho com a dobradinha 
tradicional.

A voz dizia: – Não se esqueçam! 
Amanhã, sábado, deixem de lado 
as gorduras saturadas, a pingui-
nha, a leitoa pururuca e os doces 
caseiros, e comam muita salada e 
frutas. Depois da pelada, esqueçam 
a cervejinha e bebam sucos natu-
rais. Esqueçam os problemas, façam 
piquenique com as crianças e, no 
final da tarde, convidem as respec-
tivas patroas para um cineminha, 
sem pipoca ou refri. Vida saudável 
é vida longa!!!

Eufrásio f icou olhando a pai-
sagem passando rápida na janela 
do trem. No silêncio, relembrou 
os anos da juventude ao lado de 
Amelinha. Eram muito jovens quan-
do começaram o namoro. Ela, dois 
anos mais nova, era a menina mais 
bonita do bairro. Face emoldurada 

PauLo CasteLo branCo 

Não deu outra. Em poucos dias, 
lá estava Amelinha contando 

que estava grávida. Juli-
nho nasceu tão rápido que 
a vizinhança dizia que ela 
já casara grávida. Não era 
verdade. Foram exatos 
nove meses de gravidez. 
E, mesmo com as limita-

ções dos enjoos e outras 
indisposições, fazer amor era 

sagrado na vida do casal. Depois 
do nascimento do menino, a vida foi 
se transformando. Quando o garoto 
dormia, e o casal tentava fazer amor, 
logo o guri abria o berreiro.

Os anos se passaram e a prole 
cresceu até a chegada do sétimo 
filho. Nesse tempo, Eufrásio já estava 
próximo da aposentadoria. Amelinha 
manteve-se esbelta e sensual. Usava 
decotes, saias curtas e passava cre-

mes nas coxas firmes. Fazia 
parte da ala das baianas da 
escola de samba e orientava 
jovens para que se afastas-

sem do uso das drogas.
Eufrásio chegou ao seu lar já 

noite alta. Amelinha não estava; 
deixou um bilhete, avisando que 
iria demorar e que o jantar estava 
no forno do fogão. Eufrásio engoliu 
a gororoba e refestelou-se no sofá 
da sala. Ficou assistindo à televisão. 
Quando Amelinha abriu a porta, o 
ministro apareceu na tela, repetin-
do a recomendação de fazer sexo 
cinco vezes por semana. Eufrásio 
pediu atenção, dizendo: – Olha aí, 
meu bem, o ministro é da saúde 
e sabe o que fala. Amelinha, com 
sorriso malicioso nos lábios, seguiu 
em direção ao quarto, respondendo: 
– Ando em dia com a minha saúde; 
não sei de você! P

O autor é escritor. www.paulocastelobranco.
adv.br, paulo@paulocastelobranco.adv.br

O ministro apareceu na tela, repetindo a 
recomendação de fazer sexo 5 vezes por semana
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por longos cabelos loiros e corpo 
despontando para se tornar a mu-
lherona em que se transformou. 
No dia do casamento, Amelinha 
parecia uma deusa em seu vestido 
branco e decotado. Eufrásio tremeu 
ao recebê-la das mãos do pai. A 
festa foi só um bolo. O padrinho, 
dono da mercear ia da esquina, 
ofereceu uma noite num dos hotéis 
da região.

Amelinha deixou o recato de 
lado e surgiu no quarto, saindo do 
banheiro ainda molhada do banho 
frio, com o corpo todo arrepiado. 
Foi uma loucura. Ao acordarem 
pela manhã, haviam contabilizado 
as recomendações semanais do 
ministro. Naqueles tempos, sem 
camisinha; pois, desejavam muito 
ter f ilhos.
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OSinog – Sindicato Nacional das Empresas de Odonto-
logia de Grupo, em parceria com a Alami – Associação 
Latino-Americana de Serviços Privados de Saúde, 

realizaram, durante a Feira Hospitalar, em São Paulo, o 
Sinplo – Simpósio Internacional de Planos Odontológicos. O 
evento, que obteve o apoio da Amil Dental, aconteceu nos 
dias 27 e 28 de maio, no Expo Center Norte, e contou com 
a presença de cerca de 150 participantes nos dois módulos 
de apresentações, Operadoras e Redes Credenciadas.

O presidente do Sinog, Car-
los Roberto Squillaci, e o diretor-
presidente da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, 
Maurício Ceschin, abriram o 
Simpósio enfatizando que o 
plano odontológico é o mais 
promissor entre os demais seg-
mentos da Saúde Suplementar. 
“O crescimento acelerado impõe 
a necessidade de muitas regras, mas, quanto mais um setor 
se especializa, menor será a necessidade de regulação. Há 
muito o que fazer e muito a crescer também”, disse Ces-
chin, declarando, ainda, que a ANS sempre estará aberta 
a sugestões, críticas e propostas. Carlos Squillaci frisou a 

importância da realização do 
Sinplo por ser um ponto de 
encontro de todos os players 
do mercado para discutir te-
mas que visam, sobretudo, ao 
aperfeiçoamento das operadoras 
odontológicas, de seus produtos 
e do relacionamento com seus 
prestadores e usuários.

CamiLa PuPo e Luís fernanDo russiano

O 5o Sinplo teve como enfoque 
principal a eficácia da gestão nos planos 
odontológicos e procurou trazer pales-
trantes que pudessem contribuir para 
um melhor amadurecimento das ques-
tões que envolvem a rotina das operado-
ras. O diretor do Sinog e consultor da So-
matória Consultoria em Saúde, Wagner 
Barbosa de Castro, abriu o evento com 
uma apresentação sobre a consolidação 
das operadoras odontológicas por meio 
de uma gestão econômico-financeira. 
Para ele, os gestores devem possuir 
conhecimentos sobre contabilidade e 
sobre a rentabilidade do negócio. Na se-
quência, Antonio Westenberger, atuário 
e diretor da Ícone Consultoria, expôs a 
importância da gestão atuarial para o 
cálculo dos produtos, alertando para o 
fato de que o risco é parte integrante da 
atividade do plano odontológico. 

Pela primeira vez, o Sinplo contou 
com a presença de um palestrante 
norte-americano, Alan Vogel, diretor 
do segmento de Odontologia da MetLi-
fe nos Estados Unidos. O especialista 
em planos odontológicos apresentou 
um panorama das operadoras de planos 
odontológicos dos Estados Unidos e da 
situação da saúde bucal naquele país. 
Vogel mostrou a evolução do plano 
odontológico nos EUA e a tendência 
de o plano focar a gestão de doenças 
e bem-estar, além do melhor aprovei-
tamento do gerenciamento dos dados.

Gestão de auditoria e qualidade foi 
o tema da cirurgiã-dentista Katia Viana, 
ganhadora do Prêmio Sinog de Odon-
tologia em 2002 e sócia diretora da 
Odonto São Lucas. Elencou as funções 
do auditor dentro de uma operadora 
odontológica. Com uma apresentação 
sobre a gestão administrativa e plane-
jamento estratégico como ferramenta 
para a redução de custos nas operado-
ras odontológicas, Paulo Hirai, diretor 
da SantéCorp, especializada em saúde 
corporativa, afirmou que o mercado 
deve continuar em expansão e a odon-
tologia de grupo obter grande êxito no 
crescimento.

A ef ic iênc ia das ope radoras 
com base nas novas tecnologias de 

5o Sinplo

Ponto de encontro
Gestão e eficiência foram as   

palavras de ordem do Simpósio 
Internacional do Sinog
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 gerenciamento das informações foi 
o tema de Sérgio Monaco, diretor 
de marketing e vendas da Dexbrasil, 
empresa especializada em consultoria 
de TI e desenvolvimento de gestão 
estratégica para a área da saúde, para 
quem o uso da Tecnologia da Infor-
mação pode favorecer na redução de 
custos de uma empresa. Por intermédio 
da Alami, houve uma apresentação de 
Nicolas Toth Junior, gerente-geral para 
a América Latina da Healthways, maior 
empresa na área de gestão de saúde e 
bem-estar dos Estados Unidos, com 
foco em promoção de saúde, preven-
ção de gestão de doenças crônicas e 
casos terminais. 

Nis ia  Te l e s ,  f u nd ado r a  d o 
 Markentista, consultoria de marketing 
e design para dentistas, trouxe o tema 
da gestão de marketing como apoio 
e sustentabilidade de uma operadora 
e alertou que não basta apenas ter o 
preço baixo para competir. O diretor 
de planos odontológicos da MetLife 
no Brasil, Octávio Antonio Filho, falou 
sobre a formação de redes credenciadas 
e sua fidelização e mostrou os desafios 
enfrentados no relacionamento com os 
cirurgiões-dentistas no País.

debateS cOM a anS
O chefe da assessoria jurídica do 

Sistema Abramge/Sinamge/Sinog, Da-
goberto Lima, e o diretor de Normas 
e Habilitação das Operadoras da ANS, 
Alfredo Cardoso, participaram da mesa 
de debates sobre a Agência reguladora 
e operadoras odontológicas. Enquanto 
Dagoberto Lima afirmou que a ANS 
não deixa opções para as operadoras, 
pois muitas delas acabam concordando 
com as imposições de registro da Agên-
cia para poderem operar legalmente, 
Alfredo Cardoso rebateu dizendo que 
ninguém assina o que não concorda. 
Dagoberto também complementou 
expressando sua contrariedade ao fato 
de a ANS mudar a regulamentação dos 
planos antigos impondo a eles novas 
exigências. “O segmento odontológico 
teve o azar de ser regulado junto com 
o médico, mas é fato que, talvez, seja 
necessário desburocratizar os planos 
odontológicos”, completa Alf redo 
Cardoso.

Convidados para a mesa de debates 
que tratou sobre o impacto do novo rol 
de procedimentos nos planos odonto-
lógicos, os representantes da ANS não 
puderem comparecer ao 5o Sinplo em 
virtude de compromissos assumidos 
na própria Agência, deixando o espaço 
que lhes cabia para que o diretor do 
Sinog e da São Francisco Odontologia, 
Geraldo Almeida Lima, dialogasse com a 
plateia acerca do tema, contando com a 
presença de Claudia Durante, ambos re-
presentantes do Sinog no Grupo Técnico 
que tratou do Rol de Procedimentos na 
ANS. Ele explicou o processo que cul-
minou com a publicação da Resolução 
Normativa no 211 e como ela afetou os 
planos odontológicos. Apontou, ainda, 
os impactos gerados pelo novo rol, não 
só no aumento de custos e despesas, 
mas também nos aspectos operacionais, 
clínicos, comerciais e administrativos.

redeS credenciadaS
Além do temário dedicado às ope-

radoras, o Sinplo abriu espaço para que 
os cirurgiões-dentistas que compõem as 
redes credenciadas pudessem conhecer 
o sistema de odontologia de grupo e 
entrassem em contato com especialistas 
em diversas áreas. Com esta intenção, as 
duas tardes do Simpósio receberam oito 
palestrantes de reconhecida formação 
em suas respectivas áreas.

Olinda Tarzia que atua na pesquisa 
e desenvolvimento da Faculdade de 
Odontologia de Bauru, nas áreas de 
Bioquímica da Inflamação e Bioquímica 
Bucal – Prevenção da Cárie e Enzimolo-
gia, proferiu uma espetacular aula sobre 
a halitose, desde os primeiros estudos 
sobre o tema, até as maneiras mais 
eficientes de detecção e tratamento do 
mau hálito. A promoção da saúde bucal e 
prevenção de doenças, do consultório ao 
plano odontológico, foi o tema de Sérgio 
Weyne, coordenador das disciplinas de 
Saúde Bucal e Sociedade e Microbiologia 
e Imunobiologia na Universidade Estácio 
de Sá, no Rio de Janeiro. Segundo ele, 
o movimento de promoção de saúde 
começa antes da promoção à saúde bu-
cal, sendo necessário que as assistências 
odontológica e médica tenham sinergia 
e, juntas, consigam promover a saúde 
como um todo.

Nisia Teles

Octávio Antonio Filho

Dagoberto Lima

Alfredo Cardoso

Geraldo Almeida Lima

Claudia Durante

Olinda Tarzia

Sérgio Weyne

Roberto Porto

Antônio Inácio Ribeiro

Michel Youssef

Fernando Luiz Brunetti Montenegro

Felipe Chibás Ortiz

Cláudia Firmino de Freitas
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O consultor especialista em gestão de clínicas e consul-
tórios odontológicos Roberto Porto falou sobre a relação de 
cooperação mútua entre credenciados e operadoras odon-
tológicas. Para ele, os dentistas saem das faculdades sem 
formação de gestão e marketing. “É fundamental entender 
que o principal ativo de uma operadora não é o beneficiá-
rio, mas sim o funcionário, pois é dali que partirá o bom 
atendimento”, ressaltou Porto. O professor de Marketing no 
MBA Gestão de Negócios na Área da Saúde, da Universidade 
São Leopoldo Mandic, Antônio Inácio Ribeiro, apresentou 
tema sobre o marketing como ferramenta estratégica no 
consultório dentário. Explicou, detalhadamente, os conceitos 
dos termos empregados no marketing e como sua utilização 
pode beneficiar os negócios.

Outro professor que deu uma verdadeira aula foi o 
titular de Dentística da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, Michel Youssef. O especialista 
apresentou as recentes novidades na área de odontologia 
estética e restauradora. Na sequência, Fernando Luiz Bru-
netti Montenegro, coordenador de cursos de especialização 
em Odontogeriatria na Abeno – Associação Brasileira de 

Durante o jantar de abertura da Hospitalar, realizado 
no dia 26 de maio, no Hotel Renassaince, em São Paulo, 
o Sinog fez a entrega anual de suas premiações. O Prêmio 
Sinog de Odontologia, uma iniciativa que visa incentivar 
e promover o trabalho da classe odontológica no Brasil, 

premiou, em sua 9a edição, na 
categoria cirurgião-dentista, 
Rudá França Moreira e Vitor 
Hugo Silva Nunes, do Rio de 
Janeiro. Eles foram os autores 
do trabalho intitulado “Como 
promover a saúde bucal em 
parceria com os planos odon-
tológicos” e receberam o valor 

de treze mil reais bruto, o troféu e os diplomas das mãos do 
presidente do Sinog. 

Na categoria estudante de odontologia, receberam 
prêmios a professora orientadora do trabalho e as alunas 
do sétimo período do Curso de Odontologia do Centro 

Universitário Newton Paiva, 
de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. São elas Iara Junia 
Marques Ramos, Santuza 
Maria Souza de Mendonça 
(docente), Camilla Apareci-
da Silva de Oliveira e Sarah 
Christina Rodrigues Meira. 

As discentes, autoras do trabalho “A importância da parti-
cipação do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional 
hospitalar”, receberam troféu, diploma e a quantia de oito mil 
reais brutos. O Sinog entregou menção honrosa à professora 
orientadora do trabalho. 

A comissão julgadora do Prêmio Sinog de Odontologia 
foi presidida pela cirurgiã-dentista Sandra Angotti Ossent e 

constituída pelo coordenador-geral da EAP–APCD – Escola 
de Aperfeiçoamento Profissional da Associação Paulista 
de Cirurgiões-Dentistas, professor doutor Artur Cerri; pelo 
professor títular do Departamento de Saúde Coletiva da FOB 
– Faculdade de Odontologia de Bauru, professor doutor José 
Roberto de Magalhães Bastos; e finalmente pelo professor 
doutor Walter João Genovese, coordenador de Mestrado 
Acadêmico da Unicsul – Universidade Cruzeiro do Sul. 

Na mesma noite de agraciamentos, foi entregue o 
Destaque Sinog em Responsabilidade 
Social, premiação dada às iniciati-
vas dos mais variados segmentos, 
promovendo o reconhecimento de 
indiv íduos, empresas e entidades 
que se mobilizam para a promoção 
da responsabilidade social no Brasil. 
Neste ano, o cirurgião-dentista Cássio 
de Mello, residente em São Paulo, foi 
o merecedor por suas ações desenvolvidas pelo projeto 
“Odontomóvel – Sorrindo com a Ford”, que têm propor-
cionado aos caminhoneiros e às comunidades carentes 
de diversas localidades brasileiras, com o apoio da Ford 
Caminhões, a melhoria da qualidade de vida. Desde 1999, o 
projeto já percorreu mais de 300 mil quilômetros, passando 
por 22 estados brasileiros e realizando 40 mil consultas.

Encerrando as premiações, o Sinog fez sua última 
homenagem entregando o Prêmio 
Mérito Sinog 2010 à fundadora e 
presidente da Hospitalar, Waleska 
Santos, pelo trabalho desenvolvido 
à frente da maior e mais impor-
tante feira de negócios e fórum 
de discussões na área da saúde da 
América Latina.

Ensino Odontológico, elucidou o que é preciso 
saber sobre a Odontogeriatria nos dias atuais e 
mostrou o comprometimento da saúde bucal 
dessa fatia da sociedade e como devem ser 
os cuidados preventivos necessários para a 
saúde bucal do idoso.

Os sócios diretores da Perfectu Geren-
ciamento Empresarial, Felipe Chibás Ortiz e 
Cláudia Firmino de Freitas, palestraram sobre a adminis-
tração dos erros mais comuns na gestão de consultórios 
odontológicos. Eles apontaram a falta de planejamento 
estratégico a médio e longo prazo, a ineficiência da ad-
ministração do tempo, a não fidelização dos pacientes, 
entre outras questões. Encerrando as apresentações deste 
módulo, Carolina Steiner Oliveira, mestre e doutora em 
Odontopediatria pela Unicamp, deu sua contribuição fa-
lando sobre a Odontopediatria nos dias atuais. Explicou 
os tópicos mais recentes que estão sendo visualizados 
pela especialidade, para cada uma das faixas etárias pe-
las quais as crianças passam durante seu crescimento e 
desenvolvimento. P

SinOg entrega PrêMiOS na hOSPitalar 2010

Carolina Steiner Oliveira
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