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Os Congressos 
Abramge/Sinog discutem
estratégias vencedoras 
e trazem os reflexos e 
a opinião do mercado 
sobre a crise econômica

Conheça os recursos 
mais procurados 
quando engravidar 
é difícil. E confira 
como e por que 
isso acontece

Inimigos 
da pele   

O sol, grande vilão contra 
nossa pele, ganhou um 

aliado: as câmaras 
de bronzeamento artificial. 

Saiba mais sobre os 
tumores de pele 

e como se prevenir 
com a chegada do verão

O economista e ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser Pereira avalia os impactos da crise 
no Brasil e analisa a política cambial e monetária do País em entrevista exclusiva

Entenda a especialidade 
da Odontologia que 
trata os dentes do bebê 
e descubra por que a 
saúde bucal é importante 
também nessa fase

 
A lesão por esforços 
repetitivos exige 
solução drástica 
na atitude do 
trabalhador. Veja 
os estragos que ela 
causa à nossa saúde

de Grupo

Nova realidade 
de negócios Infertilidade Odontopediatria  
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ANÚNCIO

O principal  sistema de saúde suplementar no país 
contribuindo para a reciclagem dos profissionais da área

A Universidade Corporativa Abramge lança 
para 2010, mais duas turmas de MBA, curso 

de pós-graduação latu sensu

turma de MBA de Promoção de Saúde e 
Qualidade de Vida nas Organizações

5a

turma de MBA em Gestão Assistencial e Auditoria
1a

Início: março/2010

Programe-se!!!
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ABRAMGE - Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo. Presidente: Arlindo de Almeida
SINAMGE - Sindicato Nacional das Empresas de 
Medicina de Grupo. Presidente: Alexandre Lourenço 
SINOG - Sindicato Nacional das Empresas de 
Odontologia de Grupo. Presidente: Carlos Roberto 
Squillaci

Resoluções da aNs 
mexem com o meRcado

deixando muitas 
dúvidas no setor. 

Todos os se
tores da saúde 
supletiva solici
taram esc lare
cimentos e, em 
audiências com 
a presidência da 
ANS, demonstra
ram a sua preo
cupação com a 

forma como foi redigida, dei
xando margem a vár ias in
terpretações. Não se conhece 
de quais setores v ieram as 
pressões para a edição de tais 
resoluções, porém os escla
recimentos prévios efetuados 
ainda não sanaram por com
pleto as dúvidas e a ANS deve 
publicar mais um documento 
na tentativa de aclarálos.

Uma resolução s imples , 
eliminando os falsos coletivos, 
seria de melhor valia, evitando 
uma alteração profunda no 
mercado, como a que foi feita. 
Chegouse até a criar a figura 
desnecessária de um novo in
termediário no setor, a admi
nistradora de benefícios. Esta, 
então, traz um enigma sobre 
como se dará a sua relação com 
as operadoras.

Em suma, o que poderia 
ser resolvido com um tiro de 
espingarda foi abalado por um 
tiro de canhão que atingiu toda 
a lógica de comercialização do 
setor.

AAs RNs 195 e 
196 deixaram o 
mercado de pla
nos de saúde per
plexo. Sob o ar
gumento da exis
tência de “falsos 
planos coletivos”, 
que vinham sen
do comerc ial i
zados desorde
nadamente por 
diversos atores, a ANS optou 
por editar resoluções alterando 
toda a lógica do mercado – 
tanto no que diz respeito aos 
planos coletivos por adesão, 
como nos planos colet ivos 
empresariais e nos individuais 
e familiares, mesmo que nestes 
dois últimos não se detectasse 
qualquer problema. 

Não concordávamos com a 
maneira como vinham sendo 
comerc ial izados os planos 
coletivos por adesão, na exis
tência de falsos coletivos e na 
necessidade de sua regulamen
tação por intermédio da ANS. 
Esta, porém, poderia cingirse 
a esse problema específ ico, 
baixando uma medida dirigida 
a ele, ao invés da intervenção 
ampla no mercado como a 
efetuada. Com efeito, as al
terações preconizadas pelas 
duas RNs causaram tal alarido 
que a própria ANS constatou a 
necessidade de alterálas, me
diante a publicação da RN 200, 
que, por sua vez, continuou 
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Dagoberto José steinmeyer Lima

Direito

ANS altera a contratação 
de planos coletivos

AAgência Nacional de Saúde Su
plementar (ANS), por meio das 
Resoluções Normativas de nos 

195, 196 e 200 – as duas primeiras 
editadas em 14 de julho e a última 
em 13 de agosto de 2009 –, procedeu 
a uma importante intervenção no 
mercado operador de planos e segu
ros privados de assistência à saúde, 
modificando as regras normativas que 
regulavam a contratação dos citados 
planos e seguros de saúde, tanto na 
modalidade individual/familiar quanto 
na da contratação coletiva, quer em
presarial, quer por adesão. 

Por outro lado, por meio da RN no 
196/2009, a ANS instituiu a chamada 
Administradora de Benefícios, com 
uma importante função de assessorar 
a massa contratante, bem como os 
seus respectivos estipulantes, em seu 
relacionamento com as operadoras de 
planos e seguros privados de assis
tência à saúde. Além disso, a referida 
administradora poderá figurar como 
estipulante em contratos coletivos, 
inclusive estabelecendo contratos 
guardachuvas integrados por bene
ficiários oriundos de diversos de seus 
estipulantes clientes, em contratação 
com uma ou mais operadoras de pla
nos e seguros de saúde. 

As RNs 195 e 200 entram em vigor 
no dia 15 de outubro de 2009, uma vez 
que a ANS, por meio dessa última Re
solução Normativa, prorrogou o início 
de vigência das disposições constantes 
da RN 195 para aquela data. A RN 196 
já está em vigor desde 14 de agosto de 
2009, faltando apenas ser editada uma 
Instrução Normativa, pela Diretoria de 
Normas e Habilitação de Operadoras – 
DIOPE – ANS. Aquela diretoria deverá 
regular a especificação dos ativos 
garantidores das Administradoras 

intervenção da Administradora de 
Benefícios, salvo se ela for parte da 
estipulação do negócio. Um dos dis
positivos da RN 195 reduz para trinta 
o número máximo de beneficiários 
de planos coletivos, para fins da per
missão de incidência de períodos de 
carência. Outro aspecto a comentar 
é o da proibição de haver reajustes 
dos preços dos planos coletivos em 
período inferior a 12 meses, vedação 
esta incidente, inclusive, para even
tuais ajustes de valores contratuais 
decorrentes de excesso de variação da 
sinistralidade do contrato. 

No tocante aos planos coletivos por 
adesão a elegibilidade dos beneficiá
rios, que possam vir a integrar o res
pectivo contrato, é exclusivamente de 
natureza profissional, classista ou seto
rial, podendo figurar como estipulantes 
conselhos de profissão regulamentada, 
entidades sindicais, tanto sindicatos 
como federações e confederações, 
quer patronais ou profissionais, e ou
tras pessoas jurídicas respeitandose o 
princípio de elegibilidade acima men
cionado, salvo nos casos em que haja 
prévia autorização da ANS. Os parentes, 
até terceiro grau de consanguinidade 
e segundo grau por afinidade do be
neficiário titular poderão vir a integrar 
a massa populacional assistida nessa 
modalidade de contrato. 

Uma das justificativas da ANS 
para a instituição da Administradora 
de Benefícios é a sua importância na 
gestão e organização da massa assis
tida nos planos coletivos por adesão, 
muito embora as operadoras possam 
vir a contratar diretamente com seus 
estipulantes. Também nos contratos 
coletivos por adesão a responsabi
lidade financeira de pagamento das 
contraprestações pecuniárias será 
sempre do estipulante.

 Um dos dispositivos que mais tem 
causado polêmica em relação à RN 195 
é o que se refere à proibição de inte

de Benefícios, quando estas forem 
estipulantes de contratos coletivos, 
sendo certo que esses instrumentos 
garantidores deverão cobrir a eventual 
inadimplência dos beneficiários dos 
planos e seguros de saúde estipulados 
pelas aludidas administradoras. 

Resumidamente, as alterações 
regulatórias das contratações dos 
mencionados planos e seguros são 
as seguintes: nos planos individuais/
familiares não houve, nas RNs 195 e 
200, qualquer modificação de monta 
que tenha vindo a alterar a sistemática 
mercadológica vigente, o que também 
não aconteceu com os planos coletivos 
empresariais e por adesão. 

Quanto aos planos coletivos em
presariais, é importante destacar que 
eles abrangerão unicamente a massa 
populacional vinculada ao estipulante 
por relação de emprego ou estatu
tária. No entanto, ficará facultada a 
integração de outros beneficiários, 
desde que respeitado o princípio 
geral acima mencionado, e que tanto 
o estipulante quanto a operadora 
contratada estejam de acordo com 
essa integração, e que se tratem de 
sócios, administradores, aprendizes, 
trabalhadores temporários e parentes 
do beneficiário titular até o terceiro 
grau de consanguinidade ou até o 
segundo grau por afinidade.

Merece destaque o princípio de 
que a responsabilidade financeira do 
contrato perante a operadora sempre 
será do estipulante, mesmo nos casos 
em que ele não tenha contribuído 
financeiramente para o pagamento da 
contraprestação pecuniária do plano 
ou seguro contratado. Por outro lado, 
na relação jurídica contratual dos pla
nos empresariais entre o estipulante 
e a operadora não há necessidade de 

RN cria também a administradora de benefícios
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grar novos beneficiários aos planos e 
seguros coletivos já contratados antes 
da vigência da nova norma, salvo em 
se tratando de filhos ou novo cônjuge 
do beneficiário titular, contratos estes 
que permaneçam em desconformida
de com os parâmetros estabelecidos 
nas citadas resoluções da agência 
reguladora. Há entendimento jurídico, 
inclusive, de que essa intervenção no 
regime dos contratos antigos fere o 

dispositivo constitucional, trazido no 
inciso XXXVI do artigo 5o da Carta 
Magna, que assegura que a legislação 
nova não retroagirá para prejudicar o 
ato jurídico perfeito, o direito adqui
rido e a coisa julgada. Essa garantia 
aos Direitos Fundamentais do cidadão 
é básica para que haja um Estado de 
Direito e que se tenha a segurança 
jurídica necessária para a vida em 
sociedade. 

Como se pode notar, as modifica
ções decorrentes dos atos normativos 
aqui comentados são de relevância 
para o mercado de planos e seguros 
privados de assistência à saúde, me
recendo um exame mais aprofundado 
da matéria que, pela sua extensão e 
complexidade, supera o espaço des
tinado a este artigo. P

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

Sobre a última e pior crise inter
nacional – por tudo que já foi 
divulgado e discutido por espe

cialistas – podemos dizer, seus efeitos 
de destruição já estão passando. As 
ações dos governos para reduzir suas 
consequências imediatas, injetando tri
lhões de dólares na economia, deixaram 
uma conta a ser paga no futuro. Isso 
pode representar um risco significativo 
para a continuidade da recuperação 
mundial, quando se aumenta demais as 
dívidas e o déficit fiscal, especialmente 
nos países desenvolvidos. 

Essas opções, adotadas para com
bater a crise, têm seus efeitos colaterais. 
A redução do ritmo de crescimento 
dos países desenvolvidos é uma delas 
e, por tabela, acaba atingindo também 
os países emergentes. Devemos regis
trar que a posição dos emergentes no 
atual cenário é mais privilegiada, já que 
estavam mais bem preparados para o 
momento. No entanto, dependerão 
dos grandes para continuar crescendo. 

No Brasil, não podemos deixar 
de elogiar as medidas adotadas pelos 
nossos governantes. Algumas críticas 
foram feitas pela demora de algumas 
ações, mas devemos reconhecer que, 
no geral, as medidas são positivas até 
o momento. Há risco de uma bolha 
futura por conta dessas concessões 
fiscais. Porém, acreditamos que o nos

Wagner barbosa De Castro

Economia

Reflexões sobre a crise 
econômica mundial 

O que cada um está fazendo para vencê-la
solução dos problemas econômicos. 
Crescimento sustentável, ainda que de 
forma gradual, somente será possível 
a partir de 2010. 

Por outro lado, a crise deve repre
sentar grandes desafios e oportunida
des – e aqui saímos da economia mun
dial e passamos a pensar na economia 
setorial. No segmento saúde, como as 
empresas e o mercado vêm reagindo? 
Sabemos que o emprego é o último 
agente da economia que reage. As em
presas buscam melhorar sua capacidade 
instalada, reduzindo a ociosidade, para 
depois voltar a empregar. Mas, neste 
momento de crise financeira vivida 
pela economia mundial, o desempre
go aconteceu em nosso país, mas não 
trouxe grandes consequências para a 
economia de varejo. 

O fator mais importante que pu
demos registrar no setor saúde foi o 
período de bolha, na utilização dos ser
viços, que se deu a partir de setembro 
de 2008 e gerou um crescimento até 
março deste ano, quando então come
çamos a retomar o movimento normal. 
As empresas de saúde demonstraram 
também terem aprendido a lidar com 
crescimento acelerado e quedas verti
ginosas em parte do mercado – tudo 
acontecendo quase que ao mesmo tem
po. Isso mostra que o mercado de hoje 
está se caracterizando por mudanças 
cada vez mais inovadoras e rápidas e 
não mais de forma linear. P

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

so governo já está se preparando para 
essa eventual situação. E acreditase 
na recuperação econômica interna, 
que poderá evitar ou minimizar esses 
problemas futuros. 

O alerta e a preocupação estão no 
volume de moedas tóxicas, ainda cir
culando na economia mundial. Como 
absorvêlas? Essa é a maior questão. A 
crise fez o sistema financeiro mundial 
encolher aproximadamente de 20% a 
25%, comparandose o ano de 2008 
com 2007, o que gerou no mercado 
grandes dificuldades, principalmente 
àqueles países que estavam com inves
timentos em andamento. 

Bem, será preciso saber quanto 
tempo vai durar a crise nos países 
desenvolvidos, como estão planejando 
as saídas a curto, médio e longo prazo 
e quais serão as medidas consideradas 
importantes para a economia global, po
rém emergenciais. O ministro e professor 
Delfim Netto (como sempre brilhante em 
suas colocações) comentou em uma de 
suas palestras que nenhuma crise é igual 
à outra, no geral todos acabam saindo 
fortalecidos e mais maduros e mais bem 
preparados para uma nova realidade 
econômica e de mercado. 

Neste momento da economia mun
dial está havendo um reconhecimento 
importantíssimo dos países emergen
tes, sobre quanto podem auxiliar na 
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Em diversas ocasiões já ti
vemos a oportunidade de 
falar e escrever a respeito 

da necessidade de haver uma re
gulação específ ica para os planos 
odontológ icos , pleito este que 
temos constantemente insist ido 
com a ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar. Como se 
sabe, quando a regulamentação 
da saúde suplementar foi feita, 
em 1998, após anos de debates e 
discussões, no âmbito do governo 
e das entidades que representam 
os setores envolvidos, incluiuse, 
quase de última hora, o segmento 
odontológ ico. Passaram, então, 
as operadoras de planos exclusi
vamente odontológicos, como as 
odontologias de grupo e as coo
perativas, a serem regidas por uma 
sér ie de resoluções classif icadas 
como inadequadas à operação de 
um plano odontológico.

Após muitos embates com a 
Agência reguladora, conseguimos 
algumas diferenciações no que se 
refere à especif icidade de nosso 
segmento, como é o caso do rol 
de procedimentos e o reajuste dos 
planos odontológicos. Mas, ainda 
que se tenha avançado um pouco, 
existe um risco de sempre estar
mos sob uma legislação que se 
baseia, praticamente, nos critérios 
de planos médicohospitalares , 
inaplicáveis ao setor de planos ex
clusivamente odontológicos.

Embora façamos parte de um 
segmento que cresceu extraordi
nariamente ao longo dos últimos 
anos, muito em decorrência da au
sência de políticas públicas que fa
voreçam a saúde bucal e, também, 

CarLos roberto squiLLaCi

Sinog

Diferenciação na Odontologia
Segmento odontológico possui inúmeras atenuantes diante 

dos demais planos

indivíduo deve ser integral, e há 
outras que se utilizam do plano 
odontológico unicamente como es
tratégia de marketing para acelerar 
suas vendas, tal e qual um brinde é 
oferecido na tentativa de se ganhar 
um cliente.

Nos congressos que encerramos 
em agosto últ imo, ouv imos do 
presidente da ANS a concordância 
de que o segmento odontológico 
necessita de uma regulamentação 
espec íf ica diante das inúmeras 
desproporções. Podemos citar a 
baixa s inist ralidade e a gestão 
de risco diversa da de um plano 
médicohospitalar que ofereça 
odontologia, a interferência destes 
planos na precif icação dos produ
tos, a inadequação e consequente 
contaminação do cálculo do IDSS 
(Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar), o ní vel despro
porc ional de ex igênc ias , ent re 
outros fatores que comprometem 
o desenvolvimento da assistência 
odontológica.

Sabemos que a demanda por 
planos odontológ icos cont inua 
acelerada, sendo constatado como 
um dos benefícios que mais é soli
citado pelos empregados em suas 
negociações colet ivas, além da 
necessidade natural que qualquer 
indivíduo necessita para manter 
um sorriso saudável. Por esta ra
zão, temos a convicção da urgên
cia de se ter uma regulamentação 
mais espec íf ica para os planos 
exc lus i vamente odontológ icos 
sem cerceamento do crescimento 
e engessamento das operadoras, 
principalmente daquelas que levam 
a assistência odontológica por um 
custo acessível a toda a população 
brasileira. P

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

por conta da maior conscientização 
das pessoas quanto à importância 
de se manter uma boca saudável, 
não teremos tanta certeza de per
petuar este avanço se considerar
mos as inúmeras exigências que 
nos cercam, sejam elas do ponto de 
vista econômicofinanceiro quanto 
do de uma inclusão de procedimen
tos mínimos equivocados. A ANS 
tem que considerar, inclusive, que 
as pequenas e médias operadoras 
de planos odontológicos formam 
88% do total do segmento, dando 
capilaridade ao sistema, justamente 
onde as grandes operadoras não 
têm interesse comercial. 

Somase a isto o fato de que a 
Agência também precisa perceber 
adequadamente a maneira como 
os diferentes planos odontológicos 
são regulamentados, pois ex is
te uma dist inção entre aqueles 
comercializados por operadoras 
exclusivamente odontológicas dos 
disponibi l izados pelas médico
hospitalares. Há aquelas que ofere
cem o plano de saúde, envolvendo 
as áreas médica e odontológica, 
sabendo que o tratamento de um 

A ANS deve considerar 
que as pequenas e 

médias operadoras de 
planos odontológicos 
formam 88% do total 
do segmento, dando 

capilaridade ao sistema
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Prevenção

Perigo em casa
Mais de 140 mil crianças são internadas 

anualmente no País vítimas de acidentes domésticos 

Nos contos infantis, Branca de 
Neve come a maçã envenenada 
e a Bela Adormecida se fere 

na roca “amaldiçoada”, mas no final 
todas vivem felizes para sempre. Na 
vida real, o cenário é outro. Pesquisa 
do Ministério da Saúde revela que 
aproximadamente 140 mil crianças 
são internadas por ano em hospitais 
públicos vítimas de acidentes do
mésticos como quedas, afogamentos, 
intoxicações por remédios e produtos 
de limpeza e queimaduras. 

No PS do Hospital das Clínicas de 
São Paulo cerca de 100 casos leves de 
queimaduras são atendidos por mês. 
E crianças de até 15 anos representam 
40% dos atendimentos. A curiosidade 
aguçada dos pequenos, além daque
les minutos de desatenção por parte 
dos pais, pode resultar em grandes 
problemas. “A criança que está enga
tinhando tem mais lesões com líquidos 
quentes. Mexe na mesa, puxa a toalha 
e a leiteira cai em cima dela. Vai para o 
fogão, puxa o cabo da panela que está 
na boca externa e derrama líquidos 
quentes sobre si. Isso é o que chama
mos de queimaduras por escaldadura, 
afetando partes importantes do corpo, 
como ombro e cabeça”, explica David 
de Souza Gomez, diretor do serviço 
da Seção de Cirurgia Plástica e Quei
maduras do Instituto Central do HC.

Gomez orienta que nos primeiros 
socorros de queimados – de todas as 
idades, independentemente do grau 
e da extensão da lesão – não se deve 
usar pomadas ou outros tipos de 
produtos. Em muitas situações, erro
neamente, cobrese o ferimento com 
borra de café, manteiga ou mesmo 
gelo, no afã de “aliviar” a dor. “Quan
do os pais colocam estas substâncias 
estão contaminando ainda mais o 
local. A primeira coisa que fazemos 
quando chega a criança queimada é 
limpar bem a região afetada. Isso é 

KeLi VasConCeLos

importante para termos condições de 
fazer o diagnóstico correto”, completa.

Dados da Sociedade Brasileira de 
Pediatria mostram que pelo menos 
90% dos acidentes domésticos pode
riam ser prevenidos com mudanças no 
ambiente, na educação e no cumpri
mento de regulamentações específi
cas. Itens tão comuns nas casas como 
tomadas, facas, panelas, álcool líquido, 
moedas, camas e cadeiras próximas de 
janelas sem proteção são armadilhas 
em potencial. Para o cirurgião pediá
trico João Gilberto Maksoud Filho, 
do Hospital Infantil Sabará, de São 
Paulo, a cozinha é o ambiente onde se 
escondem os perigos, seguido de va
randas e sacadas. “As crianças devem 
ser proibidas de entrar na cozinha e 
precisam ser sempre supervisionadas 
por um adulto em suas brincadeiras”, 
elucida. 

Vale lembrar que procedimentos 
errados realizados pelos responsáveis 
durante o resgate da criança aciden
tada causam ainda mais estragos. 
“Os erros mais frequentes são tentar 
‘desengasgar’ uma criança colocando 
o dedo dentro de sua boca, oferecer 

leite ou outros produtos a uma criança 
intoxicada, ou até provocar vômitos 
nessa mesma situação. Em quedas de 
grandes alturas – acima de 1,5 metro 
– pegar a criança no colo para levar ao 
serviço médico quando ela deveria ser 
retirada por um profissional da saúde 
após colocação do colar cervical”, 
enumera a pediatra e infectologista 
pediátrica Ana Cristina Martins Loch, 
do Instituto da Criança do HCFMUSP.

Outro problema está na escolha 
dos brinquedos. Peças pontiagudas 
e produtos sem verificação técnica 
são agravantes. “É importante usar o 
bom senso também para entender se 
a criança vai interagir adequadamente 
e de forma segura com o brinquedo. 
Ensinálas e orientálas para os riscos 
e cuidados são formas de desenvolver 
nelas o valor da prevenção de aciden
tes. Não é uma garantia de que ela vai 
entender e que só isso adianta para 
prevenir, mas pode ser o início de um 
processo”, aponta Alessandra Fran
çoia, coordenadora nacional da ONG 
Criança Segura. E continua: “É preciso 
fazer  uma avaliação completa sobre 
os riscos de acidentes para a criança 
dentro de casa e pensar o que pode 
dar errado. Tendo isso, tirar os riscos 
e colocar obstáculos para o acesso da 
criança a produtos tóxicos, quebráveis, 
pontiagudos, quentes, além de prote
ger as janelas e escadas”, diz.

No ranking dos brinquedos “vilões” 
o que tem mais destaque é o andador. 
Segundo especialistas, o brinquedo faz 
com que a criança tenha velocidade e 
alcance locais elevados, o que pode 
proporcionar quedas. “Vale lembrar 
que a maioria dos acidentes acontece 
enquanto um adulto está cuidando 
da criança. Andadores são perigosos, 
mesmo com supervisão, podem levar 
a fraturas e traumatismos cranianos ao 
rolar uma escada; favorecer as queima
duras e ferimentos cortantes, já que 
a criança pode alcançar o fogão ou a 
mesa com copos ou panelas quentes, 
e até levar ao afogamento em piscinas 
ou baldes”, informa a pediatra Ana 
Cristina. “O andador está banido em 
muitos países, como, por exemplo, o 
Canadá”, completa Maksoud Filho.  P
keliv_1@hotmail.com.br
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Osteoporose

Atenção para os ossos frágeis
A maioria não conhece os sintomas, como prevenir 

e tratar a doença

OBrasil conta com quase 20 
milhões de idosos e, possi
velmente, muitos deles são 

vítimas de osteoporose e nem mesmo 
têm conhecimento disso. Pesquisas 
recentes apontam que o envelhe
cimento da população influenciará 
negativamente na saúde. Idosos terão 
problemas nos ossos e articulações, 
e doenças como a osteoporose serão 
mais comuns. E mais: de acordo com 
a pesquisa Brazos, realizada pela Uni
versidade Federal de São Paulo (Uni
fesp), em parceria com a Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (USP), os brasileiros sabem 
muito pouco sobre a doença. 

“Quase 90% dos entrevistados, 
indivíduos com idade acima de 40 
anos, não souberam dizer exatamente 
quais eram os sintomas, formas de 
prevenção e tratamento da doença”, 
afirma Marcelo Pinheiro, um dos or
ganizadores da pesquisa, responsável 
pelo ambulatório de osteoporose da 
disciplina de Reumatologia da Uni
fesp/Escola Paulista de Medicina. 
A mesma pesquisa acusou um con
sumo de cálcio – importante para o 
fortalecimento dos ossos – no Brasil 
em índices três vezes menores que 
o recomendado internacionalmente.

A osteoporose se caracteriza 
pela redução da 

neusa Pinheiro

qualidade e da quantidade da massa 
óssea no organismo, o que leva a 
um aumento do risco de fraturas. As 
mais comuns ocorrem no quadril, na 
coluna e nos pulsos e podem levar a 
complicações como dores crônicas, 
dificuldade para locomoção e, em 
consequência, resultam na deteriora
ção da qualidade de vida do paciente.

Segundo a reumatologista do 
Hospital São Paulo, da Unifesp, Fânia 
Santos, a incidência de fraturas por 
osteoporose aumenta com a idade e 
está associada à piora significativa 
da qualidade de vida, às limitações 
físicas, à dor crônica e a complica
ções psicológicas, como o medo de 
voltar a cair.

As fraturas e suas complicações 
são as sequelas clínicas mais rele
vantes da doença. Aproximadamente 
54% das mulheres com idade até 
50 anos têm fratura osteoporótica 
durante a vida. Cerca de 4% dos 
idosos que fraturam o quadril mor
rem durante a hospitalização e 24% 
falecem em um período de um ano 
após a lesão.

PrevençãO e diagnóSticO 
A ausência de sintomas é carac

terística comum da osteoporose, que 
passa despercebi

da – até 

que aconteça a primeira fratura. O 
diagnóstico é feito por meio da den
sitometria óssea, um exame simples 
e indolor que funciona como uma 
“radiografia” dos ossos do corpo. 
Com ele, é possível identif icar a 
quantidade de mineral presente 
nos ossos e dar o direcionamento 
adequado ao tratamento. As princi
pais vítimas são mulheres. “Aquelas 
que apresentam fatores de r isco 
para osteoporose devem realizar os 
exames preventivamente, assim que 
entrarem na menopausa – período 
em que a perda de massa óssea é 
maior”, alerta Marcelo Pinheiro.

“O diagnóstico da osteoporose 
tem sido discutido e aperfeiçoado 
ao longo do tempo. É importante 
não apenas fazer o diagnóstico 
precoce da doença, mas também 
ident if icar pac ientes com mais 
possibilidades para desenvolvêla, 
bem como os fatores de risco para 
quedas”, lembra a reumatologista 
Fânia C. Santos. Segundo ela, em 
1994, a OMS – Organização Mun
dial da Saúde – passou a definir a 
osteoporose pela mensuração da 
densidade mineral óssea ou pela 
presença de fraturas póstrauma de 
baixo impacto.

Segundo dados amer icanos, 
mais de 1,5 milhão de fraturas ao 
ano estão associadas às quedas e 
à osteoporose, resultando em 500 
mil hospitalizações, 800 mil atendi
mentos de emergência, 2,6 milhões 
de visitas médicas e 180 mil inter
nações temporárias ou permanentes 
em casas asilares. Aproximadamente 
30% dos idosos com mais de 65 anos 
que vivem em comunidade caem 
pelo menos uma vez por ano, e 10% 
cairão duas ou mais vezes no mesmo 
período após os 85 anos. 

A osteoporose pode e deve ser 
prevenida e diagnosticada na sua 
fase inicial antes de qualquer fra
tura. Mesmo antes de acontecer a 
primeira, há medidas eficientes para 
diminuir os riscos de novas quedas.

© Eroldemir | Dreamstime.com
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Curso a distância

“Boom" de ensino e negócios
Brasil entra na era da educação online  

CeCíLia Pires

Segundo a especialista, 
além da idade avançada, ou
tros fatores podem desenca
dear a osteoporose. Alguns 
exemplos são: baixo peso, raça 
branca, histórico de doença na 
família, deficiência hormonal 
e uso de medicamentos como 
corticoides. Um estilo de vida 
pouco saudável, caracterizado 
pelo consumo de fumo, inges
tão regular de bebidas alcoó
licas, falta de atividade física 
e dieta pobre em cálcio, bastante 
comum entre os brasileiros, também 
contribui para maior risco.

Veja as dicas, principalmente para 
mulheres na pós-menopausa 
1. Avaliação do risco de osteoporose 

e fratura.
2. Prevenção por meio de exame 

de densiometria óssea (DMO) em 
mulheres com cerca de 65 anos e 
homens de 70 anos.

3. Realização de DMO em mulheres 
e homens com idades inferiores 
quando presentes riscos para 

osteoporose e/ou fraturas.
4. Investigação de causa secundária 

para osteoporose.
5. Avaliação e orientação quanto 

à ingestão adequada de cálcio e 
vitamina D, se necessário, suple
mentar.

6. Recomendação de banho de sol.
7. Indicação de atividade física 

regular, com exercício de forta
lecimento muscular.

8. Prevenção de quedas.
9. Orientação quanto aos riscos do 

tabagismo e do excesso de inges
tão de álcool.

10. Tratamento medicamentoso em 
mulheres na pósmenopausa e 
homens com mais ou menos 50 
anos com baixa densidade mineral 
óssea, em colo ou fêmur total ou 
em coluna lombar se presentes 
fatores de risco para fratura.

Dez recoMenDações para prevenir a osteoporose

Vários estudos mostram que exer
cícios físicos como ginástica aeróbica, 
musculação e os de resistência podem 
manter ou elevar a densidade óssea 

em mulheres após a menopau
sa. Outros estudos mostraram 
elevação significativa de massa 
óssea com atividades físicas como 
pular corda, caminhar na esteira, 
estepe, corrida e musculação em 
mulheres depois da menopausa. A 
combinação de exercícios físicos 
e tratamentos farmacológicos 
mostrou mais resultados do que 
o tratamento somente com remé
dios. As práticas esportivas podem 

auxiliar os pacientes com osteo
porose ao diminuir a probabilidade de 
queda com a melhora do equilíbrio. P
neusapinheiro@ig.com.br

Um milhão de estudantes brasi
leiros cursam atualmente uma 
graduação a distância no País, 

dentro das mais diversas áreas de es
tudo. Somados os alunos matriculados 
online na área de pósgraduação, MBA 
e treinamentos corporativos, o total 
atinge em torno de 2,5 milhões de 
estudantes a distância em 2009. O que 
os atrai? Economizar o tempo perdido 
no trânsito, o fácil acesso à Internet, 
poder conciliar emprego e estudo e 
a necessidade de agregar valor ao 
currículo para melhorar rendimentos.

Os cursos técnicos de graduação 
e pósgraduação online apresentaram 
nos últimos anos um crescimento 
exponencial, segundo o  engenheiro 
Carlos Longo, diretor de Educação a 
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Distância, Parcerias e Soluções Corpo
rativas do Ibmec.

Este potencial de crescimento 
pode transformar a educação a 
distância em um negócio mais pro
missor em países emergentes como 
o Brasil. 

“A  China tem um plano de co
locar 100 milhões de chineses para 
estudar”, exemplifica Longo. Online, 
naturalmente. O Ibmec supriu uma 
demanda reprimida com 10 cursos de 
MBA corporativo abertos em junho e 
outros 10 neste semestre, para aten
der a empresas – a grande maioria 
do setor financeiro e uma parte do 
segmento de energia –, além de um 
curso de MBA online aberto ao pú
blico na faixa dos 30 anos. 

Mas o pulo do gato ainda está 
sendo preparado. A instituição cons
tatou a carência do País na faixa de 
educação superior de jovens entre 18 
e 24 anos, o que provocará déficit no 
mercado de engenheiros, analistas de 
sistemas e outros profissionais qua
lificados. Por isso, a instituição está 
se preparando para oferecer cursos 
tecnológicos com nível de gradua
ção, um mercado que hoje atende 
quase 400 mil alunos, com uma 
demanda bastante reprimida. Assim 
que instituídos e autorizados pelo 
MEC, Longo prevê um crescimento 
deste novo segmento em torno de 
70% ao ano.

Criado em 2000, o programa de 
educação a distância da FGV oferece 
cursos em diferentes áreas do co
nhecimento, inclusive no segmento 
de gestão para médicos, aos profis

Curso a distância
sionais que desejam atuar em seus 
próprios consultórios, clínicas ou 
como gestores em grandes hospitais. 

De acordo com a FGV Online, 
as vantagens dos cursos EAD em 
relação aos presenciais são a flexi
bilidade e os custos menores. 
O que não ocorre com o MBA 
online do Ibmec, cuja mensa
lidade, de R$ 14.500,00, não 
fica muito distante do custo 
mensal do presencial, de R$ 
19.500,00.  

A FGV ainda promove 
cursos online gra
tuitos de Diversi
dade, Ciência e 
Tecnologia, Éti
ca Empresarial e 
Recursos Humanos, por ser membro 
da Open Course Ware Consortium 
(OCWC). A Open Course é um con
sórcio de instituições de ensino 
de diversos países para educação 
compartilhada da Web que segue o 
mesmo conceito dos  softwares de 
código aberto.

O próprio Ministério da Educação 
vem incentivando o ensino a distân
cia nas instituições que ministram 
cursos superiores, públicas ou pri
vadas, ao permitir a utilização de 
recursos midiáticos e aulas online em 
20% da carga horária das disciplinas. 
Para Rita Maria Lino Tarcia, presi
dente do Conselho Fiscal da Associa
ção Brasileira de Ensino a Distância e 
pesquisadora do Laboratório de EAD 
da Unifesp, dois motivos explicam o 
crescimento acelerado do ensino a 
distância no Brasil.

Um deles é a possibilidade de o 
EAD chegar a municípios distantes, 
que não têm acesso a cursos supe
riores ou a determinadas áreas dos 
cursos superiores que o mercado 
demanda. Outro é o surgimento 

de novas tecnologias, 
que vão incentivan
do especialmente o 
e-learning nas em
presas, capacitan
do mais pessoas de 
locais distantes em 
menor tempo e com 
custos menores.

A adesão dos alu
nos aos novos cursos 

online é cada vez maior. Com o 
objetivo específico de seguir carreira 
acadêmica, Elisângela Lazarou Tar
raço já fez vários cursos na FGV on-
line: marketing de serviços, recursos 
humanos, docência e competências 
gerenciais. “Aprovo totalmente os 
cursos a distancia pela praticidade, 
redução de custos de deslocamento, 
segurança e  liberdade de horário”, 
afirma.

Formada em Tecnologia da In
formação, Sueli Ferreira da Hora já 
é assídua em cursos online. “Adoro 
aprender no ambiente virtual. Tenho 
boa disciplina, automotivação e pre
firo estudar no meu ritmo”, conta. 
Entre cursos pagos e gratuitos, fez 
Administração FinanceiraInvesti
mentos e Ética na FGV, Matemática 
Financeira no IbmecSP, Planeja
mento Financeiro do Sebrae, inglês, 
entre outros cursos e instituições. P
cecpires@uol.com.br
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Apneia

Ginástica contra o ronco
Nova técnica de combate à doença inclui exercícios 

para as vias respiratórias

OLaboratór io dos Distúrbios 
do Sono, do Departamento 
de Pneumologia do Instituto 

do Coração (InCor), em São Paulo, 
vem aplicando uma nova técnica de 
exercícios para os casos de apneia 
obstrutiva leve ou moderada com 
sucesso. A doença, caracterizada por 
paradas respiratórias que ocorrem 
durante o sono, tem como um dos 
sintomas o ronco forte, que, além de 
atrapalhar o repouso de quem está 
por perto, também impede o sono 
profundo do doente.

A fonoaudióloga Fabiane Kaya
mori, uma das especialistas na nova 
técnica, informa que o tratamento 
é feito no hospital e tem a duração 
média de três meses. “Durante esse 
período são realizadas sessões sema
nais de exercícios que envolvem todas 
as vias respiratórias, além do sistema 
oral e de deglutição, trabalhando os 
músculos da face, boca e garganta”, 
explica.

“O segredo do sucesso é a per
severança nos exercícios, que devem 
ser mantidos mesmo após o fim do 
tratamento”, garante Fabiane. Segun
do ela, os resultados dessa espécie de 
“musculação” são perceptíveis, com a 
redução de até um centímetro na cir

eLi serenza

cunferência do pescoço; a diminuição 
ou até mesmo a eliminação do ronco, 
nos casos de apneia leve.

cauSaS e efeitOS 
O ronco ocorre porque o sono 

provoca um relaxamento natural 
dos músculos envolv idos com a 
respiração, ocasionando desde um 
leve ressonar até ruídos elevados, 
em decorrência do estreitamento da 
passagem do ar pelo sistema respira
tório superior. Na apneia obstrutiva, o 
processo é mais acentuado e pode ser 
causado por perda do tônus muscular, 
pelo acúmulo de gordura na região 
do pescoço e faringe ou, ainda, por 
problemas pontuais e localizados, 
como a inf lamação das amídalas, 
o crescimento das adenoides ou o 
desvio do septo nasal.

A suspensão da respiração por mais 
de 10 segundos (com prejuízo para a 
oxigenação do organismo) e o estado 
de semiconsciência decorrente de di
versos episódios em uma mesma noite 
resultam em sonolência permanente 
durante o dia, provocando cansaço, 
irritabilidade e depressão. A apneia 
também está associada à enxaqueca 
e ao agravamento dos quadros de 
hipertensão, arritmia, deficiência renal 

e diabetes, podendo causar AVC (aci
dente vascular cerebral), infarto e levar 
à parada cardiorrespiratória.

Mas, para a psicóloga Sueli Ros
sini, do Grupo de Pesquisa Avançada 
em Medicina do Sono, do Hospital 
das Clínicas de São Paulo, existem 
riscos mais iminentes para quem não 
consegue ter um sono profundo.

“Por provocar sonolência diurna 
excessiva, os distúrbios do sono são 
responsáveis  por acidentes pessoais e 
de trânsito; por prejuízo no desempe
nho laboral e pelo aumento de absen
teísmo, levando a perdas financeiras e 
sociais importantes”, alerta.

SOnO tranquilO
A psicóloga faz parte do grupo 

coordenado pelo médico Rubens Rei
mão, um dos pioneiros em trabalhos 
nessa área. Seu trabalho é voltado 
para a orientação e esclarecimento 
dos pacientes, assim como para a 
formação e aperfeiçoamento dos alu
nos da graduação e pósgraduação 
nas disciplinas relacionadas com os 
distúrbios do sono.

Outra parte importante de estu
dos e pesquisas é desenvolvida pelo 
Laboratório dos Distúrbios do Sono, 
vinculado ao Setor de Pneumologia 
do InCor. Ali estão sendo aplicadas as 
novas terapias apoiadas em exercícios 
de fonoaudiologia. Seu responsável, 
o médico Geraldo Lorenzi, reforça 
a importância do sono lembrando 
que, em média, passamos um terço 
da vida dormindo. Ele avalia também 
que 30% dos pacientes com apneia 
apresentam doenças coronarianas, 
40% sofrem de pressão alta e 50% 
têm insuficiência cardíaca. “Existem 
diversos estudos associando a apneia 
obstrutiva ao agravamento desses 
quadros”, completa.

Geraldo Lorenzi ressalta que os 
exercícios podem melhorar os qua
dros menos graves de apneia, mas o 
uso do aparelho conhecido pela sigla 
CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure) ainda é o tratamento mais 
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Gestão

Apertar o cinto e até crescer
Empresários relatam como cortaram gastos e 

cresceram na crise

siLVana orsini

Reduzir custos desnecessários 
é a primeira e melhor opção 
para tornar uma companhia 

sustentável, seja em tempos bicudos 
ou não. Consultores, gestores e exe
cutivos concordam: as empresas que 
querem ter sucesso na empreitada 
de potencializar suas atividades pre
cisam aprender a ter disciplina e a 
fazer o dever de casa, simplificando 
processos, diminuindo estoques, 
capital de giro e investindo em 
tecnologia – quando esse segmento 
realmente trouxer resultados impor
tantes e representar mais economia.

Tudo depende, no entanto, da 
natureza do negócio. Se uma em
presa tem várias unidades de ne
gócios, ela deve possuir centros de 
serviços compartilhados, deixando 
o poder de decisão nas pontas des
ses negócios para evitar duplicidade 
de funções. Mexer no modelo de 

eficaz para a síndrome da apneia 
obstrutiva do sono. O equipamento, 
que funciona à base da pressão, in
jetando ar através de uma máscara 
de silicone colocada sobre o nariz, 
impede a causa mecânica da apneia. 
Uma alternativa é o aparelho bucal, 
utilizado para tracionar o maxilar 
inferior ou a língua para a frente, nos 
casos de pacientes com problemas de 
arcada ou alterações maxilares.

Para atenuar a apneia, existem 
também procedimentos cirúrgicos, 
desde os mais simples, como a re
tirada de amídalas e adenoides, até 
os mais complexos, como a traque
ostomia, para aliviar crises agudas, 
enquanto outros tratamentos são 
aplicados. Indicadas para pacientes 
em torno dos 40 anos, as cirurgias 
específicas se mostram eficientes em 
50% dos casos, podendo reduzir os 
episódios de apneia até pela metade. 
As novas técnicas permitem abrir a 
via aérea localizada atrás do palato, 
por incisão cirúrgica ou laser (uvu
lopalatofaringoplastia); reduzir o 

Apneia

tamanho dos cornetos nasais através 
de radiofrequência (ablação cirúrgica) 
ou produzir a fibrose e retração dos 
tecidos nas vias aéreas superiores (pa
lato, amídalas, língua, conchas nasais) 
por meio da somnoplastia.

Antes de qualquer tratamento, po
rém, é preciso ter o diagnóstico certo 
que, no caso da apneia, exige inter

nação e monitoramento do sono do 
paciente, com a realização da polisso
nografia, exame que mede o número 
total de eventos e a intensidade das 
paradas respiratórias. Seu resultado é 
que vai definir qual a alternativa mais 
indicada para que o paciente volte a 
ter um sono tranquilo. P
eserenza@terra.com.br
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negócios também é uma opção. “Os 
negócios precisam ser simplificados, 
aperfeiçoados e muitas vezes devem 
ser alteradas também as estratégias 
da companhia”, explica Enrico De 
Vettori, diretor da consultoria em
presarial Deloitte. 

Uma boa opção pode estar em 
ciclos menores de revisão da estra
tégia empresarial. Empresas mais 
f lexíveis e com menos “feudos” 
podem manter o crescimento e até 
crescer mesmo com crise. Para De 
Vettori, a governança corporativa 
e a implementação de melhores 
práticas são valiosas, assim como a 
revisão de toda a parte de parceiros. 
Lastreada a gestão orçamentária, 
com metas qualitativas e f inan
ceiras, além de uma boa auditoria 
interna, podese trabalhar de forma 
preventiva e eficiente. 

Atualmente o grande desafio dos 
empresários está em como manter 
a companhia ou até crescer com 
a mesma estrutura, produzindo 
mais. O segredo está em investir 
no capital humano, defende Arlindo 
Felipe Jr., diretor executivo do Gru
po Soma Consultoria em Recursos 
Humanos. “Daí a importância de 
cursos e treinamento para formar 
profissionais cada vez mais capaci
tados”, argumenta.

Felipe Jr., assim como a maioria 
dos especialistas na área de RH, 
acredita que a terceirização está 
entre os passos possíveis e impor
tantes em uma política de redução 
de custos da companhia. “Mas desde 
que não seja nas atividadesfim da 
empresa”, enfatiza. “O importante 
é seguir sempre três pilares. O pri
meiro é a racionalização, reduzindo 
custos por meio da terceirização de 
serviços que não sejam da áreafim 
da empresa, sem perda de qualida
de”, explica. 

Para o executivo, a segunda 
frente é a elaboração de processos 
para executar as reduções de custos 
de forma ef iciente, organizando 
métodos e pessoas. O terceiro ponto 
é a tecnologia, mas com uma res
salva fundamental: “Se não houver 
profissionais competentes, a tec

nologia não resolverá um problema 
que pode ter origem na má gestão”, 
pondera.

Para Paulo Rogério Fernandez, 
diretor executivo da Zeppini – grupo 
paulista que engloba três empre
sas nacionais (Zeppini Comercial 
e Industr ial, Fundição Estrela e 
MotorZ) e que atua nos 
setores metalúrgico, 
de combustíveis e 
na fabricação e 
comercializa
ção de mo
tos –, uma 
e m p r e s a 
s e m p r e 
deve buscar 
formas mais 
e f i c i e n t e s 
de produzir. 
Essa postu
ra resulta em 
ganhos para o 
planeta, quando 
se ut i l izam menos 
recursos; para os clientes, 
que terão custos mais competitivos; 
e para as pessoas que fazem parte 
dessa cadeia produtiva. 

Assim, a Zeppini criou um Comi
tê de Sustentabilidade e Eficiência 
para avaliar todos os processos 
produtivos, desde o uso e a apli
cação dos produtos fabricados até 
a energia empregada na produção. 
“Formas mais eficientes de produ
zir, redução dos gastos de energia 
com o uso predominante de fontes 
solares e reaproveitamento de resí
duos, por exemplo, já nos renderam 
resultados importantes”, explica o 
executivo.

Segundo Fernandez, é preciso 
também explorar novos nichos. O 
mesmo produto, quando desenvol
vido a partir do foco da eficiência, 
tende a ser mais barato. Uma mesma 
aplicação pode ser usada em diversos 
segmentos. Equipamentos destinados 
a postos de gasolina, como periféricos 
de tanque, juntas, conexões, sistema 
de tratamento de resíduos líquidos e 
sólidos, também podem ser usados 
em garagens, estacionamentos, ofi
cinas, bares e restaurantes. 

Outras empresas apostam na 
busca de soluções mais ágeis e 
custos reduzidos para anunciar es
tratégias e decisões com segurança, 
mas a distância: por meio de ferra
mentas que permitem comunicação 
clara, ágil, interativa e confiável. 
A flexibilidade também é um dos 

atributos desses recursos de 
comunicação e gestão, 

que chegaram ao 
Brasil por meio 

de importan
te s  players 
dos setores 
f inanceiro, 
farmacêu
t i c o  e  d e 
seguros.

“As vi deo 
con fe rências 
têm o mérito 

de agilizar em 
tempo real  as 

informações sobre 
mudanças de estraté

gias e tomadas de decisões 
importantes entre os gestores e 
equipes pulverizadas pelo país ou 
pelo mundo”, diz Ricardo Lima, 
gerente de produto da Voitel. A em
presa está presente em mais de 50 
países com serviços de comunicação 
multimídia convergentes.

Desde o lançamento de um novo 
produto por meio de Webcasting 
(serviço de transmissão de ima
gens, sons e dados em tempo real 
pela internet) podese comparti
lhar documentos, mapas, plantas e 
publicações simultaneamente com 
pessoas geograficamente dispersas 
e até fazer treinamento da equipe 
de vendas.  

A Philips do Brasil, por exemplo, 
inaugurou  em maio deste ano uma 
sala de reuniões por telepresença 
interativa em seu escritório central, 
em São Paulo. Com imagens em alta 
definição e em tamanho real, som 
digital e sistema de telefonia IP, a 
tecnologia da nova sala permite 
reunir pessoas de diferentes lugares 
do mundo, como se todos estives
sem no mesmo ambiente. P

sorsini@terra.com.br
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ASB e TSB

Trabalho em equipe
Principal benefício de se ter um técnico está no 

ganho de tempo e qualidade 

No consultório odontológico, 
além do cirurgiãodentista, po
dem exercer atividades outros 

dois profissionais: o auxiliar em saúde 
bucal (ASB) e o técnico em saúde 
bucal (TSB). Essas duas profissões 
foram regulamentadas em dezembro 
de 2008, com uma série de benefícios 
e orientações para o exercício dessas 
funções, principalmente no que diz 
respeito às atribuições de cada uma. 

Cabe ao ASB agendar horários, 
organizar o ambiente, fazer a assep
sia e esterilização dos equipamentos 
e do instrumental odontológico, 
atividades que antigamente eram 
do então chamado auxiliar de con
sultório dentário. Em outros con
sultórios, a equipe tornase mais 
completa quando tem o profissional 
habilitado a atuar diretamente no 
atendimento dos pacientes, como é 
o caso do TSB (antes denominado 
técnico em higiene dental). Os dois 
são complementares à rotina da clí
nica – embora a ajuda do TSB seja 
considerada de maior relevância no 
âmbito da saúde pública.

 Enquanto o ASB ajuda o dentista 
nas tarefas mais simples, o TSB ga
nha mais espaço por conta da maior 
qualificação. “A diferença está nas 
atribuições de cada um. Enquanto o 
TSB atua diretamente com o pacien
te, sempre sob a supervisão de um 
cirurgiãodentista, o ASB trabalha 
somente auxiliandoo, sem executar 
procedimentos diretos na boca”, ex
plica a odontopediatra Lilian Coranni 
Macaferri Licatti, coordenadora do 
Curso de Técnico em Saúde Bucal, 
da Unidade Tiradentes do SenacSP. 
Segundo ela, o mercado está em 
expansão, como se vê pela procura 
de alunos do Senac para contratação. 
“A maioria dos dentistas tem hoje 
a consciência do ganho em tempo, 
produtividade e lucratividade que 

Luís FernanDo russiano

o trabalho em equipe proporciona, 
além de o serviço público oferecer 
muitos concursos, tanto para o au
xiliar como para o técnico atuarem 
junto às UBS, Unidades Básicas de 
Saúde”, esclarece Lilian.

O conteúdo programático do 
curso de TSB do SenacSP oferece 
informações para um perfeito traba
lho em conjunto, já que é ele quem 
fará com que o dentista trabalhe com 
mais qualidade sem se preocupar 
com os horários de atendimento. 
Para a cirurgiãdentista Sylvia To
ledo Bataglia, a vinda de uma téc
nica não só aumentou o número de 
pacientes atendidos como também 
houve ganho de tempo e qualidade 
consideráveis. “Muitos colegas acre
ditam que terão um gasto a mais, 
mas se esquecem de que se trata 
de um investimento, já que haverá 
maior rendimento do serviço e a pos
sibilidade de se atender casos mais 
complexos”, destaca a dentista, que 
tem o apoio em seu consultório de 
Debora Cristina Mei, técnica certifi
cada pelo Senac desde 2004.

“Quando comecei a trabalhar tive 
a sorte de ter um excelente chefe e 
incentivador. Ele sempre pedia que 
olhasse tudo. Pensei, então, em 
tornarme cirurgiãdentista, mas 
optei pela pedagogia por causa do 
custo”, conta Debora Mei. O curioso 
é que, muito tempo depois, traba
lhando em um banco, ao precisar 
tratar um dente, Debora conheceu 
Sylvia Bataglia. “Sempre falava para 
a doutora como seria bom se uma 
técnica lhe auxiliasse nas tarefas mais 
fáceis. Além disto, seria possível que o 
técnico fizesse alguns procedimentos 
para deixála com mais tempo para os 
casos demorados”, explica.

E, assim, o consultório de Sylvia 
passou a contar com uma técnica que, 
de paciente passou a ser TSB. “O tra
balho conjunto faz toda a diferença. É 
preciso que os meus colegas saibam a 
importância de ter um aliado como o 
TSB. Além de toda a rotina, o trabalho 
de educação em higiene bucal e pre
venção de doenças de nossos pacientes 
também é feito pela TSB”, explica Syl
via. Quanto a isto, Debora acrescenta 
que as pessoas não sabem da real im
portância que a limpeza da boca tem 
para a saúde do corpo. “Grande parte 
das enfermidades está relacionada à 
escovação. Por essa razão, ensino a 
técnica correta de escovar os dentes e 
passar o fio, já que as pessoas não têm 
esta consciência”, completa.

Essa opinião é compartilhada por 
Lilian Licatti, do SenacSP: “Como 
ainda somos um país de desdenta
dos, acreditamos em uma política de 
prevenção de saúde bucal, por meio 
de campanhas na imprensa falada e 
escrita, como também nas comunida
des levando orientações de higiene e 
hábitos alimentares desde a gestante 
até os idosos. Uma das funções do 
TSB é justamente orientar e contro
lar pacientes quanto à higienização, 
assim como participar de campanhas 
públicas fazendo levantamentos 
epidemiológicos”, complementa a 
coordenadora. P
lfrussiano@uol.com.br
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Câncer

Inimigos da pele
A ameaça que vem do sol e das cabines                    

de bronzeamento

A estimativa da incidência do 
câncer no Brasil, divulgada 
pelo Inst ituto Nacional do 

Câncer (Inca), em 2008, mostra 
que os tumores de pele ocupam o 
primeiro lugar na lista de neoplasias 
registradas anualmente no País, com 
a previsão girando em torno de 60 
mil novos casos por ano. O câncer 
de pele pode ser do tipo “não mela
noma”, quando oferece menos risco, 
como é classif icado o carcinoma 
basocelular, com 70% das ocorrên
cias, e o carcinoma epidermoide, 
responsável por 25% dos casos. O 
melanoma é o mais letal dos tumores 
de pele, mas também o mais raro, 

eLi serenza

câncer de pele já é considerado um 
problema de saúde pública e que tem 
alguns aspectos comuns com o Bra
sil: ambos se localizam no hemisfério 
sul, têm clima tropical e abrigam a 
maioria dos habitantes em cidades 
situadas no litoral. Além disso, a 
população é formada em boa parte 
por descendentes de imigrantes 
europeus originários de países mais 
frios que, no caso do Brasil, se insta
laram principalmente no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, 
estados com maior incidência dessa 
neoplasia. Outro fator que contribui 
para o câncer de pele, especialmente 
na Austrália, é a redução da camada 
de ozônio, com a consequente perda 
do filtro natural que deveria impedir 
a maior incidência dos raios solares.

BrOnzeaMentO artificial
Mas o sol não é o único v i

lão nessa história. A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) elevou 
recentemente a classificação de risco 
de câncer de pele por câmaras de 
bronzeamento artificial, estimando 
em 75% a probabilidade do desen
volvimento das neoplasias provoca
das pela radiação de UVA produzida 
nesses equipamentos. Indicadas 
primordialmente para o tratamento 
de determinadas doenças da pele, 
como o vitiligo e a psoríase, as 
cabines bronzeadoras ganharam 
espaço em países de clima frio, mas 
também tiveram seu uso para fins 
estéticos, estimulado nos períodos 
que antecedem a temporada de praia 
nas regiões mais quentes.

No Brasil já estão disponíveis roupas 
e acessórios com proteção solar, con
feccionados com tecidos especiais que 
bloqueiam a ação dos raios ultravio
leta utilizando fibras com dióxido de 
titânio na fabricação de camisetas, 
chapéus, bonés, maiôs, saídas de praia 
e até guardasóis. Dois fabricantes 

nacionais contam com a certificação 
da Australian Protection and Nuclear 
Satefy Agency – Arpansa, órgão aus
traliano que atesta a eficiência da nova 
técnica utilizada na trama dos tecidos 
especiais: a UVline (www.UVline.com.
br) e a Sun Cover (www.suncover.com.
br). Tal técnica garante que o tecido 

com dióxido de titânio absorva 98% 
dos raios UVA e UVB. Segundo os 
fabricantes, também, graças a um 
aditivo inserido no fio durante o pro
cesso de fabricação, o protetor não sai 
do tecido mesmo após várias lavagens, 
propiciando sua eficiência contra a 
ação nociva do sol sobre a pele.

À flOr da Pele

respondendo por aproximadamente 
2% no total de mortes provocadas 
por todos os tipos de cânceres a cada 
ano no País.

O câncer de pele é associado 
diretamente à exposição ao sol e 
aos efeitos dos danos causados à 
pele pelas radiações de UVA e UVB. 
No caso do melanoma, isso se soma 
também aos componentes genéti
cos e incluem o histórico pessoal e 
familiar do indivíduo. As pessoas de 
pele, cabelo e olhos claros têm menos 
resistência ao sol e sofrem com seus 
efeitos com maior intensidade. 

O maior número de casos é re
gistrado na Austrália – país onde o 

© 
In

ka
st

ud
io

 |
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m



17

Até pouco tempo, os raios UVB, 
que incidem mais fortemente no 
período das 10 às 15 horas, eram 
considerados os maiores inimigos da 
pele, pois deixavam evidências como 
ardores, queimaduras ou descasca
mento da pele em quem se expunha 
diretamente ao sol nesse período do 
dia. No caso dos UVA, os raios solares 
presentes antes e após esses horários 
eram consideradas saudáveis e, por 
isso, foram adotados nos equipa
mentos de bronzeamento artificial. 

Os avanços nas pesquisas, porém, 
levaram à constatação de que os 
raios UVA têm ondas mais longas 
e, por isso, penetram em camadas 
mais profundas da pele, sem deixar 
danos aparentes imediatos. Outro 
estudo, apresentado no primeiro 
semestre deste ano em um congres
so em Viena, confirmou que, por 
potencializar a exposição aos raios 
UVA, as câmaras de bronzeamento 
aumentam a absorção de radicais 
livres, aceleram o envelhecimento 
das células e podem favorecer sua 
mutação. Na Inglaterra, a exposição 
aos raios UVA foi diretamente asso
ciada ao aumento da ocorrência de 

A constatação pode soar como 
uma condenação radical à exposição 
solar, mas para a médica Selma Cer
nea, coordenadora da campanha de 
prevenção contra o câncer de pele, 
realizada anualmente pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD), 
o mais importante é que o alerta 
reforça a necessidade de as pessoas 
sempre usarem proteção adequada. E 
isso não se restringe ao uso de filtros 
solares, mas a chapéus ou sombrinhas 
nas atividades urbanas, acrescidos 
de barracas e roupas próprias nos 
momentos de lazer ao ar livre ou na 
praia, como defende a médica que, 
também trabalha no setor de onco
logia do Hospital do Servidor Público 
do município de São Paulo.

Segundo a médica, o câncer de 
pele tem diagnóstico fácil e pode 
ser feito visualmente, observando

se o formato, a cor e o tamanho de 
pintas e sinais em qualquer parte do 
corpo, assim como coceiras e feridas 
que não cicatrizam. “As campanhas 
anuais de prevenção ao câncer de 
pele estimulam o autoexame e têm 
como principais objetivos pres
tar atendimento rápido aos casos 
diagnosticados e obter uma amos
tragem da incidência e distribuição 
da doença nas diferentes regiões”, 
explica a médica. Ela coordenará a 
campanha deste ano, marcada para 
5 de dezembro próximo. Na ocasião 
serão realizados exames clínicos e 
até mesmo a remoção de lesões com 
características suspeitas, enviando 
o material para a biópsia, que, em 
caso positivo, garantirá a comple
mentação do tratamento. Os locais 
onde acontecerão as atividades serão 
divulgados amplamente pelos meios 

de comunicação, incluindo os sites 
das instituições envolvidas, como é 
o caso da SBD (www.sbd.org.br ) e 
do Inca (www.inca.gov.br).  

caMPanha de PrevençãO eM dezeMBrO

cânceres na população mais jovem, 
em torno de 20 anos de idade, alte
rando a tendência da manifestação 
da doença a partir dos 40 anos, pelo 
efeito acumulativo desse tipo de 
radiação ao longo da vida.

Com a posição da OMS, os equipa
mentos deixam de ser apontados como 
“prováveis causadores” e passam a ser 
associados diretamente com os tumo
res cancerígenos, da mesma maneira 

como o cigarro é reconhecido como 
fator de alto risco para diversas neo
plasias. O próximo passo deve ser dado 
pelas entidades reguladoras na área da 
saúde, com restrições cada vez mais 
severas à utilização do equipamento, 
exigindo acompanhamento rigoroso 
quando usado para fins médicos ou 
mesmo o seu banimento das clínicas 
de estética.   P
eserenza@terra.com.br
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2010: crescimento tímido
Para o Brasil, a pior fase da 

crise econômica mundial já pas-
sou. Quem afirma é o economis-
ta, professor emérito da Funda-
ção Getúlio Vargas e ex-ministro 
da Fazenda, Luiz Carlos Bresser 
Pereira. “As nossas empresas não 
haviam se endividado demais 
e o mercado financeiro estava 
regulado. Por isso, a situação 
do Brasil é bem melhor que a 
dos países mais desenvolvidos”, 
afirma. Segundo Bresser, as 
medidas adotadas pelo gover-
no para estimular o consumo, 
como a redução do IPI, foram 
acertadas e ajudaram o Brasil a 

reaquecer as atividades produti-
vas. Mas as taxas de juros altas 
e a política cambial impediram 
o País de ocupar o espaço no 
mercado internacional, surgido 
em decorrência da desaceleração 
da economia dos países desen-
volvidos. Apesar de perder esta 
boa oportunidade, a perspectiva 
para 2010 é alentadora. “Vamos 
crescer entre 2% e 3% — nada 
maravilhoso”, comenta. Além da 
crise global, o professor avalia 
nesta entrevista exclusiva os 15 
anos do Real, aponta avanços 
sociais e não poupa críticas às 
ideias neoliberais. Leia a seguir.

sueLi zoLa

No mês de outubro, a crise 
econômica global completou um 
ano. Podemos afirmar que o pior 
já passou?

Para o Brasil, sem dúvida, o pior 
já passou. A crise nos países em 
desenvolvimento foi bem mais fraca 
do que nos países ricos, onde ela se 
originou. Nesses países o desemprego 
ainda deverá continuar aumentando, 
enquanto no Brasil não. Já começa-
mos a sair da crise. Nossa situação 
é bem melhor que a dos nossos con-
correntes mais desenvolvidos.

Por que os países ricos foram 
mais atingidos?

O problema fundamental se refe-
re à desregulamentação financeira 
nos países ricos, especialmente nos 
Estados Unidos, que foi muito maior 
do que aqui. E isto é algo paradoxal, 
porque os Estados Unidos, por meio 
do Fundo Monetário Internacional e 

do Banco Mundial, ficaram o tempo 
todo dizendo que o Brasil deveria 
fazer reformas institucionais a fim 
de melhorar o seu sistema legal para 
coordenar a economia. A crise mos-
trou, afinal, que eles estavam muito 
mais desregulados do que nós.

Como se deu esse processo de 
desregulamentação financeira?

Após a crise mundial de 1929, 
ocorreu um grande processo de 
regulamentação da economia com 
base no pensamento de Keynes, cuja 
teoria diz que cabe ao Estado regular 
os mercados, especialmente os merca-
dos financeiros. Este modelo permitiu 
que durante os trinta anos seguintes 
à Segunda Guerra Mundial houvesse 
estabilidade financeira, crescimento 
econômico e diminuição na desi-
gualdade. Estes foram os chamados 
trinta anos gloriosos do capitalismo. 
O surgimento de uma crise nos anos 

1970 — com queda das taxas de 
crescimento e aumento da inflação 
— fez com que as ideias keynesianas 
fossem abandonadas pelas elites 
que se associaram para desenvolver 
o neoliberalismo. A ideologia neoli-
beral, que se tornou dominante nas 
universidades americanas e europeias, 
defendia a tese de que os mercados 
financeiros eram sempre eficientes e 
autorregulados; portanto, o Estado 
deveria se retirar de tudo. Isto impli-
cou na desregulamentação de todo o 
sistema, o que provocou o desastre do 
ano passado. E no fim, quando veio a 
crise, os neoliberais correram buscar 
ajuda no Estado.

Apesar de ter sido menos atin-
gido, o Brasil sofreu o impacto da 
crise. Quais são as decorrências 
desse impacto?

Nos últimos três anos, o Brasil 
apresentou taxas de crescimento 
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mais elevadas, se comparadas às 
baixas taxas de crescimento dos 
últimos vinte anos. A crise aguda 
interrompeu a expansão. Os em-
presários pararam de investir, os 
consumidores paralisaram o consu-
mo, atemorizados. E isso provocou 
um desaquecimento na economia 
e a queda do PIB. Então, houve um 
impacto, sim. Mas é preciso ressalvar 
que o crescimento dos últimos três 
anos tinha um calcanhar de Aquiles, 
um ponto fraco: a taxa de câmbio 
estava se apreciando (isto é, a moeda 
local valorizada) extraordinariamen-
te. E é absolutamente impossível para 
um país crescer com taxa de câmbio 
apreciada. Cedo ou tarde íamos ter 
problemas. 

Mas o dólar subiu um pouco em 
decorrência da crise, não foi?

Sim. A crise teve esse efeito posi-
tivo: corrigiu a taxa de câmbio que 
tinha chegado a R$ 1,50 e foi para R$ 
2,30. Infelizmente, porém, no segundo 
semestre de 2009, a taxa de câmbio 
voltou a cair. Perdemos parte de nossa 
vantagem. Apesar disso, o País está 
saindo da crise, porque as nossas 
empresas não tinham se endividado 
muito e o nosso mercado financeiro 
não havia sido desregulado. Como 
continuaram regulados, os bancos 
não fizeram loucuras e não quebra-
ram; enquanto, nos países ricos, as 
empresas e as famílias se endividaram 
enormemente, e isso provocou uma 
crise maior lá.

Qual é sua avaliação a respeito das 
medidas tomadas pelo governo bra-
sileiro para conter o desaquecimento 
da economia?

Foram boas medidas, especial-
mente a diminuição do IPI (Imposto 
sobre Produto Industrializado), que 
realmente ajudou a estimular a eco-
nomia. O governo brasileiro agiu de 
forma prudente. 
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E quanto à política monetária 
adotada durante a crise, como o 
senhor a vê?

A decisão de reduzir o compulsório 
dos bancos foi muito positiva, porque 
aumentou a liquidez fortemente. 
Quanto à taxa de juros, no início da 
crise, ao invés de reduzir, eles aumen-
taram. Depois, mais tarde, reduziram 
muito pouco, ou seja, o Banco Central 
continuou sendo um problema grave 
para o desenvolvimento brasileiro. 
Ele mantém uma taxa de juros real 
altíssima, uma das mais altas do 
mundo. E esse é um dos fatores, não 
o único, a tornar a taxa de câmbio 
apreciada. Essa política monetária é 
a causa fundamental das baixas taxas 
de crescimento do Brasil. 

A desaceleração da economia de 
um país tão rico como os Estados 
Unidos cria oportunidades para países 
em desenvolvimento como o Brasil?

Isto aconteceu nos anos 1930. 
A grande crise dos anos 30 criou 
oportunidades para o Brasil se in-
dustrializar, especialmente porque 
a taxa de câmbio se desvalorizou 
enormemente. Getúlio Vargas, que 
era então o presidente, manteve 
essa taxa de câmbio desvalorizada 
mesmo quando o cenário melhorou 
um pouco. Ele também adotou uma 
política fiscal conservadora muito 
séria e o resultado foi um significativo 
desenvolvimento para o Brasil. Mais 
tarde, a Segunda Guerra Mundial 
continuou nos ajudando, porque os 
outros países estavam em crise e nós 
ocupamos esse espaço. Agora, na cri-
se atual, não vejo o País aproveitando 

a oportunidade, porque, como já disse, 
a taxa de câmbio brasileira voltou a 
cair no segundo semestre.

Se a taxa de câmbio apreciada 
impede o crescimento, por que o país 
a mantém assim?

As elites neoliberais brasileiras con-
seguiram convencer a classe média, a 
opinião pública, enfim, o povo brasilei-
ro, que uma taxa de crescimento de 3% 
a 4% ao ano é ótima. O fato de que a 
China cresça 10% e a Índia cresça 9% 
é esquecido. Por que não conseguimos 
ir além de uma taxa de crescimento 
pequena? Porque a política cambial 
beneficia os países ricos que, com essa 
taxa de câmbio, conseguem obter sal-
dos comerciais ou déficits comerciais 
menores com o Brasil. Então, é uma 
situação ideal para os países ricos. Nós 
ficamos em desvantagem.

O governo brasileiro está reali-
zando investimentos públicos em 
habitação e saneamento por meio 
do PAC (Programa de Aceleração do 
Crescimento). Como o senhor avalia 
essa iniciativa?

O governo está tentando, por meio 
do PAC, aumentar o investimento pú-
blico, que era alto nos anos 1970, mas 
caiu brutalmente. A queda se deveu 
às privatizações e à predominância da 
ideia neoliberal (segundo a qual, o Es-
tado não deve fazer investimentos). O 
governo atual está tentando aumentar, 
mas não é fácil fazê-lo porque os gas-
tos do Estado na área social também 
subiram muito. De qualquer forma, 
considero muito bom o governo fazer 
um esforço nessa direção.

No mês de julho, o Real completou 
15 anos. Que avaliação o senhor faz 
da economia nesta última década e 
meia?

A avaliação a respeito do desempe-
nho nesse período é negativa porque, 
como já disse, as elites neoliberais con-

Em 2010 o Brasil vai 
crescer um pouco 
mais, mas nada de 

maravilhoso
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venceram os brasileiros que um cresci-
mento de 3% a 4%, com estabilidade 
monetária, sem inflação, está ótimo. 

Mas o Real não trouxe avanços?
Foi um avanço, não há dúvidas. 

Entre 1980 e 1994, a inflação altíssima 
prejudicava toda a sociedade, criava 
uma situação de insegurança muito 
grande. Então, é evidente que tínha-
mos que acabar com aquela inflação. 
E acabamos de forma competente, 
com o Plano Real. Mas, em seguida, 
exatamente porque acabamos com 
a inflação, o País poderia crescer à 
taxa de 7%, como os outros países em 
desenvolvimento fizeram. 

E havia condições para crescer a 
taxas elevadas?

Claro que havia, bastava não ter 
adotado a política monetária, as ta-
xas de juros e a taxa de câmbio que 
adotamos. E não deveríamos também 
ter aberto o nosso mercado interno 
para o investimento externo da forma 
absurda que nós fizemos. Em síntese: 
se tivéssemos adotado uma política 
monetária mais correta e uma política 
de investimentos diretos que fosse 
realmente interessante para nós, en-
tão, estaríamos em outro estágio de 
desenvolvimento econômico.

E se o País crescesse a 7%, teria 
melhor distribuição de renda?

Distribuição de renda merece outra 
análise. Do ponto de vista econômico, o 
desempenho do Brasil (de crescimento 
da renda) foi medíocre, quando com-
parado com países como a China e a 
Índia. Mas, se examinarmos do ponto 
de vista social, da distribuição de ren-
da, foi um período bom. Houve alguma 
redistribuição de renda, graças princi-
palmente ao enorme aumento do gasto 
social, que resultou do compromisso 
assumido na transição democrática. 
Os empresários, trabalhadores e classe 
média concordavam que o Brasil era 

um país extremamente desigual em 
termos de distribuição de renda (o que 
continua sendo) e que era preciso fazer 
alguma coisa.

E o que se propôs fazer?
Não se propôs sequer (o que é uma 

pena) aumentar os impostos pro-
gressivamente sobre os mais ricos, a 
proposta foi simplesmente aumentar 
a carga tributária e elevar o gasto 
social. Isto foi feito: o gasto social do 
estado brasileiro que devia ser uns 
11% do PIB em 1985 hoje é 23%, 24% 
do PIB; mais que dobrou. Investiu-se 
muito na educação e, com algum êxito, 
conseguimos diminuir bastante o anal-
fabetismo. Gastou-se muito em saúde 
com grande êxito.  Considero o SUS 
– Sistema Único de Saúde um grande 
sucesso da democracia brasileira. Um 
país que tem uma renda per capita de 
8 a 9 mil dólares por ano conseguir ter 
um sistema universal de saúde, como 
o Brasil tem, é uma conquista extraor-
dinária. Outros países não têm; e isso 
foi conseguido graças a um grande 
esforço de mobilização da sociedade 
brasileira, principalmente dos médicos 
sanitaristas e das mães de família. Esse 
princípio colocado na Constituição de 
1988 foi cumprido.

Se o país tivesse crescido mais 
nesses últimos 15 anos, tais avanços 
sociais seriam ainda maiores?

Muitíssimo maior, porque o que 
nós fizemos foi certa redistribuição 
do excedente econômico que estava 
aumentando. Mas se esse excedente 
tivesse aumentado muito mais, seria 

Entrevista
muito melhor. Se o Brasil tivesse con-
quistado uma taxa de crescimento 
duas vezes maior desde o Plano Real 
até agora, iríamos ter quase o dobro 
da renda per capita atual.

Quais são as perspectivas econô-
micas para o próximo ano?  

Em 2010, o Brasil vai crescer um 
pouco mais, mas nada de mara-
vilhoso. Será um ano eleitoral, um 
momento marcante para o País. O 
debate das eleições será o melhor 
acontecimento. É importante que 
os brasileiros ouçam bem o que 
os candidatos terão a lhes dizer, 
especialmente quais são os seus 
compromissos (compromissos rea-
lizáveis, é claro). Há uma ideia aqui 
no Brasil de que a política é ruim, 
que são todos demagogos, porque os 
candidatos fazem muitas promessas. 
Mas o político deve fazer promessas, 
se comprometer. E cabe aos eleitores 
cobrarem o compromisso assumido. 

Não há risco de um novo recrudes-
cimento da crise global?

Existe sempre o risco de ocorrer lá 
fora o que estão chamando de uma 
crise na forma de “W”. Quer dizer, a 
economia cai, sobe, e depois cai outra 
vez. Isto aconteceu na depressão dos 
anos 30.

E pode acontecer novamente?
Pode, mas acho pouco provável 

porque a reação dos governos foi 
competente. Tanto a reação da po-
lítica monetária quanto a reação da 
política fiscal dos Estados Unidos, dos 
países europeus, do Japão, da China 
foram muito boas.  O Brasil também 
agiu bem. Não acredito que tenhamos 
uma depressão. Mas não tenha dúvi-
da, todos nós enfrentaremos - espe-
cialmente os países mais ricos como 
Estados Unidos e a Europa - impostos 
mais altos e taxa de crescimento mais 
baixa nos próximos anos.
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Todos nós 
enfrentaremos 

impostos mais altos e 
taxa de crescimento 

mais baixa nos 
próximos anos
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Odontopediatria

O primeiro sorriso
Saiba como a higiene bucal pode garantir uma  

boa saúde oral

Ver surgir os dentinhos do bebê 
pode ser uma alegria para os 
pais. Entretanto, essa felicidade 

pode ser comprometida por alguns 
problemas bucais comuns nesta fase. 
Para evitálos, é recomendável uma 
consulta ao dentista por volta dos 6 
meses de idade ou quando nascer o 
primeiro dente. Será nesse contato 
que o prof issional dará orienta
ções educativas e preventivas aos 
responsáveis pela criança a fim de 
estabelecer hábitos que definam a 
sua saúde bucal.

Conhecida como sapinho, a can
didose ou candidíase é uma doença 
causada pelo fungo Candida albi-
cans, que faz parte da flora presente 
na boca. “Todas as pessoas têm o 
fungo, mas não necessariamente a 
doença. Ela se manifesta quando há 
um desequilíbrio no sistema imuno
lógico”, esclarece Carolina Steiner, 
especialista em Odontopediatria.

O sapinho geralmente aparece em 
crianças com até 6 meses. São placas 
brancas elevadas que cobrem a 
língua, gengiva ou parte interna 
da bochecha e normalmente 
causam dor, podendo interferir 
na alimentação e no apetite 
do bebê.

Segundo Marcia Vascon
celos, consultora em Odonto
pediatria da ABO, Associação 
Brasileira de Odontologia, o 
uso de chupetas ou bicos de 
mamadeira inadequadamente 
limpos e a falta de higiene dos 
seios da lactante e da boca do 
bebê também podem ocasionar 
o aparecimento da doença. O 
tratamento do sapinho pode ser 
feito com antifúngico à base de 
nistatina e violeta de genciana.

Outro problema bucal fre
quente nessa idade é a cárie de 

CamiLa PuPo

mamadeira, que acomete os dentes 
decíduos ou de leite. “É normal as 
cr ianças receberem alimentação 
noturna inadequada como leite 
com açúcar ou farináceos, ambos 
com grande poder cariogênico, que 
deixam resquícios na boca dos be
bês. Esses fatores, associados a uma 
ausência de higiene da boca durante 
o sono, fazem com que a cárie se de
senvolva muito rapidamente”, alerta 
Vasconcelos.

“A cárie precoce da infância é tra
tada como qualquer outra lesão. No 
entanto, o tratamento é dificultado 
pelo comportamento do bebê que 
ainda não tem capacidade de en
tender a necessidade de permanecer 
com a boca aberta por um período 
de tempo. Para isso, é preciso que 
o odontopediatra saiba lidar com 
crianças nessa fase”, explica Steiner.

O sapinho e a cárie de mamadeira 
têm como principais causas a pre
sença de bactérias na boca, resultado 
da ingestão frequente de açúcares, 

aliada a uma má higienização da 
boca. Portanto, para ambos, a me
lhor forma de prevenção é uma boa 
higiene bucal, além de uma mudança 
na dieta alimentar do bebê. 

De acordo com Steiner, para ha
bituar a criança ao ato da limpeza,  
a higiene da boca da criança pode 
ser feita com um pano umedecido 
em água filtrada na parte interna das 
bochechas e gengivas. Quando nas
cem os primeiros dentes, momento 
em que as bactérias começam a se 
aderir, é necessário fazer a escova
ção, que pode ser realizada apenas 
com água ou com creme dental sem 
flúor, até que a criança atinja os 2 
anos de idade.

Vale ressaltar também que é im
portante ter cuidados com o creme 
dental, como explica Vasconcelos: 
“O ideal é aquele que contém flúor, 
o qual não deve ser ingerido, pois a 
ingestão por um período prolongado 
de tempo, seja pela pasta de dente ou 
a associação de métodos utilizando 
o mesmo componente, pode causar 
f luorose, intoxicação que causa 
manchas nos dentes”.

Além de uma boa alimentação e 
higienização, é preciso também que 

os pais ou responsáveis pelo 
bebê se atentem a costumes 
como sucção do polegar, uso de 
chupeta e mamadeira por tem
po prolongado. Esses hábitos 
podem levar a um desequilíbrio 
das arcadas dentárias e à má 
posição dos dentes e devem ser 
interrompidos por volta dos 2 
anos de idade. 

Os hábitos criados na fase 
inicial de vida serão respon
sáveis por ditar um compor
tamento saudável ou não do 
indivíduo. Mediante isso, vem 
a necessidade de acostumar os 
bebês com a higienização bu
cal, pois é essa rotina que deve 
guiar o comportamento futuro 
das crianças.  P

millamekary@gmail.com
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Infertilidade

Quando engravidar é difícil
Em quase 50% dos casos o entrave para a gravidez 

pode ser do homem 

Ainfertilidade é um problema 
que causa inúmeros transtor
nos emocionais e psíquicos 

ao casal e, por vezes, passa a ser o 
motivo de uma separação. Boa parte 
da população brasileira enfrenta esse 
problema sem a devida orientação 
médica e, não raro, as mulheres são 
as primeiras a serem responsabili
zadas pelo insucesso. No entanto, 
a avaliação das causas depende de 
uma investigação completa do casal 
e, algumas vezes, os homens podem 
ser os causadores desta incapacidade. 
Por outro lado, a medicina moderna 
fornece inúmeros recursos aos mais 
variados casos de infertilidade, que 
vão do simples tratamento com me
dicamentos (geralmente hormônios) 
até procedimentos mais complexos 
capazes de solucionar o problema. 

Para a ginecologista Soraia Mer
cado Senise Casanova, cerca de 
10% a 15% dos casais apresentam 
dificuldades para engravidar; e, des
tes, 5% realmente não conseguirão 
sozinhos e precisarão de técnicas de 

JeFerson mattos

reprodução humana. Segundo ela, 
fatores femininos são responsáveis 
por aprox imadamente 30% das 
causas de infertilidade do casal. A 
especialista esclarece ainda que, desse 
percentual, 35% podem ser atribuídos 
a alterações na ovulação, geradas 
por diferentes causas como cistos de 
endometriose, ovários policísticos 
ou ciclos menstruais anovulatórios 
(sem ovulação); e outros 35% gerados 
por obstrução tubária, secundária a 
infecções genitais, corrimentos ou 
endometriose. 

O percentual excedente é distri
buído entre causas diversas, como 
problemas uterinos, másformações 
dos órgãos genitais e patologias 
nos cromossomos (genética), entre 
outras. De qualquer forma, o que se 
costuma perceber é que, em linhas 
gerais, a mulher não ovula ade
quadamente ou o espermatozoide 
não consegue encontrar o óvulo e 
fecundálo.

A médica explica que a primeira 
parte das pesquisas sobre a infer

tilidade do casal deve ser realizada 
no consultório do ginecologista. 
“Se descoberto o problema, existem 
algumas medidas medicamentosas ou 
cirúrgicas, que serão utilizadas caso a 
caso”, diz Casanova. Como exemplo, 
ela cita a videolaparoscopia, utilizada 
para retirada de cisto ovariano por 
endometriose, acompanhada ou não 
de cauterização dos focos, retirada 
de aderências, ou mesmo para tentar 
desobstruir as trompas.  

Podese também corrigir pato
logias como a síndrome dos ovários 
policísticos, o que, por vezes, é feito 
com o simples uso de anticoncep
cional e de outros medicamentos e, 
após a melhora, induzse a ovulação 
da paciente, técnicas que costumam 
ter excelentes resultados, completa. 
A médica informa que, após todos 
os procedimentos corretivos e as 
tentativas iniciais, se o casal não tiver 
sucesso, há novas alternativas que 
serão realizadas pelo especialista em 
reprodução humana, estimandose 
que, em média, 5% a 10% dos casais 
necessitarão do encaminhamento.

 
rePrOduçãO aSSiStida

Para o ginecologista Eduardo 
Motta, especialista em reprodução 
assistida e diretor da Clínica Hun
tington de Medicina Reprodutiva,  
submeterse a um processo de ferti
lização depende de diversos fatores. 
Ele ressalta a importância da inves
tigação do casal, esclarecendo que 
em quase 50% dos casos o problema 
pode estar ligado ao homem. Quanto 
aos métodos de fertilização, Eduardo 
explica que cada caso exige uma 
atenção e dedicação especial. 

Os tratamentos de alta comple
xidade, utilizados quando superados 
os procedimentos já citados, são ava
liados de acordo com a necessidade 
do paciente. O médico destaca a fer
tilização in vitro (FIV), esclarecendo 
que também pode ser feita por um 
método denominado ICSI (Intra Cio-
plasmatic Sperm Injection) – injeção 
de esperma dentro do citoplasma. 
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Chocolate

Alimento ou cosmético?
A polêmica sobre os benefícios do ex-vilão da pele 

em cremes para o corpo

Alguns alimentos atravessam 
anos acompanhados de polê
micas. Os ovos, por exemplo, 

entram e saem das listas de inimigos 

do colesterol. O café, amaldiçoado 
durante décadas, hoje é sinônimo 
de concentração, integrando até as 
merendas nas escolas. E o que dizer 

do chocolate? Este parece ser o rei 
das controvérsias, extrapolando a 
nutrição e entrando em uma esfera 
bem mais complexa, a indústria dos 
cosméticos.

E não é preciso ir fundo para 
identificar um ponto polêmico. Como 
um alimento que atravessou décadas 
como vilão da pele por supostamente 
provocar acnes pode se transformar 
em matériaprima para cremes mi
lagrosos? Na verdade, esta parece 
ser uma situação de dois extremos. 
Na visão de especialistas, o choco
late não é tão culpado assim pelo 
surgimento de cravos e espinhas. E 
muito menos pode ser milagroso no 
tratamento estético. Bom para os 
“chocólatras”. Decepcionante para 
os vaidosos.

“O chocolate, consumido como 
forma de alimento, parece ter bene
fícios antioxidantes, porque possui 
flavonoides. Na pele, porém, o be
nefício é duvidoso e não existem 
estudos científ icos conclusivos. 
Portanto, é mais um ingrediente de 
marketing”, afirma a  dermatologista 

LiLiane simeão 

“A FIV é a técnica 
conhecida mundial
mente como ‘bebê 
proveta’, realizada 
em quatro fases. 
Na primeira, ocor
re a estimulação 
ovariana. Em se
guida, os óvulos 
são maturados (ama
durecidos). A fase três 
consiste em reunir o óvulo 
maturado ao espermatozoide 
para formação de embriões (o que é 
feito em laboratório), para então se
rem implantados no útero”, explica. 
Já na FIV por ICSI, o espermatozoide 
é introduzido no óvulo maduro (em 
laboratório) por meio de uma injeção 
microscópica. 

 Ambos os médicos evidenciam 
que o casal deve ser considerado 

infértil após um ano 
de tentativa para en

gravidar sem suces
so. Eduardo Motta 
esclarece que, em 
mulheres com ida
de acima de 35 
anos, esse prazo 

deve ser reduzido 
para seis meses. Para 

ele, a média de sucesso 
em cada tentativa do pro

cesso de fertilização é de 40% 
a 50% em mulheres até os 39 anos. 
Após os 44 anos, este percentual é 
reduzido e cai para 5%. “Quando a 
mulher atinge os 35 anos, a sua fer
tilidade começa a baixar significativa
mente. Aos 40, ela cai drasticamente. 
Para o homem, o fator idade não é 
o complicador principal. Portanto, a 
mulher que pretende ter filhos deve 

investigar sua capacidade reproduti
va antes dessa idade. Atualmente, é 
possível planejar a gravidez por meio 
do congelamento de óvulos, sêmen e/
ou embriões”, afirma.

No entanto, os dois especialis
tas assumem que todo tratamento 
– seja medicamentoso ou cirúrgi
co – envolve riscos. Um deles é a 
síndrome de hiperestimulação do 
ovário (SHO), que pode causar in
chaço e dores abdominais, ou uma 
gravidez ectópica (fora da cavidade 
uteriana). Alertam, porém, que esta 
situação é rara entre as pacientes 
e a medicina brasileira está muito 
evoluída, de forma que os riscos são 
sempre menores que os benefícios 
esperados. E os procedimentos 
devem ser realizados por equipe 
preparada e especializada. P

jefersonmattos@ibest.com.br
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Daniela Taniguchi, médica do Hospi
tal Estadual Mário Covas e membro 
da Sociedade Brasileira de Dermato
logia – Regional São Paulo.

A afirmação da especialista não 
parece exagerada. Afinal, máscara, 
xampu ou hidratante do cacau, sem 
o cheiro e a cor característicos do 
chocolate, está longe de ter um apelo 
irresistível de consumo. 

“O óleo do cacau contido no 
chocolate é um bom hidratante. 
Porém, assim como todos os óleos, 
a hidratação é superficial, pois, ao 
ser espalhado pela pele, forma uma 
película que impede a evaporação da 
água. Existem outros produtos mais 
eficazes que conseguem hidratar a 
pele mais profundamente”, explica. 

Theobroma Cacao é o nome 
científico do cacau. Além da própria 
semente, a manteiga derivada dessa 
fruta pode ser utilizada na fabri
cação de cosméticos. A manteiga 
de cacau contém ácidos graxos 
essenciais. São eles que “vedam” a 
pele momentanea mente, conforme 
citado por Daniela, contribuindo 
para a diminuição da TWEL (Tran
sepidermal Water Loss – Perda de 
Água Transepidermal da Pele), man
tendo a hidratação natural. “Além 
da hidratação, não se conhecem 
outros benefícios até o momento. A 
cor e o aroma são apenas atrativos”, 
sacramenta. 

Chocolate
E bota atrativo nisso. A maio

ria dos xampus, condicionadores e 
hidratantes de chocolate, à venda 
no mercado nacional, possui aroma 
muito semelhante ao do alimento. 
Abrir a embalagem é o mesmo que 
abrir o papel alumínio de uma barra 
apetitosa. Tudo porque o aroma do 
cacau é capaz de interferir no sistema 
nervoso central, provocando sensa
ção de prazer e bemestar. 

Para a indústria de cosméticos, 
quanto mais chocolate em seus 
produtos, melhor. Sozinho ou acom
panhado. “Após um longo período 
de estudos, percebemos que tanto o 
chocolate como o morango possuíam 
propriedades extremamente favorá
veis à saúde e nutrição dos fios e, 
quando passamos a estudar a eficácia 
dos dois juntos, nos surpreendemos 
com o resultado. Combinados, o 
chocolate e o morango, além de pro
porcionarem hidratação e nutrição 
profunda aos cabelos, ainda podem 
reduzir em até 85% o volume e o frizz 
dos fios”, explica Andréa Navarro, Ge
rente de Marketing da Marie Louise, 
empresa especializada em produtos 
para cabeleireiros. Segundo ela, a 
combinação dos dois alimentos possi
bilita eliminar o uso de formol, ingre
diente imprescindível nos produtos 
utilizados em escovas progressivas, 
que visam alisar temporariamente 
os cabelos. “A atuação da escova de 

chocolate com morango nos fios se dá 
da maneira mais profunda, na parte 
interna da fibra capilar, devolvendo a 
resistência e a maciez, levando para a 
fibra tudo o que ela necessita; dessa 
maneira, proporciona ao fio uma 
forma mais lisa”, explica. 

Apesar de ainda serem contro
versos os benefícios do chocolate 
como cosmético, uma coisa é certa: 
os produtos registrados e licenciados, 
produzidos e comercializados pela 
indústria nacional respeitam a legis
lação e seguem as recomendações da 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária). Por isso, quem cair em 
tentação e quiser fazer do chocolate 
um amigo da pele e do cabelo deve 
procurar por produtos adequados. O 
uso do chocolate em barra como cos
mético é contraindicado, pois pode 
causar acne, principalmente, em peles 
oleosas. “Devemos aguardar estudos 
adicionais para concluir sobre os reais 
benefícios do chocolate usado como 
cosmético”, completa.

aliMentO BenéficO 
Na visão da médica ortomolecular, 

nutrologista, reumatologista e fisiatra 
Sylvana Braga, o consumo do choco
late como alimento pode melhorar o 
cérebro e ajudar o coração. Isso porque 
o cacau é grande fonte de oxidan
tes, que auxiliam na purificação do 
organismo, como os polifenóis, que 
impedem o acúmulo de gordura nas 
paredes dos vasos sanguíneos, dimi
nuindo o risco de ataques cardíacos. 
“Outras substâncias presentes no 
chocolate são os estimulantes, como a 
cafeína, a tiramina e a teobromina, que 
aprimoram o raciocínio”, afirma. “Ele 
também as auxilia a suportarem os 
desconfortos da menstruação, agindo 
positivamente na composição química 
do cérebro, trazendo uma sensação de 
relaxamento que pode durar algumas 
horas.” Porém, nem tudo são flores. De 
acordo com a especialista, o consumo 
excessivo é prejudicial, podendo até 
provocar o surgimento de cálculos 
renais, síndrome do cólon irritável, 
asma brônquica, azia, doença cística 
das mamas e cefaleia. P
lisimeao@uol.com.br
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LER

Insidiosa e incapacitante

A lesão por esforços repetitivos é subnotificada e 
custa caro ao doente e aos cofres públicos

Ador na art iculação aparece 
devagarinho. No início é só um 
incômodo que vai e volta, me

lhora no final de semana e reaparece 
no dia a dia. O problema se acentua 
quanto mais estressante for o traba
lho e, na correria, uma bolsa de gelo 
à noite parece amenizar a questão. 
E assim, sem que a pessoa se dê 
conta, a dor começa a fazer parte do 
cotidiano, insidiosa, constante. Vai se 
agravando até ficar insuportável. É a 
tendinite – uma das manifestações da 
LER (lesão por esforço repetitivo) – já 
instalada, difícil de curar e que pode 
afastar definitivamente o profissional 
do trabalho.

Segundo dados do Ministério da 
Previdência Social, R$ 2,1 bilhões 
serão gastos este ano com os tra
balhadores afetados pela LER. Para 
Maria Maeno, médica e pesquisadora 
da Fundacentro, órgão ligado ao 
Ministério do Trabalho, esse número 
deve ser bem maior, já que os casos 
de LER ainda são subnotificados. 

Dos quase R$ 42 bilhões anuais 
que o Ministério da Previdência So
cial gasta com trabalhadores afasta

CeCíLia Pires

dos por doenças ocupacionais, cerca 
de 40% são com os afastamentos por 
LER. O número de casos identificados 
pelo Seguro Social aumentou em 
586% entre 2006 e 2008. Segundo 
os especialistas, esse grande salto, em 
dois anos, foi claramente relacionado 
à implementação do Nexo Técni
co Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP), em 2007. 

Antes dessa norma, o trabalhador 
deveria provar que sua doença tinha 
ligação com o trabalho. A partir 
da medida, a empresa é que deve 
comprovar que implantou todas 
as medidas para que o empregado 
não sofresse danos ou adoecesse no 
trabalho. 

Assim, as estatísticas dos traba
lhadores afastados por doença não 
associavam o mal ao trabalho. O que a 
norma fez foi tornar evidente e oficial 
um dado da realidade. Maeno afirma 
que, apesar de considerar a medida 
um avanço, ela ainda não contempla 
a realidade da doença no Brasil. “O 
trabalhador só recebe benefícios da 
Previdência por incapacidade laborial 
a partir de 15 dias de afastamento. 

Mas não são notificados os casos em 
que o trabalhador começa com uma 
dor, fica afastado três dias, retorna 
ao trabalho, volta a apresentar queixa 
e vai levando o problema até que a 
doença se transforma em crônica e 
não há muito mais a fazer”, alerta a 
médica da Fundacentro.

De acordo com a pesquisadora, 
esses casos são maioria e ficam de 
fora das estatísticas, pois não há um 
estudo nacional mapeando o proble
ma. “Atendo muitos pacientes nessa 
situação. No começo estão com uma 
dorzinha, se afastam, descansam 
no final de semana, no feriado. O 
fim de semana não é suficiente para 
recuperar o músculo, o tendão, mas 
o profissional tira férias, se esquece 
do problema, até voltar a trabalhar. 
Quando se dá conta, está num está
gio em que há muito pouco a fazer”, 
analisa.

O desafio, segundo a médica, é 
pegar os casos no início e evitar que 
os problemas de LER se instalem defi
nitivamente, para que não necessitem 
de uma reabilitação longa, que não 
reverte uma doença incapacitante 
– o que custa caro também para o 
paciente.

Mudança nO traBalhO
“É preciso haver uma mudança 

importante no local de trabalho. 
Apesar de todos os tratamentos, ge
ralmente a pessoa não consegue se 
recuperar e retornar à sua função ini
cial. No Brasil, a mudança não é feita 
no local de trabalho e o que ocorre é 
o trabalhador mudar de função, mas 
o problema continua. Não adianta 
implantar ginástica laboral no local 
de trabalho, tem de verificar o que 
está provocando a doença”, adverte.

Segundo Maeno, o programa de 
controle médico ocupacional poderia 
detectar precocemente os casos. No 
setor bancário, exemplifica, o traba
lhador faz  exame pelo menos uma 
vez por ano, mas é um dos ramos 
que mais apresentam doenças inca
pacitantes. 
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“Se é assim, por que não se de
tecta logo no início?”, pergunta a 
médica. A explicação, de acordo com 
Maeno, é que não há garantia de es
tabilidade. “O empregado só vai fazer 
uma pausa se a chefia concordar ou 
se tiver uma mudança na organização 
do trabalho”, declara. 

Alto nível de exigências e muitas 
metas a cumprir são fatores que fa
zem do setor bancário e do comércio 
duas áreas de grande prevalescência, 

hoje, nas doenças de LER, segundo 
a médica.

Foi preciso o Sindicato dos Ban
cários e Financiários de São Paulo, 
Osasco e Região procurar a Febraban 
para discutir a introdução de peque
nas pausas no trabalho dos bancários 
para intervir no problema da organi
zação do trabalho da categoria, em 
que há grande prevalescência de LER.

“Enquanto a média de dias de 
afastamento por LER em outras cate

LER
gorias é de 269 dias, a dos bancários 
é de 493 dias”, conta o secretário de 
saúde do sindicato, Walcir Previtali.

“A questão é que, enquanto não 
forem mudados o ritmo estressante, a 
pressão obsessiva por metas e a jorna
da de trabalho dos bancários, que se 
prolonga além das oito horas, antes e 
depois do horário de fechamento das 
agências para o público, o número de 
profissionais afastados por doença só 
tende a aumentar”, conclui. P

Fissura labiopalatal

Por um novo sorriso
De causa desconhecida, as anomalias craniofaciais 

necessitam de tratamento multidisciplinar

Já no palato, as abordagens são 
variadas para a sua correção. “O 
tempo correto para a cirurgia varia 
entre os serviços especializados no 
tratamento do paciente fissurado. A 
maioria opta pelo protocolo que re
comenda o primeiro tempo cirúrgico 
para o fechamento da fissura labial a 
partir do terceiro mês de vida, para 
orientar o crescimento dos segmentos 
ósseos da criança, e, posteriormente, 
a partir dos 912 meses, fase em que 
o bebê começa a emitir os primeiros 
fonemas. 

Para Vera Cardim, a cronologia 
trabalhada baseiase nas cirurgias do 
palato mole e da fissura labial logo nos 
três primeiros meses de vida, com fe
chamento do palato duro por volta dos 
3 aos 7 anos de idade. Nesse tempo, a 
criança usa uma placa ortodôntica que 
orienta o movimento normal destes 
ossos palatais: “Na primeira cirurgia 
nós fechamos o lábio mais o palato 
mole. A criança precisa trabalhar e 
fazer crescer este palato mole, pois 
precisa dele para fazer a sucção do 
leite”.

O tratamento tem uma aborda
gem multidisciplinar, com atuação 
de outros profissionais como otor
rinolaringologista, fonoaudiólogo e 
ortodontista. 

“No tratamento das fissuras, o que 
importa é toda a reeducação funcional 
deste paciente, a readaptação que ele 
tem que sofrer para se tornar uma 
pessoa que fale normalmente, que 
tenha boa deglutição, que tenha bom 
crescimento facial, porque a face é 
uma estrutura extremamente funcio
nal”, finaliza Vera Cardim.  P
keliv_1@hotmail.com.br

Segundo os especialistas, essas 
malformações podem acontecer entre 
a quarta e a décima semana de gesta
ção e não há razões definidas para sua 
origem. Suas consequências, porém, 
não se limitam à estética. Nivaldo 
Alonso completa: “As crianças podem 
sofrer infecções crônicas, problemas 
auditivos, de mastigação, de respiração 
e no desenvolvimento da fala. Com o 
passar dos anos, percebese uma baixa 
autoestima e os desafios de socialização 
em decorrência da fissura”.  

Alguns indícios para o surgimento 
desses problemas estão nas questões 
genéticas e ambientais, como doenças 
maternas. “A malformação craniofacial 
congênita não tem uma causa concre
ta, bem delimitada. O que nós sabemos 
hoje é que, sem dúvida, a desnutri
ção e a falta de acompanhamento 
prénatal contribuem muito para o 
aparecimento das malformações”, 
conta a cirurgiã plástica Vera Cardim, 
idealizadora da Associação FACE (Fa
cial Anomalies Center), entidade que 
presta atendimento aos portadores de 
deformidades craniofaciais, incluindo 
fissurados.

A criança com fissura labiopalatal 
passa por cirurgia de reconstrução 
labial logo após os 3 meses de vida.

Quem nunca ouviu falar ou não 
conhece alguém que teve “lábio 
leporino” e “goela de lobo”? 

Embora muito conhecidos, tabus e 
preconceitos ainda cercam estes tipos 
frequentes de anomalias craniofaciais 
congênitas, denominadas cientifi
camente como fissura labial e fenda 
palatina. 

São caracterizadas pela abertura 
no lábio (unilateral e bilateral), no osso 
da maxila e no palato anterior – palato 
duro, região que possui “cristas” – e 
posterior – palato mole local mais liso 
onde fica a úvula, a popular “campai
nha”. No caso, as duas partes do palato 
não se unem, o que forma uma espécie 
de “buraco” no céu da boca e uma 
“rachadura” na úvula, ou úvula bífida. 

Estimase que a incidência da 
fissura labiopalatal no Brasil é de uma 
criança para cada 650 nascidos vivos. 
“Esses números levam a acreditar que 
existam hoje no País um universo en
tre 360 mil e 500 mil acometidos pela 
deformidade”, explica o cirurgião plás
tico Nivaldo Alonso, diretor médico da 
Operação Sorriso do Brasil, entidade 
representante da Operation Smile – 
organização humanitária que realiza 
cirurgias em crianças portadoras de 
deformidades faciais.

KeLi VasConCeLos
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Dor crônica

Martírio constante
Pesquisa revela que 28,7% dos moradores de São 

Paulo sentem dores persistentes 

"Sinto dores há mais de 20 
anos. Isso por causa das 
doenças que tenho: reuma

tismo, ácido úrico, desgaste nos ossos 
(osteoporose). Tem dias que só de 
colocar a mão no corpo dói muito." 
O desabafo é de Maria Umbelina de 
Souza Filha, dona de casa, 54 anos, 
vítima de dores constantes que, se
gundo ela, se intensificam no calor, 
em regiões do corpo como pés, peito, 
costas e cabeça. 

Maria chegou a tomar mais de 10 
tipos de remédios para as doenças e 
procurou diversos especialistas para 
sanar as dores. O martírio, entretanto, 
continuou.      

A história de Maria Umbelina tam
bém aflige uma parcela da população, 
que, silenciosamente, convive com a 
dor crônica. Um estudo apresentado 
durante o último Cindor – Congresso 
Interdisciplinar de Dor – da Univer
sidade de São Paulo e desenvolvido 
pelo Departamento de Epidemiologia 
da Faculdade de Saúde Pública da 
mesma universidade em parceria com 
o Hospital das Clínicas, entrevistou por 
telefone 2.401 moradores do municí
pio de São Paulo com mais de 
18 anos. O resultado preo
cupou os pesquisadores: 
28,7% das pessoas têm 
dor crônica, sentida com 
regular idade por pelo 
menos três meses. 

O primeiro lugar entre 
todas as queixas é da 
dor nas costas, seguida 
da enxaqueca e proble
mas emocionais, como 
depressão e ansiedade. 
“A dor afeta as relações de 
trabalho e familiares. Quan
do a pessoa sente dor, ela 
recorre aos serviços de 
saúde, gerando licen
ças do trabalho”, relata 

KeLi VasConCeLos

 Karine Leão, coordenadora do Grupo 
de Dor do Hospital das Clínicas e uma 
das autoras do estudo. 

Além desses fatores, outras doen
ças podem desencadear a disfunção 
como fibromialgia – síndrome sem 
inflamação, caracterizada por dores 
no corpo, fadiga e alterações no sono; 
herpes zóster – reativação do vírus 
varicela, que ocasiona “bolhas” dolo
ridas; e osteoartrose, mais conhecida 
como osteoartrite, nome científico 
da popular artrose – inflamação nas 
articulações, levando à degeneração 
da cartilagem de partes como pescoço, 
joelhos e dedos. 

“A dor provoca diversas altera
ções cerebrais. Quando sentimos 
dor, ela nos remete a sensações que 
consequentemente geram processos 
inflamatórios, por exemplo. A dor cres
cente, em geral, provoca três estágios 
no cérebro: a emoção desagradável, a 
sensação desagradável e a imagina
ção desagradável. Isso repercute nos 
campos físico, psíquico e social da 
pessoa devido a essas alterações que 
a dor provoca no sistema periférico 
cerebral”, explica Manoel Jacobsen, 
chefe do Grupo de Dor do HC e tam

bém coautor do estudo.
Claudio Corrêa, coordenador 

do Centro de Dor e Neurocirurgia 
Funcional do Hospital 9 de Ju

lho, em São Paulo, lembra 
as diferenças entre a 

dor crônica e a dor 
aguda. “A dor crô
nica é caracterizada 
por continuidade, 
ou seja, quando 
persiste por tempo 
superior a três me
ses, e geralmente 

está ligada a uma 
doença crônica. Já a 

dor aguda tem período 
curto, originada por in

fecções, traumas e outras ocorrências. 
Exemplos: cólica renal, infarto do mio
cárdio, apendicite. Os sintomas diferem 
de acordo com a doença de origem, 
mas, em geral, as dores são em forma 
de pontada, choque ou queimação. A 
frequência implica o agravo da qualida
de de vida do indivíduo como um todo, 
mas não interfere no seu diagnóstico.”  

As mulheres e os obesos são mais 
propensos a terem dores crônicas. 
Outro fator de risco é a vida compe
titiva atual que gera, principalmente 
nos jovens, as cr ises dolorosas. 
“As pessoas obesas sentem dor em 
decorrência da sobrecarga muscu
loesquelética que sofrem. Quando 
engordam, os ossos e músculos não 
acompanham o acréscimo de gordura. 
O sedentarismo é um grande proble
ma. O ser humano é uma máquina 
e foi feito para ser móvel. Os jovens 
também sentem mais dor devido à 
má postura da coluna e à redução da 
atividade física. Ficamos cabisbaixos 
por causa da tela do computador e 
temos dores na região do pescoço e 
cabeça”, pontua Karine Leão. 

Outro dado importante revelado 
no estudo foi que 32,9% das pessoas 
não usaram medicamento nos últimos 
12 meses para tratar a dor. “Muitos 
tratam da doença e não o que sentem. 
Quando há o diagnóstico e trabalha
se corretamente, os resultados são 
satisfatórios”, salienta Jacobsen.

Os tratamentos para a dor crônica 
englobam opioides (a morfina é um 
deles) e adjuvantes como antide
pressivos, administrados conforme 
a doença que implica o distúrbio. A 
terapia multidisciplinar é um aliado, 
aponta Claudio Corrêa, do Centro 
de Dor do Hospital 9 de Julho. Na 
unidade, profissionais das áreas de 
acupuntura, psicologia, fisiatria e fi
sioterapia, entre outras, formam uma 
equipe para auxiliar nos casos de dor 
em pacientes com câncer. O hospital 
também promove campanha educati
va para o público leigo e profissionais 
de saúde, intitulada Viva Sem Dor. P
keliv_1@hotmail.com.br

© Kenhurst | Dreamstime.com
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FLáVio tiné

Houve um tempo em que não 
havia tanta poluição visual. 
Sem luz elétrica, bastava deitar 

no chão para tentar ouvir e entender 
as estrelas. Quase me envergonho 
de contar, mas fiz essa experiência 
várias vezes, quando menino, no alto 
da serra das Ruças, o primeiro degrau 
do planalto da Borborema no Agreste 
pernambucano. 

Os primeiros prazeres eram comer 
pão recémsaído do forno ou tomar 
banho no rio Ipojuca, à época sem 
muitos dejetos humanos ou indus
triais. Mais tarde, experimentei outros 
prazeres, apresentados por uma ou 
outra descontraída babá, vizinha ou 
prima. Não fazia a menor ideia do 
quanto tudo aquilo seria importante 
para o resto da vida, que se nos ofere
cia aos poucos e ingenuamente. 

No ginásio misto, ao mesmo 
tempo em que nos iniciávamos nas 
letras e nas ciências, aguçávamos a 
curiosidade em torno de vários pares 

Do que vagamente lembro, ne
nhum desprazer na juventude, a não 
ser quando obrigado a deixar a cidade, 
em busca de novos horizontes, que 
não incluíam a primeira paixão. Foi 
a primeira vez que, como na imagem 
de Ivan Martins, minh’alma foi ao 
chão. E outras vezes cairia, ao mudar 
novamente de cidade, por três vezes, 
até fixarme imprudentemente na 
Paulicéa Desvairada. E nunca mais 
recuperei minh’alma. 

Houve um tempo em que minha 
paixão eram as esquinas. Na esquina 
da Sertã, centro do Recife, divertia
me em diálogos intermináveis, ao fim 
da tarde, quando encontrava velhos e 
novos amigos da cidade ou do Interior. 
Pouco importava o assunto, desde que 
girasse em torno da vida, esse mistério 
que cada um explica a seu jeito. Lem
bra de Fulano? E Fulana, como vai?

Meu desgosto foi quando me 
plantei ao fim de uma tarde numa 
das esquinas da 5a Avenida, em Nova 
Iorque. Não encontrei nenhum co
nhecido. Tampouco no bulevar Saint 
Michel, em Paris. Andei uma semana 
nas principais esquinas de Lisboa pro
curando Manoel Messias, um amigo de 
juventude. Pudera. Achar um Manoel 
em Portugal é uma piada, e não é coisa 
de português.  

No ano em que se comemoram 
55 anos do Parque do Ibirapuera, que 
frequento há 45, dei uma volta com
pleta em seu passeio deslumbrante, 
fugindo das bicicletas e dos atletas 
de fim de semana. Reencontrei dois 
ou três velhos amigos. 

Não havia sol nem lhes perguntei 
a idade, mas, após alguns minutos 
jogando conversa fora, pude perceber 
que quase recuperei minh’alma.  P

O autor é jornalista e durante 21 anos foi assessor 
de imprensa do HCFMUSP. E-mail: tine@estadao.
com.br

Crônica

O dia em que recuperei 
minh’alma

de coxas, durante os exercícios físicos 
obrigatórios. Tudo muito natural, 
exceto quando a melhor acomodação 
nas carteiras escolares exigia algum 
movimento. As meninas percebiam o 
discreto olhar dos colegas e os provo
cava, trocando as pernas e exercitando 
com orgulho o doce jogo da sedução. 

O futebol também estava presente 
como atividade prazerosa da juventu
de. Tanto quanto o vôlei, que reunia 
meninos e meninas. Outra atividade 
inesquecível era a realização de estu
dos na casa de um de nós, com o di
reito a jogar conversa fora e namorar. 
Naquele tempo, namorar significava 
pegar na mão, os pais vigilantes, as 
tias ainda mais. As experiências com 
babá, vizinha ou prima a que me referi 
alhures seriam, digamos, paralelas, 
nada tinham a ver com a vida social, 
dita normal. Seriam resquícios de um 
machismo enrustido, que desapare
ceria ao conhecer melhor a natureza 
da vida. 

Foi a primeira vez que, como na imagem de Ivan 
Martins, minh’alma foi ao chão



29

CeCy sant’anna

Terapia do riso – Uma boa gargalhada é um santo remédio. Ela envia 
ao cérebro a ordem de produzir betaendoforfina, uma substância que 
alivia a dor. Depois de uma risada gostosa, os ritmos do coração e da 
respiração diminuem a dor. A pressão tende a abaixar e os músculos 
descontraem. Essa terapia do riso diminui a ansiedade e até ajuda a 
emagrecer.

Homem também tem câncer de 
mama – Quem pensa que só mulher 
tem câncer de mama está muito en-
ganado. De cada três casos da doença 
em homens, um parece ser 
benigno, mesmo não sen-
do. Os homens, nesses 
casos, precisam sempre 
refazer a mamografia.

Cães e gatos falam línguas diferen-
tes – Uma pesquisa da Universidade de 
Tel-Aviv, em Israel, sugeriu que as brigas 
entre cães e gatos sejam resultado de 
problemas de comunicação. Um não en-
tende o outro. Isso pode ser amenizado 
pela convivência de ambos desde os 
primeiros meses.

Combata a gastrite com azeite – Cien-
tistas espanhóis descobriram que o azei-
te é capaz de combater bactérias como o 
H. pylori, vilã da maior parte dos casos 
de gastrite. Para obter os benefícios, use 
azeite na temperatura natural.

Detecção do tumor na prósta-
ta – Pesquisadores americanos da 
Universidade de Michigan acreditam 
terem encontrado uma substância 
produzida por tipos agressivos de 
tumores na próstata. A descoberta 
pode ser a chave para o desenvol-
vimento de um exame de urina que 
auxilie na detecção das formas mais 
graves da doença.

Combate ao câncer de pele – Pesqui-
sas publicadas na revista Proceedings 
of National of Sciences, por uma equipe 
da Universidade de Rutgers (EUA), 
sugerem que adicionar uma ou duas 
xícaras de café à rotina de exercícios 

físicos aumenta a proteção con-
tra o câncer de pele. Essa 
combinação eleva em até 
400%, em camundongos, 
a destruição de células 

pré-cancerosas danificadas 
pelos raios ultravioleta 
do sol.

Mapeamento de célula – Cientistas 
australianos liderados por Michael 
Parker, do Instituto St. Vincent em 
Melbourne, na Austrália, anunciaram 
terem obtido a primeira imagem tri-
dimensional do receptor proteico dos 
glóbulos brancos com funcionamento 
anormal em casos de leucemia. A 
pesquisa também pode impulsionar 
tratamentos contra asma e artrite 
reumatoide.

Mulheres fazem menos exercícios 
– Pesquisas britânicas afirmam que 
mulheres realizam menos atividades 
físicas na infância e na terceira idade 
do que os homens. Os pesquisadores 
estudaram os níveis de atividade em 
crianças e pessoas com idade acima 
dos 70 anos, e em ambos os casos os 
homens eram mais ativos. As meninas 
tinham tendência a passar o tempo em 
grupos menores e a participar de jogos 
verbais e conversas em socialização.

Variação genética e a esquizofrenia 
– Artigos publicados na revista Nature 
mostraram variações genéticas vincu-
ladas à esquizofrenia. Descobriu-se 
que os doentes apresentavam 15% 
mais alterações em três áreas locali-
zadas nos cromossomos 15 e 1. Uma 
supressão já conhecida no cromos-
somo 22 também inf luencia no 
desenvolvimento da doença. Outra 
pesquisa mostra a relação entre a 
doença e a mudança nos nucleotí-
deos do DNA.

Melanina em biscoito – 
Autor idades sanitár ias da Suíça 
afirmaram terem encontrado altas 
concentrações de melanina em bis-
coitos produzidos na Tailândia e Sri 
Lanka e alertaram outros países para 
retirar o produto do mercado. Quatro 
crianças morreram e mais de 54 mil 
ficaram doentes na China, por causa 
da melanina.
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ilustrações: Moriconi

Risco de cegueira – O risco de ficar 
cego tem sido ignorado pelos idosos. 
Enquanto 70% deles apresentam algum 
fator de risco para cegueira, apenas 37% 
fazem alguma prevenção. Isso permite 
o avanço de doenças como catarata e 
degeneração macular, o que dificulta a 
realização de tratamento. A constatação 
faz parte de um estudo do oftalmologis-
ta Leôncio Queiroz Neto, do Instituto 
Penido Burnier, em Campinas.

Maçã previne o colesterol – A maçã 
é excelente para prevenir e 
manter a taxa de colesterol 
em níveis aceitáveis. Esse 
efeito decorre do alto teor 
de pectina encontrado na 
fruta. Também tem um efeito 
acentuado para o emagreci-
mento porque a pectina dificulta 
a absorção das gorduras da glicose e 
elimina o colesterol.

Bebês precisam brin-
car com os pais – Uma 
pesquisa apontou que 
bebês que não brincam 
muito com os pais ficam 
menos inteligentes. Isso 
foi o que uma pesquisa 
constatou mostrando que o amor é 
o principal estimulante da química 
cerebral.

Cirurgia bariátrica – Reportagem 
publicada na revista New Scientist in-
formou que uma equipe internacional 
de cientistas descobriu que a cirurgia 
bariátrica não só contribui para obesos 
perderem peso como reduz o risco de 
desenvolvimento do diabetes. Pes-
quisadores observam que a doença é 
eliminada em 98% dos diabéticos do 
tipo 2 submetidos à operação, a ponto 
de deixarem de tomar remédios. Células-tronco para o coração – Pela 

primeira vez, cientistas conseguiram 
reparar lesões no coração causadas 
por uma crise cardíaca utilizando 
células-tronco. O objetivo do estudo é 
utilizar as células-tronco pluripotentes 
induzidas (IPS) de um paciente para 
tratar seu coração em vez de recorrer 
a um transplante.
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Tudo começou com uma pe
quena palavra que ouviu na 
sala de casa. O dia havia sido 

tenso no hospital, onde exercia as 
funções de gerente de atendimento. 
Logo cedo, antes mesmo do início 
do expediente normal, fora aborda
do por um paciente muito nervoso 
exigindo atenção. O homem espu
mava de raiva. Levouo para a sala 
reservada, ofereceulhe um chá de 
ervacidreira e ouviu a reclamação. 
Achou a solução para a questão e 
acompanhou o paciente pelos corre
dores até que ele próprio constatasse 
a correção dos procedimentos. Ao se 
despedir, o homem disse: “Obrigado, 
o chai estava delicioso”. Sorriu por 
nunca ter ouvido a pronúncia sobre 
o seu chá de ervacidreira.

E assim continuou o dia inteiro; 
problemas e soluções até o final. À 
noite, de banho tomado, bermudas e 
chinelos confortáveis, sentouse na 
poltrona no canto da sala, com um 
livro sobre misteriosas histórias do 
século passado. A família assistia ao 
jornal, enquanto aguardava a novela. 
Não prestava atenção ao burburinho 
à sua volta, até que um dos perso
nagens da novela exclamou que o 
chai estava salgado e que o fato é 
uma ofensa aos costumes. A palavra 
o surpreendeu. Era a segunda vez, 
naquele dia, que a ouvia. Percebeu 
que o termo se referia ao nosso chá, 
só que, com a pronúncia em híndi. 
Resolveu acompanhar o capítulo da 
novela.

A personagem que serviu o chá 
com sal f icou deses
perada com a repri
menda que levou 
do mais velho da 
família e saiu cor
rendo para jogarse 
num poço; “o 

PauLo CasteLo branCo 

bancas da 25 de março, a imagem 
ficava congelada.

No dia seguinte, sonhou de novo. 
No entanto, o que sonhava era só 
a imagem congelada. Ao acordar, 
contou para a mulher o que, agora, 
chamava de pesadelo. Ela riu e disse 
que ele estava impressionado, ou 
com o livro de mistérios ou com a 
novela que não seguia e que tanto 
divertia a família.

No caminho do trabalho, passou 
numa livraria e procurou algum livro 
que tratasse de análises de sonhos. 
Encontrou um exemplar do “Dicio
nário dos Sonhos”, edição do Círculo 
do Livro de 1974, escrito por Lady 
S. Robinson e Tom Corbett. Os au
tores ensinam que “para interpretar 
sonhos é preciso ter em mente que o 
primeiro passo é aprender a distin
guir entre um sonho profético válido 
e um sonho destituído de significado 
subconsciente ou clarividente”.

Comprou o liv ro e foi direto 
para a palavra poço. Estava escrito: 
“Poço com alto nível de água sig
nifica abundância; com baixo nível 
de água, indica um período de difi
culdades; tirar água límpida de um 
poço prenuncia dificuldade, e tirar 
água turva, uma decepção no amor”. 
Por fim, encontrou uma indicação 
que poderia se encaixar ao seu caso. 
Dizia que cair num poço prenuncia 
notícias de doença, mas beber água 
de um poço promete alegria e êxi
tos. Foi dormir com esperanças de 
o sonho voltar. Assim ele resolvia 
o problema dos pacientes, beberia 
toda a água do poço e teria alegria 

e êxitos. No sonho, a imagem 
continuava congelada; e ele 
tiritava de frio, em tempo de 
pegar uma pneumonia. P

O  a u t o r  é  e s c r i t o r .  w w w .
paulocastelobranco.adv.br, paulo@

paulocastelobranco.adv.br

Sonhou que estava no hospital e pacientes cobertos 
com mantos e turbantes indianos exigiam que ele 

se jogasse no poço às margens do Rio Ganges

Crônica

No fundo do poço

mais profundo”, gritava ela. Achou 
graça do exagero e foi dormir.

Sonhou que estava em seu posto, 
no hospital, quando um grupo de 
pacientes cobertos com mantos e 
turbantes indianos exigia que ele se 
jogasse num poço às margens do Rio 
Ganges. Seguravamno pelas pernas 
e braços, e o colocavam amarrado 
numa maca rumo ao rio cheio de de
tritos. Reclamavam que não haviam 
sido servidos com o maravilhoso 
chai de ervacidreira com que havia 
acalmado o paciente do dia anterior. 
Prometia, aos brados, que, se fosse 
libertado, passaria a vida, servindo 
o chá miraculoso a todas as pes
soas que necessitassem de calma e 
sabedoria. Os pacientes paravam e, 
como num filme pirata comprado em 
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Nova realidade de negócios
Encontro reuniu os vários players do mercado     

de Saúde Suplementar

Uma gestão cada vez mais pro
fissionalizada, que valorize a 
equipe e enfrente a crise como 

oportunidade, se torna uma aliada da 
Saúde Suplementar para vencer não 
uma, mas as diferentes crises que 
atingem o setor – sejam elas o ex
cesso de regulação imposto pela ANS 
ou a gripe A H1N1. É preciso que os 
prestadores de serviços trabalhem em 
conjunto com as operadoras de planos 
assistenciais e realizem ações de pro
moção à saúde para todos crescerem 
fortalecidos. E mais, o envelhecimento 
da população trará novos desafios 
para o setor de saúde. Estas foram 
as principais ideias discutidas no 14o 
Congresso Abramge e 5o Congresso 
Sinog, realizados nos dias 27 e 28 de 
agosto último em São Paulo. 

Mais de 400 pessoas, entre direto
res, gestores, estudiosos e autoridades 
da Saúde Suplementar de todos os seus 
segmentos  participaram de debates e 
mesasredondas cujo tema central foi 
Gestão na Nova Realidade de Negó-
cios. O evento apresentou estratégias 
vencedoras nas áreas hospitalar, de 
diagnóstico, no relacionamento da 
cadeia de serviços e também na ges
tão das pequenas e médias empresas. 
Além de promover o encontro entre os 
principais líderes do setor, seus presta
dores de serviços e diretores do órgão 
regulador, os congressos trouxeram as 
últimas experiências no novo cenário 
econômico póscrise mundial.

Em seu discurso de abertura, o 
presidente nacional da Abramge, 
Arlindo de Almeida, foi o primeiro a 

afirmar que a realidade muda muito 
rapidamente e traz a necessidade de 
uma gestão cada vez mais  profissiona
lizada. Para ele, a crise afetou diferen
temente os vários setores, mas, para 
os planos de saúde, a dificuldade foi 
maior. “Não houve grande repercussão 
na área hospitalar, por exemplo, mas 
os planos de saúde é que tiveram que 
pagar a conta”, acrescentou. Arlindo 
apresentou, em seguida, o exministro 
da Fazenda Delfim Netto como um 
dos principais condutores da política 
econômica do Brasil e o chamou para 
a realização da Conferência Magna, 
que teve como tema a Gestão na Nova 
Realidade de Negócios. 

O economista afirmou que o Brasil 
está vivendo num mundo cujo proces
so de transformação é extremamente 
rápido e sentenciou: ”A crise atual é 
mais uma inserida no processo de de
senvolvimento que o homem enfrenta 
desde que saiu da África há 200 mil 
anos”. Falou a respeito dos seus efei
tos no crescimento do PIB brasileiro 
e citou uma revolução diferente que, 
segundo ele, será um dos problemas 
fundamentais do Brasil num futuro 
próximo, a revolução demográfica. 
Para o exministro, o País está en
velhecendo aceleradamente e esse 
mundo novo exigirá outra atenção 
à saúde; e o setor vai ser muito mais 
ativo. E mais: “Nos próximos 10 anos 
os gastos com saúde irão dobrar para 
atender a população idosa”, disse. 
Para ele, a prevenção à saúde é um 
dos fatores mais eficazes para reduzir 
esses custos.

MercadOS OdOntOlógicO e hOSPitalar
Mercado Odontológico em Expan-

são e Suas Nuances Concorrenciais foi 
o tema do primeiro talk show do 14o 
Congresso Abramge e 5o Congresso 
Sinog. O coordenador dos debates 
foi Alfredo Scaff, diretor de Produtos 
da ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. Scaff apresentou dados 
sobre a assistência odontológica na 
Saúde Suplementar. O número de be
neficiários de planos exclusivamente 
odontológicos cresceu 99,76% nos 
últimos quatro anos – o que equivale  
a aproximadamente 11,1 milhões de 
pessoas no Brasil.

Clêner Almeida, diretor de opera
ções da Amil Dental, por sua vez, res
saltou a urgência de se promover uma 
assistência integral à saúde. Por outro 
lado, o diretorpresidente da Odonto
prev, Randal Luiz Zanetti, destacou o 
papel fundamental da ANS em estipular 
reajustes diferenciados para os planos 
médicos combinados e os unicamente 
odontológicos.

O talk show seguinte foi sobre Es-
tratégias Vencedoras na Área Hospitalar 
e José Carlos Abrahão, presidente da 

31

Arlindo de Almeida Delfim Netto Alfredo Scaff Clêner Almeida Randal L. Zanetti



32

CNS – Confederação Nacional de Saúde 
–, coordenou os trabalhos. Ele afirmou 
que vivemos um momento singular 
no setor de saúde, com mais de 204 
mil estabelecimentos de serviços de 
saúde, empregando três milhões de 
trabalhadores de forma direta e cinco 
milhões indiretamente. Em seguida, 
apresentou três modelos de gestão em 
hospitais: o primeiro com atendimento 
total do SUS; o segundo exclusivamen
te da Saúde Suplementar e o terceiro de 
gestão mista – 60% pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) e 40% pela Saúde 
Suplementar. Este último detalhado 
por Ricardo Minotto, da Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre. Segundo 
ele, há necessidade de um modelo de 
gestão diferenciado no qual as ações 
de prevenção e promoção de saúde 
se tornem cada vez mais importantes. 

Já Henrique Prata, diretorgeral do 
Hospital do Câncer de Barretos, Fun
dação Pio XII, disse que o Hospital do 
Câncer atende quase três mil pessoas 
por dia e acolhe 100% da população 
pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 
No último ano, recebeu, do Governo 
do Estado de São Paulo, cerca de R$ 52 
milhões e tenta cobrir o restante com 
doações. Disse que a entidade teve um 
faturamento anual de R$ 80 milhões e 
um custeio de R$ 120 milhões.

Por outro lado, Jorge Moll, presi
dente da Rede D'Or – empresa com 15 
hospitais e 46 unidades de diagnóstico 
e – falou sobre Estratégias Vencedoras 
na Área Hospitalar em Grandes Redes e 

chamou a atenção para o fato de a po
pulação do  Brasil estar envelhecendo. 
Apresentou dados estatísticos segundo 
os quais, em 1990, os brasileiros de 40 
a 64 anos eram 36 milhões de pessoas; 
e, em 2025, chegarão a 68,4 milhões. 
Ele apresentou um estudo internacional 
(FMI/2000), segundo o qual os gastos 
na faixa etária de 65 a 74 anos são mais 
de três vezes acima do que aqueles da 
faixa entre 18 e 64 anos. E pior, “no 
Brasil, o gasto per capita com interna
ções de pessoas com mais de 80 anos 
é aproximadamente vinte vezes maior 
que o gasto da população de 5 a 14 
anos”, concluiu.

Ao abrir os debates sobre Estra-
tégias Vencedoras na Área de Diag-
nóstico, Aron Diament, exdiretor do 
BioCiência/Lavoisier, fez um histórico 
mostrando a evolução dos métodos de 
análise dos laboratórios de diagnóstico 
até hoje. Marcelo Noll Barboza, diretor
presidente da Dasa, apresentou os nú
meros mais significativos da  empresa. 
“Em 2008, a empresa teve receita bruta 
de R$ 1,2 bilhão e volume de ações ne
gociadas de R$ 2,2 bilhões”, garantiu. 

Mauro Figueiredo, presidente do 
Grupo Fleury, falou sobre o pionei
rismo da sua empresa e destacou a 
governança corporativa, estruturada 
desde 1998, e a transparência na gestão 
como os principais fatores que levaram 
ao crescimento daquela rede de diag
nósticos. Já Vitor Sérgio dos Santos, 
presidente executivo do Instituto Her
mes Pardini, destacou a transição de 

empresa familiar para um laboratório 
empreendedor, que prevê lucro líquido 
de R$ 30 milhões para 2009.

terceirizaçãO da geStãO de BenefíciOS
Na abertura do segundo dia de pa

lestras, Sérgio Bento, superintendente
geral do Hospital Samaritano, falou 
sobre Relacionamento na Cadeia de 
Serviços. Enfatizou o fato de apenas 
21,8% da população brasileira possuir 
planos de saúde no País e a participação 
dos planos coletivos ter crescido 16% 
nos últimos anos. 

O último talk show do evento – 
Terceirização da Gestão de Benefícios 
na Saúde Suplementar – foi coordenado 
por Alexandre Lourenço, presidente do 
Sinamge, que abriu o debate explicando 
que a administradora de benefícios, 
recémcriada pela ANS, se trata de 
um novo elemento inserido no setor e, 
portanto, não se sabe ao certo como 
vai interferir na relação entre as OPS e 
seus beneficiários. Já Maurício Ceschin, 
expresidente da Qualicorp, apresen
tou detalhes sobre as RNs 195, que 
regulamenta os planos, e a 196, que 
cria a administradora de benefícios. 
Fez um resumo sobre a atuação desta 
administradora.

 Emílio Humberto Carazzai So-
brinho, presidente da Medial Saúde, 
criticou a RN 195 porque “fez uma 
minirrevolução e cometeu excessos: 
modificou os contratos dos planos 
coletivos, que estavam equilibrados e 
não precisavam de regulamentação”, 
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disparou. Criticou ainda a ANS por 
impor anuidade dos reajustes e proibir 
o parcelamento destes  pelas empresas, 
uma prática já comum no mercado. 
O diretor de Normas e Habilitação de 
Operadoras da ANS, Alfredo Cardoso, 
defendeu as novas regras, pois “permi
tirão um acompanhamento progressivo 
e continuado da satisfação do cliente”, 
acredita.

O tema Novo Cenário Econômico 
na Área da Saúde foi apresentado por 
José Cechin,  presidente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar. O presi
dente do IESS falou sobre os impactos 
de crise, desde a incidência da gripe A 
(H1N1), que levou à maior utilização dos 
serviços, até ao fato de os beneficiários 
passarem a realizar elevados números 

de exames e procedimentos eletivos, 
por medo de perderem o emprego em 
virtude da crise econômica.

Ricardo Tortorella, presidente do 
SebraeSP, falou sobre o tema Atitudes 
Vencedoras para as Pequenas Operado-
ras: Estratégias e Modelos de Gestão. 
Para ele, as empresas têm de atuar 
fortalecendo a rede empresarial, de 
olho nas oportunidades e com redução 
de custos de forma sistêmica.

Silvano Raia, professor emérito 
da Universidade de São Paulo, falou 
sobre Evolução da Ciência, Ética e a 
Prática da Medicina. Ele lembrou o 
aparecimento do homem na Terra e a 
evolução da humanidade, em conjunto 
com a evolução da Ciência para chegar 
até a discussão atual sobre a clonagem 

de animais e a ética. Para ele, a maior 
responsabilidade dos profissionais de 
saúde é ter consciência do que é ético 
ou não ético na prática da Medicina.  

açãO SOcial
Carlos Roberto Squillaci encerrou 

os congressos agradecendo a presença 
de todos e conclamou os vár ios 
segmentos da Saúde Suplementar 
para que, juntos, se fortaleçam diante 
da nova realidade de negócio.

 Como faz todos os anos, a  Abramge 
anunciou a organização que receberá 
a contribuição social da entidade. Este 
ano, ela irá para o Instituto Movere, 
organização não governamental que 
atende crianças de baixa renda com 
problemas de obesidade infantil. P

José Cechin Ricardo Tortorella Silvano Raia Carlos R. SquillaciAlfredo Cardoso

SaBatina na anS
Os presidentes da  Abramge, 

 Arlindo de Almeida; do Sinog, Carlos 
Squillaci; da Fenasaúde, Geraldo 
Rocha Mello; da Unidas, Iolanda 
Ramos; e Maria Inês Dolci, coorde
nadora institucional da PróTeste, 
comandaram uma verdadeira “roda 
viva” de entrevistas com o diretor
presidente da Agência Nacional de 
Saúde, Fausto Pereira dos Santos. Por 
mais de uma hora e meia, os líderes 
da Saúde Suplementar sabatinaram o 
maior responsável pela regulação do 
setor. Veja abaixo as principais decla
rações do diretorpresidente da ANS 
que, segundo anunciou, deve deixar 
o cargo em abril próximo.

Reajuste dos planos de saúde – 
A princípio, o reajuste estabelecido 
pela ANS foi um clamor da sociedade 
e, no futuro, tende a caminhar para 
uma maior liberalização. Antes disso, 
porém, a ANS deverá praticar uma in
dividualização dos mercados regionais 
entre as diferentes empresas. 

Excesso de informações exigidas 
pela ANS – Inicialmente houve algum 

exagero por parte da agência, 
que não conhecia o setor, e 
os contratos a princípio eram 
ruins. No entanto, houve 
uma revolução quando a 
ANS começou a regular o 
setor, com muitos desgastes, 
mas haverá novidades até o 
final deste ano, no sentido 
de melhorar a burocracia. A 
manutenção de um cadastro atualizado 
é importante tanto para as operadoras 
quanto para os beneficiários.

Pequenas e médias empresas – A 
ANS não sufoca as pequenas operadoras 
com tanta regulação. O setor precisa 
trabalhar com reservas. A ANS está 
exigindo maior profissionalização da 
gestão por parte das operadoras. 

Operadoras odontológicas tratadas 
como as médico-hospitalares – Concor
da que o risco da operação de odontologia 
é absolutamente diferente das operações 
médicohospitalares e as necessidades 
são diferentes. Hoje já há uma quase 
diferenciação de regulamentação, que 
poderá evoluir se ajustando às necessi
dades do negócio.

Cartão de desconto – É um proble
mão. Deveria ser proibido. Dá uma falsa 
expectativa de cobertura e é uma con
corrência perversa no mercado. Projeto 
de lei em tramitação no Congresso 
deverá ampliar o escopo regulatório da 
Agência para outros produtos, não só 
para cartão de desconto, como consór
cio de cirurgia plástica, por exemplo. 

Concentração de mercado – Essa 
é uma característica de todo mercado 
regulado. Tratase de um processo que 
ainda continua. Quando o mercado 
estiver mais maduro e com melhor 
capacidade de gestão, essa caracterís
tica deve mudar e aí falamos de uma 
liberalização e maior capacitação das 
empresas.



cartaS e e-MailS
A entrevista do professor David Uip foi 
um dos grandes momentos da revista 
Medicina Social. Mostrou o que uma 
pessoa sincera, transparente e compe-
tente pode fazer pela saúde publica.
Carlos Jose Benatti
São Paulo – SP

Sou leitor assíduo da revista Medicina 
Social. O que mais me chamou a aten-
ção nesta última edição foi, ainda hoje 
em dia, os homens terem dificuldades 
para cuidar da própria saúde. Isso é 
um tabu!
Carlos Ferreira
Salvador – BA

Sou aluna do curso de Medicina da Uni-
versidade Federal de Campina Grande, 
na Paraíba, e gostaria de saber como 
faço para receber esta revista. Tive a 
oportunidade de conhecê-la na biblio-
teca da universidade. Adorei a revista 
referente a abr/maio/jun de 2009.
Sara Joice Silva
Campina Grande – PA

Solicitamos o envio da revista publicada 
pela Abramge ao SASSOM – Serviço de 
Assistência à Saúde dos Municipiários 
de Ribeirão Preto.
Rogério Antonio da Silva
Ribeirão Preto – SP

Sou jornalista e estou interessado em 
assinar a revista Medicina Social.
Marcio Maia Góes
Campina Grande – PA

Pedidos de assinatura:
Aline Pires, São Paulo SP; Ana 
Carolina Junqueira Ribeiro, Volta 
Redonda RJ; Ana Cristina Martins 
Loch, São Paulo SP; Ana Maria 
Sostruznik, Porto Alegre RS; 
Andrea Fehlberg Ferreira, Belo 
Horizonte – MG; Caio Santos 
Montenegro Rêgo, Salvador – BA; 
Carlos Ferreira, Salvador – BA; 
Claudete Alves Machado, Curi-
tiba – PR; Daniela Scavone de 
Souza, São Paulo – SP; Fernanda 
Abreu, São Paulo – SP; Fernanda Daroit, Porto 
Alegre – RS; Flavio Leandro de Jesus, Rio de 
Janeiro – RJ; Glauber del Barco Neves, Cuiabá 
– MT; Gustavo Fernandes, Rio de Janeiro – RJ; 
Hugo Campos Borges, Juiz de Fora – MG; Jai-
ne Gonçalves Chaves, Belo Horizonte – MG; 
Josué Fermon, Brasília – DF; Juliana Cesca, 
Juiz de Fora – MG; Juvenal Antonio da Silva 
Soares, Belo Horizonte – MG; Kathierine Ba-
esso Cardoso, Curitiba – PR; Kátia A. Oliveira, 
Sabará – MG; Katia Oliveira, Rio de Janeiro – 
RJ; Marcio Maia Góes, Campina Grande – PB; 
Maria Lucia Ramalho Martins, Santos – SP; 
Mirta Tatiana Ortigoza Ruiz Diaz, São Paulo 
– SP; Roberta Antonia Fraga Ciraudo, Rio de 
Janeiro – RJ; Roberta Rodrigues Fontanezzi 
Campos, Volta Redonda – RJ; Rogério Antonio 
da Silva, Ribeirão Preto – SP; Ronan Abreu 
Ribeiro, Belo Horizonte – MG; Sara Joice Silva, 
João Pessoa – PB; SOMED - Socorros Médicos, 
Salvador – BA; Thiago Mattos, Rio de Janeiro – 
RJ; Viviane de Oliveira, Belo Horizonte – MG; 
Wesley Alves Araujo, Belo Horizonte – MG.

Alterações de endereço: 
Aline Tolentino, São Paulo – SP; Ana Carolina 
Pietro, São Paulo – SP; Antonio de Oliveira 
Fontão Neto, São Paulo – SP; Carlos Bazzoni 
Neto, São Paulo – SP; Claudia Cardoso, São 
Paulo – SP; Eudes de Freitas Aquino, São Pau-
lo – SP; Fernanda Torres, São Paulo – SP; Ilder 

Camargo da Silva, Timóteo – MG; 
João Alberto Hideki Murata, Ma-
ringá – PR; José Sérgio Carriero 
Júnior, Belo Horizonte – MG; 
Lidiane Cristina de Faria, Belo 
Horizonte – MG; Maria Cristina 
Valim Lourenço Gomes, Suma-
ré – SP; Michelly Alessandra da 
Silva, Fazenda Rio Grande – PR; 
Osmar Antônio Gaiotto Júnior, 
Piracicaba – SP; Soraya de Souza 
Abud, São Paulo – SP; Vanderlei 
Pereira Cassiano, São Paulo – SP.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Afonso Fernandes Rocha, Conselho Regional 
de Odontologia do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro – RJ; Debra McKern, The Library of 
Congresso – Rio de Janeiro Office, Rio de 
Janeiro – RJ; Jovenila Gomes de Lima, Hos-
pital Ophir Loyola – Governo do Estado do 
Pará, Belém – PA; Luís Eduardo Lopes Albu-
querque, Conselho Regional de Odontologia 
– Seção Roraima, Boa Vista – RR; Maria Silvia 
Dalla Costa Mazetto, Uniararas – Fundação 
Hermínio Ometto, Araras – SP; Marli A. de 
Andrade, Universidade Vale do Rio Verde de 
Três Corações – Unincor, Caxambu – MG; 
Osíris Pontoni Klamas, Associação Brasileira 
de Odontologia – Seção Paraná, Curitiba – 
PR; Raimunda Benedita Lobo Pastore e Lucila 
Janeth Esteves Pereira, Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Pará, Belém – PA; Rosân-
gela Maria Moreira Kavanami, Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto – Famerp, 
São José do Rio Preto – SP.

34

ExpEdIENTE

Superintendente-Geral
Francisco Eduardo Wisneski

Editor Responsável
Domingos de Lucca Júnior (in memoriam)
Wilson Lourenço Gomes (em homenagem)

Marielza Augelli - Mtb 11.159

Coordenação e 
Relações públicas

Keiko Otsuka Mauro

Redatores, Repórteres e 
Colaboradores: Eli Serenza, Camila Pupo, 
Cecília Pires,  Dagoberto José Steinmeyer Lima, 
Flávio Tiné, Jeferson Mattos, Keli Vasconcelos, 

 Liliane Simeão, Luís Fernando Russiano, 
Neusa  Pinheiro, Paulo Castelo Branco, Silvana 
Orsini, Sueli Zola,  Wagner Barbosa de Castro. 
Revisão: Lia  Marcia Ando. Ilustração: 

Paulo  Renato Moriconi. pesquisa e 
documentação: Gustavo Sierra Scaglia. 

Medicina Social é uma publicação trimestral de 
circulação nacional da Abramge - Associação 

Brasileira de Medicina de Grupo, dirigida a 
executivos de empresas compradoras e potenciais 

compradoras de planos de saúde; médicos, 
hospitais, entidades e centros acadêmicos de 

Medicina, Enfermagem, Farmácia e Odontologia; 
laboratórios farmacêuticos da área da saúde; 
Congresso Nacional, ministérios, sindicatos de 

trabalhadores e patronais, associações de classe 
e órgãos de comunicações. Os artigos assinados 

não refletem necessariamente a opinião de 
Medicina Social ou do Sistema Abramge. É 

permitida a publicação dos textos desta edição 
desde que citada a fonte. Solicitamos intercâmbio. 

Título registrado sob no 219.121 no livro-B, de 
matrículas de jornais e outros periódicos, no 
Cartório do 1o Ofício de Registro de Títulos e 

Documentos de São Paulo-SP.

produção Gráfica

Cartas para: 
Revista Medicina Social           

Redação: Av. Paulista, 171 - 11o andar        
CEP 01311-000 - São Paulo - SP 

Fax : (11) 3289-7175 
E-mail: medicinasocial@abramge.com.br

Morganti Publicidade

av. cel. José Pires de andrade, 845
conJ. 123 - 04295-001 - são Paulo 

morganti@morganti.com.br

Tel.: 11 2083.6770 

CTp e Impressão: Neoband

Tiragem desta edição: 
14.000 exemplares



Verifi que se a sua operadora faz parte do Sistema

Custo Zero

Atendimento de urgências e 
emergências em trânsito

Mais de 300 empresas
em todo o território nacional

Tranqüilidade e segurança
em sua próxima viagem

Toll free 24 horas – 0800.722.7511

anuncio-ana.indd   1 16/9/2008   10:50:50



ANÚNCIO

Saúde da Criança

Dicas para evitar a obesidade infantil

•	 Estímulo	à	atividade	física
•	 Acompanhamento	do	peso	adequado	

à	idade	e	altura
•	 Ter	consciência	do	problema
•	 Não	usar	a	comida	como	prêmio	ou	

castigo
•	 Família,	um	agente	importante

•	 Explicar	sobre	a	boa	alimentação	em	
casa	e	na	escola

•	 Estipular	a	hora	das	refeições	e	da	
diversão

•	 Mostrar	escolhas	alimentares	em	
diversas	ocasiões

•	 Procurar	ajuda	de	especialistas

O principal  sistema de saúde suplementar no país, contribuindo para a 

redução da Obesidade Infantil, disponibiliza aos seus associados material 

para “download” no portal www.abramge.com.br
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