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O polêmico médico francês Pierre Dukan, autor de novo programa alimentar, fala sobre sua 
teoria para emagrecer, que privilegia a ingestão de muita proteína e quase nada de carboidrato

Sangue doce  
Quarto país com mais casos de diabetes no mundo, 

o Brasil vive uma epidemia com sérias consequências

Presenteísmo    
Saiba como o colaborador 
que trabalha doente mina a 
produtividade e custa mais 

que aquele ausente

Glaucoma   
Pressão alta no olho 
afeta um milhão de 
brasileiros; e muitos 
nem conhecem a 
doença que pode 
levar à cegueira

8o Sinplo     
A gestão sustentável 

nos planos 
odontológicos é tema 

do Simpósio 
Internacional do Sinog 
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Desafios Do mercaDo 
Da saúDe privaDa

cedimentos obri-
gatório legalmente 
estabelecido. Até 
países como Chi-
le e Colômbia, que 
recebem subsídios 
governamentais , 
destinando parte 
das contribuições 
dos trabalhadores 
para a cobertura 
de planos de saúde 
privados de assis-
tência à saúde, têm 

tido dificuldades. Então, imaginem 
nosso país onde tais subsídios não 
existem. O nosso sistema é suple-
mentar e tende a desonerar o SUS 
da obrigação de atender quem se 
disponha a pagar pela assistência 
à saúde e não deveria contar com 
problemas de contenção como os 
acima citados, para o bem de toda 
a população, com ou sem planos 
privados de saúde. 

As expectativas, perspectivas e 
tendências do mercado de Saúde 
Suplementar é o tema central do 
Congresso da Abramge/Sinog que 
acontecerá nos dias 22 e 23 agosto. 
Este ano o Congresso da Alami – 
Associação Latino-Americana de 
Sistemas Privados de Saúde, que 
reúne onze países das Américas do 
Sul, Central e do Norte – será rea-
lizado em conjunto com os nossos 
eventos. Vários países estarão pre-
sentes nos congressos do Sistema 
Abramge e certamente tais assuntos 
serão ventilados. Além disso, diver-
sas personalidades internacionais 
marcarão presença e os problemas 
de mercado com certeza serão 
amplamente discutidos. Não falte!

AA sinistralidade 
nos planos de saúde 
em 2012 at ing iu 
níveis alarmantes 
(média de 85%), 
chegando a preo-
cupar até os pres-
tadores de serviços, 
principalmente os 
hospitais de primei-
ra linha, cujo fatu-
ramento depende 
em mais de 90% da 
Saúde Suplementar. 
Imagine-se a atribulação nas ope-
radoras em geral. Sem dúvida, tal 
sinistralidade vai influir nos preços 
dos referidos planos. 

A composição das classes so-
ciais no Brasil vem mudando acele-
radamente, impulsionada pelos bai-
xos índices de desemprego e pelos 
planos sociais implementados pelo 
governo. A classe média brasileira 
já conta com mais de 100 milhões 
de habitantes, com rendas relati-
vamente modestas. E é exatamente 
essa classe média o principal alvo 
das operadoras de planos de saúde. 
A continuar com as políticas de 
aumento de benefícios, sem limi-
tes, como vem ocorrendo, grande 
parte dessa classe ficará alijada da 
possibilidade de ser atendida pela 
saúde privada, como é o seu desejo, 
aferido por várias pesquisas. 

Situação semelhante ocorre em 
vários países da América Latina, 
que, além das coberturas crescen-
tes obrigatórias, também vêm so-
frendo com interferências do Poder 
Judiciário obrigando as operadoras 
a cumprimento de coberturas 
não constantes do rol de pro-
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Direito

Súmulas do Tribunal Paulista 
e o Supremo Tribunal Federal

Recentemente o Tribunal de 
Just iça do Estado de São 
Paulo editou uma sér ie de 

súmulas ,  por me io das quais 
anuncia qual seria o entendimento 
dominante naquela importante 
Corte de Justiça Estadual sobre 
determinadas matérias, que foram 
julgadas pelos seus componentes, 
no bojo de recursos de sua com-
petência jurisdicional.

Muito embora tais súmulas 
não sejam confundidas com as 
chamadas “súmulas vinculantes”, 
que somente podem, nos termos 
da Constituição Federal, v incu-
lar, por ato do Supremo Tribunal 
Federal, desde a sua edição e, 
obr igator iamente, o aparelha-
mento judic iár io brasi leiro aos 
seus ditames, aplicando-se tais 
súmulas tanto a processos já em 
andamento quanto às futuras 
demandas judiciais, a verdade é 
que tais súmulas não vinculantes, 
baixadas pelos t r ibunais esta-
duais, têm o condão de induzir 
os magistrados deles integrantes 
ou a eles subordinados a prolatar 
decisões seguindo a or ientação 
trazida nessas súmulas.

Na últ ima remessa ao prelo 
do lote de súmulas, editadas pelo 
Tribunal Paulista, há algumas que, 
no nosso modo de ver, v iolam 
frontalmente o texto constitucio-
nal e de algumas leis, entre elas 
as de nos 9.656/98 e 9.961/2000, 
que tratam, respectivamente, das 
constitucionais intangibilidade e 
irretroativ idade da aplicação da 
lei nova para ferir o ato jurídico 

de saúde, não se exigiu 
prévio exame médico ad-
missional.”

Pelo simples exame dessas sú-
mulas vê-se que o disposto cons-
titucional trazido no inciso XXXVI 
do artigo 5o da CF e o constante 
nas Leis nos 9.656/98 (artigos 10 e 
12) e 9.961/2000 (artigo 4o) foram 
f lagrantemente violadas.

Apesar de que cada parte que 
for prejudicada pelo dec isór io 
que seguir o teor da súmula edi-
tada pelo Tribunal possa ofertar 
os recursos cabíveis nas esferas 
judic iár ias própr ias , quando o 
prov imento jur isdic ional con-
f ronta r  acórdão do Supr emo 
Tribunal Federal sobre o assunto, 
ela poderá ingressar, perante a 
Suprema Corte, com reclamação 
constitucional, indicando qual é o 
texto violado. Inclusive, se houver 
fumaça do bom direito e do pe-
rigo da demora, poderá requerer 
que o ministro relator conceda a 
tutela antecipada, suspendendo 
de imediato a ef icácia da decisão 
violadora da deliberação do STF. 
Isso é importante ter-se presente, 
em especial nos casos de con-
cessão de liminares, em favor de 
benef iciários de planos e seguros 
privados de assistência à saúde, 
que se baseiem na orientação das 
citadas súmulas.

Pela normatização regimental 
do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, este pode rever o 
teor de súmulas por ele baixadas. 
É o que se espera que ocorra, com 
urgência, restabelecendo-se os 
primórdios constitucionais sobre 
assuntos tão importantes como 
são os relat ivos à assistência à 
saúde da população brasileira. P

O autor é chefe da Assessoria Jurídica do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

perfeito e o direito adquirido pre-
existentes ao seu advento, além 
do texto da regulamentação das 
operadoras e produtos de planos 
e seguros privados de assistência 
à saúde e da legislação da criação 
da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar – ANS, com as suas atri-
buições de normatização, controle 
e fiscalização da referida operação 
de planos e seguros de saúde.

Exemplos das citadas súmulas, 
editadas pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, ferindo 
expressamente tanto a Const i-
tuição Federal quanto as leis de 
regulamentação dos planos e 
seguros privados de assistência à 
saúde e da criação da ANS:

“Súmula 100: O contrato de 
plano/seguro submete-se 
aos ditames do Código de 
Defesa do Consumidor e da 
Lei no 9.656/98 ainda que a 
avença tenha sido celebra-
da antes da vigência desses 
diplomas legais.”
“ Súmula  102:  Havendo 
expressa indicação médi-
ca, é abusiva a negativa 
de cobertura de custeio 
de tratamento sob o ar-
gumento da sua natureza 
experimental ou por não 
estar previsto no rol de 
procedimentos da ANS.”
“Súmula 105: Não prevale-
ce a negativa de cobertura 
às doenças e  às lesões 
preexistentes se, à época 
da contratação do plano 

Dagoberto José steinmeyer Lima

Na última remessa do lote de súmulas editadas 
recentemente pelo Tribunal Paulista há algumas        
que violam frontalmente o texto constitucional
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Economia

Gestão econômica 
e resultados

Num ambiente econômico ca-
racterizado pela escassez de 
recursos, fruto de resultado 

da própria atividade, a exemplo do 
que vivemos há anos no setor da 
Saúde Suplementar, são as decisões 
tomadas em todos os níveis da or-
ganização que determinam ou não 
a utilização mais adequada de tais 
recursos para atingirmos os objeti-
vos. Por outro lado, a obtenção da 
eficácia está condicionada ao dire-
cionamento integrado das decisões 
tomadas pelos diversos gestores. 

Os modelos de decisão implemen-
tados devem permitir que as conse-
quências das várias alternativas sejam 
avaliadas antes de tomar a decisão, 
possibilitando ao decisor escolher 
aquela que apresente os melhores 
resultados. Ou seja, buscar melhor 
avaliação dos ref lexos positivos e 
negativos para a organização, sejam 
eles econômicos e/ou de imagem. 
Constitui-se, assim, um procedimen-
to estruturado, no qual as diversas 
variáveis que impactam a decisão 
podem ser organizadas e examinadas 
de modo sistemático e consistente.

Toda empresa estrutura-se a 
partir de sua missão, crenças e va-
lores. Em cada fase do processo de 
gestão, os gestores tomam decisões 
que são as resultantes finais de um 
conjunto de etapas (basicamente, 
identificação do problema, formu-
lação de alternativas, avaliação das 
alternativas e seleção de uma alter-
nativa), que constituem o processo 
decisório. Na área da saúde sabemos 
o quanto essas decisões são com-
plexas. Muitas vezes o tempo é o 
maior inimigo. 

Os eventos econômicos que 
ocorrem dentro de uma organiza-
ção (exemplo: compras de serviços, 
credenciamentos de rede, sinistrali-
dade e investimentos, entre outros) 
alteram sua situação patrimonial, 
provocando acréscimos ou decrés-
cimos em contas patrimoniais, o 
que pode acarretar necessidade de 
mais capital por exigência de cum-
primento de regras regulatórias, 
quando a organização encontra-se 
inserida nesse contexto. 

Pa r a  f i n s  de  apu r aç ão  do 
 impacto das diversas s ituações 
exig idas pela própr ia at iv idade, 
deve-se utilizar conceitos como: 
va lo r  do d inhe i ro  no tempo, 
equivalência de capitais, custo de 
oportuni dade dos recursos ativa-
dos, método de custeio var iável 
direto, preço de transferência en-
tre unidades de negócios, custos 
correntes,  remuneração do capital 
investido, sistema de custeio. 

Cada empresa procura desen-
volver o seu modelo de gestão. Al-
gumas preferem modelos bastante 
part ic ipat ivos, enquanto outras 
preferem modelos com um grau 
de centralização. O melhor modelo 
é aquele que permite otimizar os 
resultados empresariais e é aceito 
normalmente por toda a estrutura 
organizacional. As empresas estão 
hoje inser idas em um ambiente 
altamente competitivo com consu-
midores muito mais conhecedores 
dos seus direitos, o que exige níveis 
de eficácia cada vez mais elevados. 

Lembramos que a ef icácia de 
uma organização continuará a ser 
medida pelo seu resultado econô-
mico. Por isso, cada vez mais as 
empresas de todos os segmentos 
e portes estão tendo que adequar 
suas práticas em gestão empresarial 
e econômica, com vista a adquirir 
competências para um adequado 
enfrentamento cada vez maior de 
desafios de modo que possam so-
breviver e evoluir.   P

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

A continuidade de uma empre-
sa somente é garantida quando as 
atividades nela realizadas geram 
um resultado líquido capaz de, pelo 
menos, assegurar uma reposição 
dos ativos exigidos para execução 
dos processos de execução de tais 
atividades. Dessa forma, todas as 
estratégias, planos, metas e ações 
que a empresa implementa devem 
ser orientados pela otimização do 
lucro. 

O resultado, ou seja, o lucro, 
sempre será a maior e mais con-
sistente medida da ef icác ia da 
organização em qualquer ramo de 
atividade econômica. O resultado 
econômico da organização é conse-
quência do conjunto das atividades 
nela realizadas, que estão sob as 
ordens dos diversos gestores, sendo 
estes os responsáveis pela formação 
do lucro. 

Wagner barbosa De Castro

O lucro sempre será a maior e mais consistente 
medida da eficácia da organização em qualquer ramo              

de atividade econômica

"Cada empresa 
procura desenvolver 

o seu modelo 
de gestão. 

Algumas preferem 
modelos bastante 

participativos, 
enquanto outras 

preferem modelos 
com um grau de 
centralização"
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Odontologia para todos

Em sua 8a edição, realizada em 
abril, o Simpósio Internacio-
nal de Planos Odontológicos 

(Sinplo) novamente cumpriu com sua 
função de disseminar conhecimento a 
todos os players envolvidos com planos 
odontológicos, além de trazer novas 
informações que contribuam para o 
desenvolvimento de ações de sustenta-
bilidade e crescimento das operadoras 
odontológicas. É bom salientar que o 
Sinplo tornou-se um evento catalisa-
dor de todo o segmento odontológico 
ao reunir as cooperativas médicas e 
odontológicas, autogestões, segura-
doras, administradoras, filantrópicas 
e as medicinas de grupo que possuem 
o produto odontológico. Enfim, todas 
as modalidades regidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar e 
que necessitam se atualizar diante 
das diversas exigências editadas com 
regularidade.

A propósito, o Sinog tem participa-
do efetivamente de todas as câmaras e 
grupos técnicos criados no âmbito da 
agência reguladora e de interesse ao 
segmento odontológico, para pontuar 
internamente a pauta de nossas reu-
niões regulares, seja em encontros es-
pecíficos com os membros da diretoria 
ou nas atividades de esclarecimentos 
regulatórios quando convidamos to-
dos os colaboradores das operadoras 
filiadas. Esses eventos internos são 
de extrema importância para que os 
associados entendam as informações 
inerentes a cada área que estiver sendo 
objeto de discussão.

No grupo técnico de revisão do rol 
que originou a Consulta Pública no 53, 
tivemos participação desde o primei-
ro momento e, a cada nova reunião 
convocada pela ANS, estabelecemos 
parâmetros que pudessem balizar as 

geraLDo aLmeiDa Lima

Sinog

da população com planos odontológi-
cos, demonstrando a atual etapa de 
crescimento e, ao mesmo tempo, o 
quanto existe para o crescimento de 
nossa atividade. Se considerarmos ape-
nas o número de beneficiários de planos 
médicos, algo em torno de 48 milhões, 
percebemos a grande distância que 
ainda temos a percorrer, que se inicia 
com a indução cultural da valorização 
ao cuidado da saúde bucal por parte da 
população.

Para ter melhor ideia desse po-
tencial, a demanda de usuários com 
necessidades odontológicas tem sido 
uma das maiores indutoras para que as 
empresas ofereçam a seus funcionários 
o benefício odontológico, porque, do 
ponto de vista dos recursos humanos, 
obtêm-se níveis menores de absenteís-
mo, aumento da produtividade, além 
da melhora na qualidade de vida e nas 
condições gerais de saúde com elevação 
da autoestima.

Os empresários precisam compreen-
der que conceder um plano odontoló-
gico a seus empregados é uma relação 
muito vantajosa para a companhia, 
tendo em vista o impacto nas despesas 
da empresa ao contratar um benefício 
de custo acessível e alta aceitação. 
Temos que lembrar que, para a maioria 
dos trabalhadores, é por meio desse 
benefício concedido pela empresa que 
eles começam a cuidar da saúde bucal 
e a frequentar consultórios, sendo que 
antes estes cuidados eram deixados em 
segundo plano.

Para obter conquistas significativas 
em todo o segmento odontológico, é 
importante haver participação efetiva 
nas reuniões e eventos promovidos pelo 
Sinog de todos os que estão envolvidos 
com a rotina de suas operadoras, sejam 
eles colaboradores, executivos e dire-
tores, pois somente assim poderemos 
consolidar nosso crescimento e atender 
às expectativas do mercado. P

O autor é presidente do Sinog – Sindicato Nacional 
das Empresas de Odontologia de Grupo e sócio-
diretor da São Francisco Odontologia. diretoria@
sinog.com.br

discussões travadas entre cada entidade 
participante, configurando a perfeita 
harmonia dos interesses, seja por parte 
das operadoras, bem como dos órgãos 
representativos dos prestadores e dos 
direitos dos consumidores. 

É o que também está sendo feito 
com o grupo técnico de aperfeiçoa-
mento do atual regime de solvência, 
instalado pela ANS em março último. 
Neste caso, as discussões no Sinog co-
meçaram bem antes, no ano passado, 
quando identificamos, por meio de tra-
balho desenvolvido por nossa assessoria 
econômica e atuarial, a necessidade de 
uma adequação no cálculo da margem 
de solvência diante das especificidades 
das operadoras odontológicas. O ofício 
foi encaminhado em maio de 2012 ao 
então presidente da agência com a 
proposta elaborada por nossos técni-
cos, pois, no âmbito da Odontologia, o 
comportamento dos valores sinistrados 
não somente se apresenta menos volátil, 
como ainda não mostra a presença de 
valores extremos significativos.

As ações do Sinog têm se mostra-
do positivas em todas as frentes de 
atuação, o que indica que estamos no 
caminho certo ao identificarmos ante-
cipadamente os eventuais pontos de 
conflito na atual regulamentação com 
a realidade vivenciada pela odontologia 
de grupo. É necessário salientar que 
o alcance das melhorias conquistadas 
não se limita a apenas operadoras fi-
liadas, mas a todas as demais de nossa 
modalidade e das outras que atuam no 
segmento odontológico. Isso faz do 
Sinog o mais importante interlocutor 
com a agência reguladora em prol da 
prestação de serviços odontológicos à 
população brasileira.

Segundo dados da ANS, em 2012, 
alcançamos 9,75% de taxa de cobertura 

Operadoras precisam saber que a participação              
nas discussões é fundamental para o        
desenvolvimento de nossa atividade
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Abusca por um corpo perfeito, 
com músculos torneados, leva 
muitas pessoas às academias. 

Até aí, muito bom e saudável. Mas 
nem todo mundo tem paciência de 
seguir o treino e esperar o tempo 
necessár io para chegar ao f ísico 
desejado. Um grupo grande de jo-
vens adultos acaba recorrendo ao 
uso de anabolizantes, conhecidos 
popularmente como “bomba”, com 
a intenção de atingir um resultado 
rápido. “Os anabolizantes aumentam 
a capacidade do corpo de desen-
volver massa muscular, resistência 
e força. São hormônios sintéticos à 
base de testosterona, progesterona 
e hormônio GH. Nosso organismo já 
produz esses hormônios naturais que 
ajudam na construção do tecido”, diz 
Ricardo Munir Nahas, especialista 
em Medicina do Esporte e diretor da 
Sociedade Brasileira de Medicina do 
Exercício e do Esporte (SBMEE).

Segundo uma pesquisa realizada 
pelo Centro Brasileiro de Informações 
sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid), 
o uso de esteroides e anabolizantes 
cresceu aproximadamente 75% no 
Brasil nos últimos anos (dados de 
2012). “Adultos jovens, que fazem 
academias, são magros, introvertidos 
e querem aumentar a massa muscular 
com rapidez, estão na lista de pessoas 
que fazem uso dessas substâncias de 
forma ilegal e perigosa”, avisa Ruth 
Clapauch, vice-presidente do Depar-
tamento de Endocrinologia Feminina 
e Andrologia da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM).

Os especialistas explicam que as 
substâncias contidas nos anabolizan-
tes aumentam a síntese de proteína 
no corpo por conterem progesterona 
(hormônio feminino) e testosterona 
(hormônio encontrado em maior 
quantidade nos homens). Por isso, 
quando a mulher usa anabolizantes 

de forma desorientada, corre o risco 
de ficar masculinizada. “A droga pode 
gerar muitos efeitos colaterais, como 
engrossamento da voz e aumento de 
pelos. Além disso, leva as mulheres 
a desenvolverem outros problemas 
graves, que envolvem irregularidade 
ou interrupção das menstruações, 
atrofia das mamas, aumento das ge-
nitálias e problemas para engravidar”, 
explica Clapauch.

Nos homens os efeitos também 
são graves: calvície precoce, dese-
quilíbrio hormonal, problemas de 
fertilidade, aumento da agressivida-
de e de acnes na pele. “Os riscos para 
a saúde, incluindo o perigo de morte, 
são muitos. As pessoas que fazem uso 
indiscriminado de anabolizantes têm 
mais chance de desenvolver proble-
mas cardiovasculares, alguns tipos 
de câncer e aumento do colesterol 
ruim. Também existe a possibilidade 
de contraírem HIV e hepatite, já que 
muitas versões da substância são 
injetáveis”, reforça Nahas.

Para competições e no esporte, o 
uso de anabolizantes é ilegal, embora 
sejam utilizados ilicitamente. “O uso 
mais comum das substâncias é para 
condições crônicas debilitantes, 
como casos de câncer e Aids. O este-
roide anabólico tem sido aproveitado 
para inúmeros procedimentos mé-
dicos e no tratamento de pacientes 
submetidos a grandes cirurgias ou 
que tenham sofrido acidentes sérios”, 
diz Nahas.

Geralmente os anabolizantes são 
comercializados em forma de compri-
midos, cápsulas e injeções intramus-
culares. Alguns exemplos de esteroi-
des anabolizantes são: Durasteton, 
Deca-Durabolin e Androxon, mas 
eles devem ser sempre utilizados com 
orientação médica. “O que indico para 
as pessoas que querem ter um físico 
bonito é aproveite a genética e faça 
atividade física regular, orientada por 
especialistas e acompanhada de uma 
dieta específica para o resultado dese-
jado. Não use de maneiras artificiais”, 
completa Nahas. P

 O uso dessas substâncias aumenta o risco                   
de câncer, impotência sexual e infarto

Corpo “bombado” 
Anabolizantes

eFeitos colaterais Dos anabolizantes

• Aumento da acne
• Aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom
• Alterações de humor como agressividade
• Doenças cardíacas, como arritmias e infarto
• Engrossamento da voz
• Aumento dos pelos corporais
• Diminuição dos testículos e da produção de espermatozoide
• Menstruação irregular na mulher e aumento permanente do clitóris
• Infertilidade
• Atrofia das mamas na mulher e aumento nos homens
Fontes: Ricardo Munir Nahas e Ruth Clapauch.
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Aqualidade de vida, da Medicina, 
do diagnóstico e dos medica-
mentos tem evoluído muito e 

de maneira rápida nos últimos anos. 
Como consequência, a expectativa de 
vida das pessoas tem aumentado. No 
Brasil, esta passou de 71,3, em 2003, 
para 74,08, de acordo com os últimos 
dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) divulgados 
em novembro de 2011. 

Apesar da maior parte dessa popu-
lação de idosos aumentar esbanjando 
saúde física e mental, muitos apresen-
tam dificuldades de locomoção física. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 
com base na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) de 2008, 
cerca de 3,8 milhões de idosos têm 
algum grau de dependência. 

Diante desse cenário, cresce a 
demanda pelos chamados cuidadores 
de idosos formais, contratados para 
atender às necessidades de higiene, ali-
mentação, segurança, conforto e con-
trole de medicamentos orais utilizados 
pelos idosos, além de acompanhá-los 

em atividades externas. Cuidadores 
familiares também exercem essas fun-
ções, mas são da família e, portanto, 
geralmente, não são remunerados. 
Atividades consideradas da área de 
enfermagem, como manejo de sonda 
ou aplicação de medicamentos intra-
venosos, não são atribuições de um 
cuidador. 

Contudo, essa busca por profis-
sionais, segundo a assistente social 
Naira Dutra Lemos, coordenadora do 
Programa de Assistência Domiciliária 
ao Idoso da Unifesp, é cultural. “Nos 
Estados Unidos, por exemplo, as famí-
lias veem com bons olhos as clínicas 
de repouso em razão, sobretudo, das 
vantagens de interação dos idosos com 
outros da mesma idade”, diz.

Apesar de acreditarem que garan-
tem mais conforto aos seus velhinhos 
ao optarem por cuidadores, as famílias 
devem ter cuidado ao contratá-los, 
pois, como em todas as áreas, existem 
bons e maus profissionais. No entanto, 
ela alerta para uma triste realidade: 
maus-tratos são praticados na maioria 

das vezes por cuidadores familiares. 
“Essa lamentável realidade dificulta a 
denúncia e o controle”, conta.

Segundo a especialista em reabili-
tação em geriatria e gerontologia An-
dréa Maria de Carvalho, professora da 
Associação dos Cuidadores de Idosos 
de Minas Gerais, a busca por mais refe-
rências acerca dos cuidadores formais 
aumenta aos poucos, mas não revela 
o caráter do contratado. Ajuda, no 
entanto, a avaliar se este possui paci-
ência, bom humor e sensibilidade para 
ouvir, muitas vezes, as mesmas histó-
rias. Os profissionais mais disputados, 
segundo ela, são também aqueles que 
têm cursos. “Um bom cuidador deve 
ter conhecimentos técnicos, postura e 
ética para manter uma relação saudável 
com o idoso e sua família.”

Os cursos para cuidadores de 
idosos no Brasil apresentam cargas 
horárias variadas e suas habilidades 
não são reguladas, pois, segundo o 
Ministério do Trabalho, trata-se de 
uma ocupação e não de uma profissão. 
Tramita no Senado o projeto de Lei no 
4.702/2013, que visa regulamentar a 
carreira e estabelecer carga horária, 
piso salarial, qualificação, funções e 
escolaridade. A ocupação integra a 
Classificação Brasileira de Ocupações 
(CBO) sob o código 5162 e é concei-
tuada como trabalho doméstico.

Marilia Sanches, coordenadora 
pedagógica e social da Associação dos 
Cuidadores de Idosos da Região Me-
tropolitana de São Paulo (Acirmesp), 
relata que, embora os cursos ainda não 
sejam oficialmente exigidos, o próprio 
mercado tem regulado a necessidade de 
um número cada vez maior de cursos. 

Marilia Berzins, coordenadora do 
Curso de Formação de Cuidador de 
Idosos, do Observatório da Longevida-
de Humana e Envelhecimento (Olhe), 
criado para definir estratégias volta-
das para a inserção da longevidade 
humana, é outra profissional do setor 
a constatar o aumento da procura por 
cursos de qualificação e de indicação 
de profissionais. “Recebemos, em mé-
dia, quatro pedidos de indicação de 
cuidadores por semana”, diz.

Batizado de Cuidar é Viver, o 
curso é desenvolvido em parceria 

Cuidar com carinho
Trabalho

Cerca de 3,8 milhões de idosos têm                       
algum grau de dependência

renata bernarDis
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com o Fundo Ecosystem, da Danone 
Internacional, em, aproximadamen-
te, três meses, num total de 100 
horas. “O curso valoriza o trabalho 
do cuidador, que, com a certifica-
ção, se sente mais bem preparado e 
valorizado”, conta Berzins. Segundo 
ela, em razão de os cursos serem 
livres, qualquer instituição pode 

oferecê-los e, por isso, é preciso 
cautela nas escolhas já que muitos 
estão se aproveitando da demanda 
por cuidadores e os veem como 
uma oportunidade de negócio sem 
observar as necessidades dos idosos 
e suas famílias. 

Entre alguns dos cursos livres 
oferecidos no Brasil, está o Cuidados 

da Pessoa Idosa, em parceria entre a 
Escola Municipal de Saúde e o Curso 
de Orientação para Cuidadores In-
formais de Idosos, com carga horária 
de 20 horas. Ele acontece bimestral-
mente na cidade de São Paulo e já 
tem mais de 300 pessoas formadas 
nas nove edições finalizadas. P

renatabernardis@uol.com.br

Dores de cabeça, de ouvido, dor ao 
abrir a boca, mastigar ou bocejar, 
estes são alguns dos sintomas da 

DTM, a disfunção temporomandibular. 
Esta doença acomete a articulação 
temporomandibular (ATM) e os mús-
culos mastigatórios.

Hábitos como roer unhas, mas-
car chicletes, morder gelo, bruxismo 
e outros podem ser causadores da 
DTM, contudo, de acordo com José 
Luis Bretos, mestre em Ortodontia 
e Radiologia e doutor em Ciências 
da Saúde da Unifesp - Universidade 
Federal de São Paulo, tentar isolar um 
fator único e universal como causador 
da doença não tem tido sucesso. A 
disfunção é multifatorial, podendo 
ser provocada por lesões diretas, há-
bitos parafuncionais, ou seja, aqueles 
que por repetição podem ser nocivos, 
como bruxismo, apertamento dentário, 
mastigação de um lado só e outros, 
além dos fatores psicossociais como 
ansiedade e depressão e os fisiopato-
lógicos - doenças degenerativas, endo-
crinológicas, infecciosas, metabólicas, 
neoplásicas, neurológicas, vasculares e 
reumatológicas. 

Tanto homens quanto mulheres 
podem ter DTM, no entanto, segundo 
Milton Raposo Júnior, especialista em 
Estética Facial Dental e Reabilitação 
Oral, a maioria dos que buscam 
tratamento são as mulheres na 

faixa dos 15 aos 45 anos. Tais pacientes 
normalmente têm perfil de ansiedade 
e estresse não controlados. 

De acordo com Rodrigo Bueno 
de Moraes, mestre em Diagnóstico 
Bucal e consultor científico da ABO - 
Associação Brasileira de Odontologia, 
os principais sintomas da DTM são 
dores de cabeça, pescoço e face, es-
talos nas articulações, zumbidos nos 
ouvidos, limitação da abertura bucal, 
desgastes nos dentes e dificuldades na 
mastigação. 

“A DTM é uma doença geralmente 
progressiva, não há como determinar 
com exatidão suas consequências, 
porém sabemos que pode provocar 
danos ao dente, periodonto e, princi-
palmente, ao sistema neuromuscular, 
bem como perturbações funcionais 
na mastigação e deglutição”, esclarece 
Raposo.

Em virtude da complexidade e 
variedade de sintomas da DTM, que 
em geral pode caracterizar outras 
doenças, o diagnóstico nem sempre 
é claro, portanto é preciso fazer ana-
mnese, exames clínicos com avaliação 
de sinais e sintomas e, se necessário, 
realizar tomografia computadorizada, 
ressonância magnética e raios X para 
uma análise correta. 

Na maioria dos casos, o tratamento 
é simples e quase sempre envolve outros 
profissionais da área da saúde, entre os 
quais psicólogos, reumatologistas, otor-
rinolaringologistas e fisioterapeutas. As 
opções mais aplicáveis são a educação 
do paciente, a intervenção compor-
tamental, a utilização de remédios, 
uso de placas interoclusais, além de 
terapias físicas, treinamento postural e 
exercícios. Em alguns casos específicos, 
tais como anquilose, fraturas e deter-
minados distúrbios congênitos ou de 
desenvolvimento, é necessário recorrer 
às cirurgias de ATM.

Uma técnica que vem sendo em-
pregada no tratamento da DTM é o 
uso do botox, ou toxina botulínica tipo 
A, por ser uma alternativa terapêutica 
para pacientes portadores da síndrome 
dolorosa da articulação temporoman-
dibular. Após a aplicação nos músculos 
masseter e temporal, os chamados 
pontos de gatilhos da dor, ela promove 
o relaxamento deles, diminuindo a dor 
e proporcionando uma função mandi-
bular mais adequada. 

Contudo, Bretos alerta que o botox 
só deve ser aplicado naqueles pacientes 
que não apresentam remissão dos sinais 
e sintomas com os tratamentos conven-
cionais, e, apesar da literatura confirmar 
a eficácia da toxina botulínica tipo A, 
os estudos ainda necessitam de maior 
aporte científico.  P
millamekary@gmail.com

Doença complexa
DTM

Com um conjunto de distúrbios, a disfunção 
compromete a mastigação

CamiLa PuPo
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Jornadas intermináveis, pressão por 
resultados, metas, fins de semana e 
férias ceifados. Muitos profissionais 

“tiram de letra” essas situações, mas 
o organismo sente os efeitos e, quan-
do se percebe, aquela atividade está 
prejudicando-o a ponto de seu esgota-
mento. É a Síndrome de Burnout, que, 
em tradução livre, significa “queimar 
até as cinzas”. 

Chamada de Síndrome do Esgota-
mento Profissional, suas primeiras des-
crições foram feitas na década de 1970 
pelo psicanalista Herbert J. Freudenber-
ger. E está citada como “sensação de es-
tar acabado” na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID-10). “A 
maior parte dos autores na área indica 
que é uma síndrome multidimensional, 
constituída por exaustão emocional, 
despersonalização (desumanização) e 
realização pessoal diminuída no traba-
lho”, explica a psicóloga Ana Maria T. 
Benevides-Pereira, professora adjunta 
da Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR) e pesquisadora 
do Grupo de Estudos sobre Estresse e 
Burnout (Gepeb), ligado à Universidade 
Estadual de Maringá (UEM-PR).

O problema atinge homens e mu-
lheres, sendo estas, por conta da 

dupla jornada (trabalho e família), mais 
propensas a essa estafa, apontam os 
especialistas. “A Síndrome de Burnout 
é de âmbito psicológico, o que pode se 
manifestar em qualquer idade. Não há, 
no Brasil, estatísticas que a mostrem 
com clareza e pode ser diagnosticada 
muitas vezes apenas como estresse tem-
porário”, alerta Cezar Tegon, diretor de 
novos projetos da Associação Brasileira 
de Recursos Humanos (ABRH-Nacional).

Antes, a disfunção estava relaciona-
da às profissões que exigem constante 
relacionamento interpessoal, como 
bombeiros, enfermeiros, policiais, 
professores, médicos, operadores de 
telemarketing. Hoje, no entanto, todos 
os empregos podem desencadeá-la, 
em especial as com altas exigências e 
responsabilidades e baixa autonomia 
funcional. “É a soma das características 
pessoais com as condições do trabalho 
que pode gerar estresse prolongado. 
Mais que o trabalho em si, é a forma 
como aquela pessoa lida e reage às di-
ferentes situações exigidas”, destaca a 
também psicóloga Sâmia Simurro, vice- 
presidente de projetos da Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV).  

Ana Maria Benevides, que foi or-
ganizadora do livro Quando o Trabalho 
Ameaça o Bem-Estar do Trabalhador 
(Casa do Psicólogo, 2010), descreve 
o curso desse esgotamento: “Nota-se 
que uma pessoa competente e com-
prometida, com o passar do tempo, 

vai se tornando impaciente, 
irritadiça. Começa a tratar 

as pessoas de forma 
irônica ou cínica no 

trabalho e a faltar 
por problemas de 
saúde. Os cole-
gas quase não 

reconhecem o 
profissional de 
antes”. 

Na legislação brasileira, o Decreto 
no 3.048/99, que regulamenta a Previ-
dência Social, no artigo 2o dos Agentes 
Patogênicos Causadores de Doenças 
Profissionais ou do Trabalho, a síndrome 
é citada como um dos fatores de risco 
de natureza ocupacional, o que garante 
afastamento do emprego. 

Para Cezar Tegon, RH e chefias 
devem examinar mudanças comporta-
mentais de seus colaboradores e orientar 
a procura por assistência adequada. “É 
preciso avaliar se é possível modificar 
as condições de trabalho para diminuir 
o estresse e desgaste dos funcionários 
expostos. Também verificar se a pessoa 
tem capacidade psicológica para ocupar 
uma posição estressante, e, caso não 
haja condições, precisa ser transferida 
de função”, ressalta.

Afinal, Burnout não deve ser en-
carada apenas como um problema do 
trabalhador. “A avaliação de aspectos 
prejudiciais da organização deve ser o 
argumento principal para sensibilizar e 
alertar a gestão para medidas de mini-
mização e alívio da tensão. E o apoio da 
alta e média liderança é fundamental 
para desenvolver recursos de preven-
ção”, arremata Sâmia Simurro.

Além de afetar a produtividade e 
provocar o absenteísmo, a síndrome, de 
acordo com cada paciente, desemboca 
em indisposições que desestruturam 
sua vida profissional e pessoal, como 
ansiedade, dores musculares e depres-
são – considerada diferente de outros 
quadros, pois pode apresentar melhora 
quando o funcionário com Burnout 
entra em licença, por exemplo.  

O tratamento mais utilizado na 
Síndrome de Burnout é a psicotera-
pia, sendo, em determinados casos, 
associada ao uso de medicamentos. É 
recomendado o atendimento multipro-
fissional, com psicólogo e psiquiatra 
para averiguar aspectos cognitivos e 
emocionais que envolvem o transtorno. 

Atividade física, momentos de lazer 
e exercícios de relaxamento também 
auxiliam, mas é essencial mudanças de 
estilo de vida e no ambiente de trabalho, 
controlando e contornando situações di-
fíceis. Ou seja, ter a prática da resiliência 
para manter a qualidade de vida. P
vasconceloskeli@gmail.com

Ambiente de trabalho com alta pressão psicológica  
é estopim para desencadear o transtorno

Clímax da exaustão
Burnout

KeLi VasConCeLos

© 
Ja

rih
in

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

10



11

Embora muito antigo no mundo 
e desconhecido pela maioria das 
empresas e trabalhadores, o termo 

presenteísmo – funcionários que traba-
lham doentes, conscientemente ou não, 
reduzindo a sua capacidade produtiva – 
começa a preocupar as corporações no 
País. Elas se deparam cada vez mais com 
oscilações e queda na produtividade de 
seus funcionários em decorrência de 
doenças que vão desde as infecciosas, 
tais como gripe e sinusite, até as que 
envolvem desvios psicoemocionais: 
estresse, desmotivação, problemas 
domésticos, depressão e problemas de 
saúde mental, que podem também ser 
consideradas doenças ocupacionais. 

O presenteísmo, segundo especia-
listas, costuma custar mais caro para a 
empresa do que o absenteísmo (funcio-
nários que faltam ao trabalho) e deve 
ser observado tanto pelo trabalhador 
quanto pela empresa. Há, no entanto, 
ações que podem reduzir prejuízos 
para funcionários e empresas, como 
descreve a diretora de Certificações 
Profissionais e Métricas da Associa-
ção Brasileira de Recursos Humanos 
– Nacional (ABRH-Nacional), Andrea 
Huggard Caine. 

Essas medidas, diz ela, incluem 
negociações e concessões que permi-
tam a ambos os lados buscar soluções 
positivas de relação, profissionalismo e 
confiança.

Um bom exemplo sobre como 
exercitar essa relação mutuamente po-
sitiva ocorre quando existem motivos 
que impedem o funcionário de ir para 
o trabalho, mas não de trabalhar. É o 
caso de pessoas que sofrem algum tipo 
de fratura e, embora tenham atestado 
médico, tudo se resolve num acordo 
entre empresa e funcionário: se a em-
presa oferecer condições de locomoção, 
como táxi, ou permitir que ele execute 
sua tarefa a distância, o trabalhador 

pode exercer suas funções sem prejuízo 
para as partes.

Saúde Mental
Para Duílio Antero de Camargo, 

coordenador do Grupo de Psiquiatria 
do Trabalho do Instituto de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da FMUSP, o 
absenteísmo começa pelo presenteísmo 
e as empresas passaram a se dar conta 
disso há pouco tempo. “Nunca se olhou 
tanto para a produtividade quanto 
agora – e nem para a saúde mental 
nas empresas, hoje maior causadora do 
presenteísmo nas corporações”, alerta 
Camargo.

O especialista observa que a ansie-
dade paralisa as pessoas e um líder não 
treinado pode interpretar essa condição 
como desinteresse pessoal ou falta de 
vontade de trabalhar, quando na verda-
de a pessoa está com medo de perder o 
emprego e de ser discriminada.

Competição acirrada, pressão para 
atingir metas cada vez mais ousadas, 
mau relacionamento com a chefia e 

problemas emocionais pessoais estão 
entre as situações que podem levar a 
transtornos como estresse, ansiedade, 
depressão, Síndrome de Burnout (com-
pleta exaustão emocional) e outros 
problemas mentais.

cauSaS bilateraiS
Já a depressão pode ter várias ori-

gens (orgânicas, hereditárias, sociais e 
econômicas, entre outras), mas muitas 
vezes é desencadeada pelo desequilíbrio 
no ambiente de trabalho, tanto que 
consta da lista das doenças ocupacio-
nais previstas em lei. Para o psiquiatra 
Gilberto Franco, é cada vez mais comum 
as pessoas desenvolverem depressão ou 
ansiedade por causa do relacionamento 
insatisfatório com seus superiores, 
disputa por poder ou cumprimento de 
metas audaciosas. 

Franco considera que também é 
possível perceber que muitas pessoas 
desenvolvem as doenças por inade-
quação à função, com a consequente 
hostilização em razão disso. Há pessoas 
com dificuldades de receber ordens 
e outras que sofrem de “ensimesma-
mento por depressão”, ou seja, é alheia 
a tudo que ocorre fora de si. Assim, o 
presenteísmo pode ter causas bilaterais: 
ser desencadeado pelo ambiente de 
trabalho ou ter origem na dificuldade de 
cada pessoa. “O mais sensato é buscar 
ajuda profissional para aprender a lidar 
com a situação”, diz.

Para Caine, as pessoas ainda acredi-
tam que a depressão é sinal de fraqueza, 
de loucura, e procuram esconder o 
problema. Por outro lado, as empresas 
não conseguem ainda lidar com isso. 
“É preciso uma conscientização de 
ambas as partes e da sociedade para 
enfrentar o problema. Muitas vezes, 
um tratamento ou uma orientação pode 
livrar o funcionário do aprisionamento 
e devolver à empresa e à sociedade um 
indivíduo sadio”, afirma. E nisso, em-
bora não apresentem números, todos 
concordam: esse cuidado custa bem 
menos do que o absenteísmo ou um 
procedimento médico mais agudo. P
sorsini@terra.com.br

Trabalhador doente pode custar mais                          
que funcionário ausente

Presenteísmo mina produtividade
Empresas

siLVana orsini

© 
N

yu
l |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



12

A artrite reumatoide (AR) se carac-
teriza pela inflamação crônica 
e progressiva nas articulações, 

resultante de uma disfunção do sis-
tema imunológico. Além de gerar dor 
persistente, inchaço e perda de mobi-
lidade, fadiga e rigidez matinal, essa 
doença reumática leva à deformidade 
nas articulações e à erosão óssea, 
gerando vários problemas, incluindo a 
incapacitação para as atividades mais 
cotidianas. 

Os hormônios femininos favo-
recem a moléstia que aparece em 
geral entre os 30 e os 50 anos, pois 
existem três mulheres com AR para 
cada homem. A AR também acelera o 
surgimento da aterosclerose, que por 
sua vez contribui para o entupimento 
das veias e pode resultar em infarto. 

Por tratar-se de doença provocada 
pelo sistema de defesa do organismo, a 
indústria farmacêutica vem investindo 
em medicamentos imunobiológicos 
que não se limitam a tratar seus sinto-
mas. As novas drogas funcionam como 
se “desligassem” o sistema autoimu-
ne e evitam o avanço do processo 
inflamatório, permitindo inclusive a 
redução de uso de corticoides e seus 
efeitos colaterais no organismo. Entre 
as descobertas mais recentes, está um 

inibidor da enzima janus quinase, uma 
proteína relacionada à ativação e pro-
liferação de células brancas, que são 
elementos-chave do sistema imune. 

Segundo o reumatologista Milton 
Helfenstein Jr., professor da Uni-
versidade Federal de São Paulo, na 
maioria das vezes o surgimento dos 
sintomas é lento, mas várias articu-
lações podem ser afetadas desde o 
início. A evolução da doença, por sua 
vez, não se restringe às articulações, 
podendo atingir os pulmões e outros 

órgãos importantes do corpo. Por isso 
mesmo, os especialistas apontam duas 
prioridades no combate à AR: diagnós-
tico precoce e prática de atividades 
físicas. “O diagnóstico é importante 
para definir o tratamento, pois, assim 
como acontece com o câncer, existem 
mais de cem tipos de reumatismo, 
com nomes, causas e consequências 
diferentes. Osteoporose e fibromial-
gia, por exemplo, são alguns tipos da 
moléstia, assim como o lúpus, que tem 
em comum com a artrite reumatoide 
o fato de também ser uma doença 
autoimune”, esclarece Helfenstein Jr. 

“Quanto mais cedo a artrite reu-
matoide for diagnosticada, mais fácil 
desarmar o sistema imunológico para 
que ele não cause danos maiores nas 
articulações”, reforça o reumatologista 
Sebastião Radominski, pesquisador da 
Universidade Federal do Paraná. “Com 
o diagnóstico precoce, é possível que 
o paciente leve uma vida próxima ao 
normal, com a indicação da atividade 
física, uma vez que ela desempenha 
um papel fundamental para o for-
talecimento de toda a musculatura, 
proporcionando melhor sustentação às 
articulações, além de contribuir para 
o condicionamento cardiovascular, 
pois é muito comum que o paciente 
de artrite reumatoide também desen-

Inflamação descontrolada
Artrite reumatoide

A doença pode levar à incapacidade                
para atividades cotidianas

cOnfira aS atividadeS indicadaS para cOMbater a ar
Para o reumatologista Sergio Bontempi Lanzotti, diretor do Instituto de 

Reumatologia e Doenças Osteoarticulares (Iredo), o sedentarismo agrava a AR. 
Ele indica algumas atividades físicas que podem ser praticadas:
• Exercícios de flexibilidade – Atividades como o Pilates ajudam a manter ou 

a melhorar a flexibilidade das articulações e dos músculos afetados pela 
doença. Os benefícios incluem uma melhor postura, redução do risco de 
lesões e melhora da função. 

• Reforço da musculatura – A musculação, mediante um conjunto de exercí-
cios para o fortalecimento dos principais grupos musculares, pode reduzir 
a perda óssea relacionada à AR.

• Atividades aeróbicas – Incluem caminhada, dança, hidroginástica, entre 
outras, que ajudam a fortalecer o coração e o pulmão, além do controle do 
peso, evitando sobrecarregar as articulações. 

• Consciência corporal – Tai chi chuan e ioga são exemplos de exercícios que 
podem ser muito úteis para pacientes com AR, por melhorar a postura, o 
equilíbrio, a coordenação e o relaxamento. 
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volva problemas cardíacos”, explica o 
ex-presidente da Sociedade Brasileira 
de Reumatologia e um dos respon-
sáveis pelo programa governamental 
de distribuição de medicação gratuita 
para o tratamento da doença, iniciado 
há cerca de 10 anos. 

Segundo Radominski, o médico 
pode indicar o tratamento adequado, 
aliado a exercícios e mudanças no esti-

lo de vida, mesmo se o paciente já tiver 
lesões estruturais e deformidades. Mas 
enfatiza que a escolha da atividade 
física deve ser feita com base em uma 
avaliação caso a caso, levando-se em 
conta critérios como idade e tempo 
de doença, entre outros. “Se o doente 
estiver em crise, a atividade física deve 
ser reduzida ou até interrompida e o 
foco passa a ser o controle dos sin-

tomas da artrite. Passada a fase ativa 
da AR, a retomada dos exercícios é 
fundamental, para evitar que o doente 
fique com os músculos atrofiados, in-
clusive para ações simples do dia a dia, 
como levantar, andar e abrir as mãos”, 
afirma o reumatologista. Ele previne, 
no entanto, que os exercícios de alto 
impacto não são recomendáveis em 
qualquer fase da doença. P

Em busca de uma oclusão perfei-
ta, muitas pessoas recorrem à 
cirurgia ortognática, considerada 

como um tratamento facial, que tem 
por objetivo corrigir as deformidades 
dos maxilares, estabelecendo o equilí-
brio anatômico da face. 

A especialista em traumatologia 
bucomaxilofacial Andrea Beder diz que 
a cirurgia tem o intuito de melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes que 
apresentam dificuldades mastigató-
rias, fonação, cefaleias e maloclusão 
dentária. “O paciente geralmente já 
passou por avaliação ortodôntica, em 
que é constatada a necessidade de um 
tratamento para tentar minimizar a 
discrepância cefalométrica, desenvol-
vendo as condições de estado físico e 
funcional”, destaca. 

Quando diagnosticada com ante-
cedência a deformidade dos ossos da 
face, é possível a utilização de aparelhos 
ortopédicos funcionais, que atuam na 
linha de crescimento, estimulando a 
anatomia óssea, o que faz com que 
ela mesma se desenvolva de maneira 
correta, sendo necessário ainda o 
acompanhamento multidisciplinar. 
Entretanto, em alguns casos de heran-
ça genética, essa prevenção pode não 
ser suficiente. “Como não se obtêm os 
resultados esperados, o uso do aparelho 

minimiza a quantidade de procedimen-
tos cirúrgicos a serem realizados”, diz a 
cirurgiã-dentista. 

Essas imperfeições do posiciona-
mento dos dentes podem desencadear 
doenças como gastrite, quando o 
paciente tem dificuldade na hora da 
mastigação e acaba engolindo o alimen-
to inteiro, e a disfunção temporoman-
dibular – DTM (veja reportagem sobre 
esta disfunção nesta edição). 

O especialista tem por obrigação 
informar ao seu paciente todos os 
procedimentos a serem feitos, além das 
dificuldades pós-operatórias. Uma vez 
ciente de todos os processos, o paciente 
poderá optar pela não rea lização da 
cirurgia, que segue três fases de tra-
tamento. A primeira etapa é o uso do 
aparelho ortodôntico fixo para alinhar 
os dentes, colocando-os na posição 

adequada para a cirurgia; a segunda 
é a própria cirurgia; e a terceira fase 
se refere aos acabamentos finais, que 
visam os resultados esperados tanto 
pelo paciente quanto pelo cirurgião. 

De acordo com Beder, a cirurgia é 
realizada em ambiente hospitalar e com 
anestesia geral, através de cortes por 
dentro da boca. “Devido aos avanços 
das técnicas cirúrgicas, quase toda a 
cirurgia é intraoral e em alguns casos 
apenas se faz um 1,5 milímetro de 
incisão na face, para facilitar a adapta-
ção da placa na região da mandíbula”, 
explica a especialista.

Segundo o consultor científico das 
áreas de cirurgia bucomaxilofacial e 
estomatologia da Associação Brasileira 
de Cirurgiões Dentistas – ABCD, Carlos 
Eduardo Ribeiro, muitos pacientes 
que têm prognatismo são excluídos 
da sociedade por não terem a beleza 
que muitos valorizam e isso acaba 
provocando um impacto na identidade 
pessoal e fisiológica. “É importante 
ressaltar que a cirurgia só deve ser 
indicada quando o crescimento ósseo 
do paciente já estiver encerrado”, alerta 
Ribeiro.

Para o secretário geral do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial, Hernando Valentim, 
a cirurgia pode beneficiar o paciente 
tanto funcionalmente como estetica-
mente. “Primeiramente a cirurgia age 
na construção de um relacionamento 
entre os arcos dentários de forma efi-
ciente, que leva a uma melhora na sua 
capacidade mastigatória e, consequen-
temente, digestiva, além de aumentar 
sua autoestima, que influencia em sua 
confiança e interação social”, conta o 
especialista. P

amaury_bullock@hotmail.com

Ortognatismo

A cirurgia corrige o posicionamento        
inadequado  dos maxilares

Ossos em harmonia
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Quem nunca as machucou, roeu, 
encravou ou teve micoses? Pois 
as unhas – que crescem, em 

média, três milímetros (mão) e um mi-
límetro (pés) por mês – são aliadas para 
proteger os dedos, sendo inclusive um 
indicador de como está o nosso corpo. 

Essas lâminas da proteína que-
ratina são consideradas saudáveis 
quando apresentam aspecto brilhante 
e hidratado, explica a dermatologista 
Carolina Marçon, membro da Socieda-
de Brasileira de Dermatologia (SBD). 
“Já as doentes facilmente lascam, 
quebram. Ficam endurecidas, porém 
secas e frágeis”, diz.

Descamações, mudanças de tons, 
ranhuras, linhas esbranquiçadas e 
escuras sugerem vários problemas, 
inclusive provenientes do próprio 
organismo, esclarece a também der-
matologista Tatiana Gabbi, membro 
da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Dermatológica (SBDC). “É mais 
comum alterações da unha serem 
diagnosticadas depois que já se ma-
nifestou uma doença”, destaca. 

“Um paciente com moléstia grave 
pode apresentar sulco profundo lon-

gitudinal em unhas de pés e mãos, 
conhecido por Linha de Beau”, diz 
Gabbi. Isso representa uma parada no 
crescimento das unhas, em virtude 
do extremo desgaste orgânico (físico 
e/ou mental). Ainda há situações que 
não têm agente específico, como na 
Síndrome das 20 Unhas, em que to-

das não crescem nem possuem cutí-
culas, ficam espessas e amareladas. 

A lista de disfunções corpóreas 
que modificam as unhas é grande. 
Entre elas, estão doenças como 
disfunções da t ireoide (crescem 
rápida ou lentamente, em forma “de 
colher”); anemia (palidez no leito da 
unha); problema pulmonar e diabetes 
(amareladas); cardiovascular – azula-
das (cianose) com convexo exagerado 
– e distúrbios renais (estrias transver-
sais brancas). Carências nutricionais, 
como as de vitamina C e do complexo 
B, prejudicam a tonalidade e o for-
talecimento. 

Marçon comenta que problemas 
na pele podem alterá-las, como na 
psoríase – inflamação crônica cutâ-
nea caracterizada pela descamação 
– em que as unhas das mãos ficam 
rugosas e “em dedal”, por surgirem 
“buracos” na superfície. “Às vezes 
esses sinais são muito semelhantes 
aos de uma micose. É importante o 
médico investigar, com exames, para 
diferenciá-las”, frisa.

Já as micoses (onicomicoses) são 
acarretadas por fungos, mais comuns 
os dermatóf itos, que consomem 
queratina. As unhas ficam espes-
sadas, quebradiças ou endurecidas 
e mudam de coloração. Acometem 
ambos os sexos, podem migrar de 
unha e também para outras pes-

Unhas

Elas podem identificar doenças                               
e precisam de cuidados

Reflexo do corpo

coMo cuiDar Das unhas?
• Não as corte rentes nem as deixe muito compridas, pois podem sofrer 

traumas. 
• Verifique a esterilização de materiais em manicure/podólogo, feito via 

autoclave. Se possível, leve o próprio material, que deve ser esterilizado.
• Evite deixar mãos e pés molhados por tempo prolongado. Não com-

partilhe nem use calçados e toalhas mal lavados e/ou molhados, por 
causarem infecções como micoses. 

• Não deixe esmaltes por muitos dias nem os retire com acetona, opte 
por removedores sem essa substância.

• O hábito de roê-las pode danificá-las severamente. Não tenha esse 
costume e evite deixá-las compridas. Lixe-as, mantendo uma pequena 
borda livre. 

• Use luvas ao manusear agentes químicos.
• Procure não fazer procedimentos como amolecer as cutículas com 

produtos alcalinos ou endurecer as unhas com formaldeído (formol). 
• Vá ao dermatologista no primeiro sinal de alterações. Ele é responsável 

por cuidar dessa região, além da pele, mucosas e cabelos.
Fontes: Carolina Marçon (SBD), Tatiana Gabbi (SBDC), Luisa Saldanha (Pharmapele).
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soas, acrescenta Luisa Saldanha, 
farmacêutica e diretora técnica da 
rede de farmácias de manipulação 
Pharmapele. “Em alguns casos, a 
unha pode até descolar-se da pele 
do dedo. Micose não tratada é en-
trada para micro-organismos e, uma 
vez em circulação, geram infecções 
graves”, reforça.

No campo do enfraquecimento 
está a Síndrome das Unhas Frágeis, 
que afeta mais as mulheres. Desi-
dratação, agentes químicos, trau-
mas, gestação, imunodeficiências e 
medicações são alguns fatores. “É 
primordial encontrar a real causa 

e, dessa forma, fazer o tratamento 
adequado”, observa Luisa.

Outro incômodo é a onicocrip-
tose, a popular unha encravada. É 
provocada pelas pontas das unhas 
que, ao receberem pressão (peso do 
corpo, pisada e calçado), penetram na 
pele ao seu redor. Resultado: dor e in-
flamação, principalmente nos dedões 
dos pés (hálux). “Unha encravada é 
consequência, em grande parte, do 
corte inadequado. Outras causas são 
sapatos apertados e algumas malfor-
mações”, acrescenta Tatiana Gabbi.

 As dermatologistas sugerem o 
corte das unhas dos pés quadrado, 

sem curvaturas, prevenindo que 
encravem. Já a das mãos podem ter 
curvas, com pequena borda livre, 
preferencialmente. Cutículas me-
recem atenção também, por serem 
barreiras de proteção contra pos-
síveis fungos e bactérias. A dica é 
hidratá-las e retirar apenas o excesso.

Tratar as unhas requer avaliação 
dermatológica. Descoberta a razão, 
parte-se para a prescrição de medi-
cações orais, cremes, esmaltes e até 
cirurgias. O alerta é, ao perceber 
quaisquer sintomas, procurar o der-
matologista, e não vale camuflar os 
danos por conta própria.  P

Todos querem estar à frente de seu 
concorrente. Para isso é preciso 
sempre inovar, seja com novas 

tecnologias ou produtos. É necessá-
rio estar atento ao campo em que se 
atua e, quando possível, aprender ao 
máximo com as maiores e mais bem-
sucedidas autoridades no assunto de 
seu segmento. Para ajudar você e sua 
empresa na área da Saúde Suplemen-
tar, o Sistema Abramge, em parceria 
com a Associação Latino-Americana 
de Sistemas Privados de Saúde, rea-
lizará nos dias 22 e 23 de agosto, em 
São Paulo, capital, o 18o Congresso 
Abramge, o 9o Congresso Sinog e o 
15o Congresso Alami. Este ano, o tema 
central dos eventos será Mercado de 
Saúde Suplementar – Expectativas, 
Tendências e Perspectivas.

O indiano Vijay Govindarajan, autor 
dos best sellers Os 10 Mandamentos da 
Inovação Estratégica e O Outro Lado da 
Inovação, e do seu mais recente livro 
Inovação Reversa, atualmente na lista 
dos mais vendidos do The New York 

Times e do The Wall Street Journal, fará 
a Conferência Magna de abertura dos 
eventos.

No primeiro dia dos eventos, Simon 
Steves, presidente da Global Health & 
UHG e vice-presidente executivo do 
Grupo United Health, falará sobre o 
Mercado Internacional da Saúde. Nessa 
mesma tarde será realizado um talk 
show com André Longo, presidente 
da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS).

O segundo dia inicia-se com  Fábio 
Luis Peterlini, diretor de Práticas Assis-
tenciais do Hospital São Camilo, que 
trará uma visão geral sobre Gestão 
Assistencial. O economista Eduardo 
Gianetti da Fonseca abordará as ten-
dências e perspectivas econômicas 
mundiais. A conferência de encer-
ramento será com Gonzalo Vecina 
Neto, superintendente corporativo do 
Hospital Sírio-Libanês. Ele fará um 
panorama sobre Como Enfrentar os 
Desafios da Saúde – Envelhecimento, 
Incorporação Tecnológica, Segurança 
e Qualidade.

O Sinog realizará painéis, em sala à 
parte, no dia 23, no período da tarde, 
voltados exclusivamente à gestão dos 
planos odontológicos. P

Mercado da saúde em foco
Congressos

Congressos reunirão parceiros internacionais      
da Saúde Suplementar

Confira a programação completa no site www.abramge.com.br/18congresso.aspx

nOvaS turMaS de Mba
Durante os congressos serão lan-
çadas as novas turmas dos MBAs 
realizados pela Universidade Cor-
porativa Abramge, em parceria com 
a Universidade São Camilo. Serão o 
8o MBA de Gestão de Promoção de 
Saúde e Qualidade de Vida nas Or-
ganizações e o 15o MBA de Gestão 
de Planos de Saúde.
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Hoje o mundo vive uma verda-
deira epidemia de diabetes, 
particularmente no BRIC (Bra-

sil, Rússia, Índia e China) e também 
na península arábica (Arábia Saudita, 
Emirados Árabes e Kuwait). O Brasil 
é o quarto país com mais casos de 
diabetes entre os adultos, perden-
do apenas para os três países mais 
populosos do mundo: China, Índia e 
Estados Unidos. Segundo dados de 
2012 da IDF – International Diabetes 
Federation –, estima-se que 13,5 
milhões de adultos tenham diabetes 
no Brasil e aproximadamente a me-
tade destes não sabe que está com 
a doença. 

De acordo com Luiz Clemente 
Rolim, coordenador do setor de 
neuropatias do Centro de Diabetes 
da Unifesp e membro da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Meta-
bologia (SBEM), o que é mais preo-
cupante é constatar que há 10 anos 
o Brasil ocupava a oitava posição em 
termos de prevalência de diabetes, 
com 5,7 milhões de casos em 2003 
(dados oficiais da IDF). “A conclusão 
é que infelizmente não está havendo 
uma política inteligente para a pre-
venção de diabetes e obesidade em 
nosso país”, diz.

“Atualmente o diabetes chegou 
a esse estágio alarmante porque a 
população modificou seu estilo de 
vida. O sedentarismo aumentou e o 
consumo de produtos industrializa-
dos também. Esse quadro leva ao au-
mento da gordura localizada, um dos 
principais fatores para desenvolver a 
doença”, alerta a professora Claudia 
Pieper, coordenadora do curso de 
endocrinologia da PUC-IEDE-RJ e do 
Departamento de Diabetes e Trans-
tornos Alimentares da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD).

Os especialistas apontam para 
fenômenos recentes que estão dire-
tamente ligados ao aumento de casos 
de diabetes: urbanização acelerada; 
hábitos de vida pouco saudáveis 
(estresse, trânsito, fast food e seden-
tarismo) e aumento da expectativa de 
vida média da população. “Pessoas 
com excesso de peso, sedentárias, 
acima dos 40 anos, com colesterol e 
pressão alta e que tenham casos de 
diabetes na família estão no grupo 
de risco”, explica Pieper.

O diabetes é uma doença crônica, 
resultado do desequilíbrio dos níveis 
de glicose no sangue. Isso acontece 
porque o pâncreas não consegue 
produzir insulina suficiente (tipo 

1) ou quando a insulina produzida 
não age corretamente nas células 
do corpo (tipo 2). “A principal ca-
racterística do diabetes é a elevação 
dos níveis de glicose no sangue, 
hiperglicemia, que pode se mani-
festar por sintomas como excesso 
de urina, sede aumentada, perda de 
peso, fome aumentada, visão turva, 
cansaço, infecções frequentes de pele 
e coceira nas partes íntimas. Estes 
sinais são mais comuns no tipo 1. 
O tipo 2 aparece em cerca de 90% 
dos pacientes, é mais silencioso e 
acomete normalmente a faixa etária 
dos adultos”, diz Pieper.

O diabetes está entre as doenças 
que mais impactam a sociedade, 
sendo responsável por desencadear 
complicações graves como cegueira, 
diálise (terapia de substituição renal), 
amputação não traumática de mem-
bros inferiores e problemas nos ner-
vos periféricos como dores severas e 
úlceras nos pés, além de aumentar o 
risco de doenças cardiovasculares. 

“Os custos em longo prazo do tra-
tamento do diabetes e de suas com-
plicações (infarto, derrame, cegueira, 
diálise, amputação e neuropatia), 

Sangue doce
Diabetes

Sem controle, a doença acelera a perda da visão    
e causa complicações nos pés, rins, nervos,  

coração e vasos cerebrais  

eLisanDra esCuDero
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têm parentes de primeiro grau com 
a doença ou os idosos realizem, ao 
menos uma vez por ano, um exame de 
glicemia de jejum (oito horas de jejum) 
e ou de hemoglobina glicada (requer 

apenas quatro horas de jejum). 
Conforme explica Rolim, o pré-

diabetes compreende um número 
enorme de pessoas que ainda 
não têm a doença, mas apre-
sentam um risco 5 a 20 vezes 
maior de manifestá-la nos 
próximos anos, se não houver 

prevenção. “Nos próximos 18 
anos, estima-se um aumento de 

49% na prevalência de diabetes en-
tre adultos no mundo, de 371 milhões 
em 2012 para 552 milhões em 2030, 
segundo dados oficiais da Federação 
Internacional de Diabetes”, avisa. 

Para Claudia Pieper, orientar a 
população sobre os riscos, incluin-
do morte causada pelo diabetes, é 
fundamental para prevenir a doen-
ça. “É preciso educar as pessoas. A 
população deve se conhecer melhor 
para desenvolver hábitos de vida 
mais saudáveis”, reforça a especia-
lista, que chama a atenção também 
para o fato de muitos pacientes 
abandonarem o tratamento assim 
que o quadro da doença melhora. “O 
diabetes mal controlado causa vários 
danos irreversíveis ao paciente. É 
essencial seguir a dieta e ter uma 
vida regrada para manter os níveis 
normais de açúcar no sangue”, diz 
Pieper.   P

eliescudero@gmail.com

bem como o impacto negativo na 
produtividade laboral (absenteísmo 
e aposentadoria precoce), exercem 
efeitos devastadores na situação eco-
nômica dos indivíduos, das famílias e 
das sociedades”, avisa Rolim. 

A Organização Mundial da Saúde 
estima que, em pleno século XXI e 
como consequência do diabetes, 
ocorre uma amputação não traumá-
tica no mundo a cada 30 segundos. 
“Para prevenir as complicações do 
diabetes, é preciso controlar a glice-
mia desde o início do diagnóstico. 
Mas, para isso, é essencial uma dieta 
saudável e balanceada, atividade 
física regular e o uso correto da 
medicação”, afirma Pieper. 

Embora o controle da glicemia 
seja fundamental para prevenir as 
complicações do diabetes, hoje sabe-

mos que há outros fatores que também 
são importantes, em especial os valores 
do colesterol (LDL), que em geral de-
vem estar abaixo de 100 mg/%, e os da 
pressão arterial - o ideal é em torno 
de 130 x 80 mmHg. É importante 
também que os pacientes diabéticos 
tenham cuidado redobrado com as 
feridas e lesões da pele.

“É espantoso, mas 50% dos porta-
dores de diabetes no Brasil não sabem 
de sua condição e podem permanecer 
muitos anos sem apresentar sintomas. 
Enquanto isto, o excesso de açúcar no 
sangue vai lesando coração, rins, reti-
na e nervos a tal ponto que, quando 
descobrem serem diabéticos, já estão 
com complicações irreversíveis”, diz 
Rolim. Portanto, é recomendado que 
todas as pessoas com risco de desen-
volver diabetes, obesos ou aqueles que 

dez paSSOS para cOMbater O diabeteS

1. A melhor dieta é a que realmente funciona para você, mas tem que haver compromisso.
2. Procure pesar-se uma vez por semana.
3. Fuja dos fast food e mantenha sua dieta saudável nos fins de semana, nas férias e 
nos feriados.
4. Coma menos gordura e invista em fontes de proteína magra, como ricota, peixe e 
peito de frango sem a pele.

5.  Troque o arroz, o pão e as bolachas por produtos integrais e substitua o refrigerante por água.
6. Faça caminhadas ou qualquer atividade física aeróbica pelo menos 150 minutos por semana.
7.  Consuma bebida alcoólica com moderação: evite os destilados e prefira vinho tinto seco.
8. Nunca sacrifique seu sono e garanta pelo menos sete horas por noite.
9. É crucial a constância e manter a aderência aos itens acima: sempre e de segunda a segunda.  
10.  Consulte um médico de sua confiança. 
Fonte: Luiz Clemente Rolim.
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Proteína para emagrecer?
Ser esbelto e saudável, eis 

um ideal que todos querem 
alcançar. Mas como chegar lá? 
Caminhos não faltam. Todos 
os dias surge um novo regime 
alimentar que promete reduzir 
muito peso em pouco tempo. 
Mas como milagres não exis-
tem, quem quiser obter bons 
resultados na balança precisa-
rá mesmo ter disciplina e acei-
tar certo grau de sacrifício.

Os requisitos valem também 
para a dieta da moda, criada 
pelo médico francês Pierre 
Dukan, autor do livro Eu não 
consigo emagrecer (Editora 
BestSeller), que ocupou o 
topo da lista dos mais vendi-
dos no Brasil (categoria não 
ficção) no início deste ano. 
Desenvolvido nos anos 1990, 
o método ficou famoso depois 
que a duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton, o adotou para 
esculpir a silhueta perfeita 

nitiva. Os seus adeptos fazem 
o acompanhamento interativo 
por meio de um site que traz 
orientações sobre alimentos 
permitidos e receitas, entre 
outras informações.

A severa restrição aos car-
boidratos é a principal carac-
terística dessa dieta e também 
o maior alvo de críticas feitas 
pelos médicos e nutricionistas. 
Segundo esses especialistas, 
um cardápio excessivamente 
proteico pode causar danos 
ao organismo, especialmente 
para os rins e intestino. Pierre 
Dukan discorda: “Não são as 
proteínas que representam um 
risco, mas, sim, os carboidra-
tos. Cerca de 80% das doenças 
renais e diálises se originam 
das complicações do diabetes”, 
argumenta ele. Leia a seguir 
a íntegra da entrevista que 
Dukan concedeu com exclu-
sividade a esta revista.

sueLi ZoLa

Pierre Dukan

exibida durante o casamento 
real. O programa alimentar 
proposto por Dukan é divi-
dido em quatro fases, sendo 
as duas primeiras voltadas à 
perda de peso e as outras duas 
focadas na estabilização defi-
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Como se caracterizam as quatro 
fases da dieta Dukan?

São duas fases para emagrecer 
e duas para manter o peso perdi-
do. Essas duas últimas fases são 
uma verdadeira inovação, pois 
existem muitas dietas interessan-
tes e que fazem emagrecer, mas 
eu não conheço nenhum método 
que tenha um plano estruturado e 
direcionado para não engordar de 
novo. A primeira fase é eficiente e 
curta: varia de três a sete dias, de 

acordo com o peso a perder. Nessa 
fase de ataque, a pessoa chega 
a perder entre 1,5 e 5 quilos. A 
dieta, nesse período, oferece 72 
alimentos ricos em proteínas (car-
ne, peixes, aves etc.). A segunda 
fase é a de “cruzeiro”. Nela, con-
servam-se os mesmos alimentos 
da primeira e acrescentam-se 28 
legumes (todos, com exceção dos 
feculentos). Em média, perde-se 
1 kg por semana. A terceira fase 
- a de “consolidação” - consiste 

em subir sete degraus da escada 
nutricional.

Como o senhor define essa “es-
cada nutricional”?

É uma referência didática que 
ajuda a pessoa a adquirir uma ree-
ducação alimentar. Essa escada tem 
sete degraus. No primeiro, estão as 
proteínas à vontade todos os dias; 
2o) proteínas + legumes à vontade 
todos os dias; 3o) proteínas + le-
gumes + duas frutas todos os dias; 
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4o) proteínas + legumes + duas 
frutas + duas fatias de pão integral 
todos os dias; 5o) proteínas + legu-
mes + duas frutas + duas fatias de 
pão integral + 40 gramas de queijo 
à escolha todos os dias; 6o) pro-
teínas + legumes + duas frutas + 
duas fatias de pão integral por dia 
+ duas porções de feculentos por 
semana e 7o) proteínas + legumes 
+ duas frutas + duas fatias de pão 
integral por dia + duas porções de 
feculentos por semana.

Concluídos os sete degraus, entra 
a quarta fase, que é de estabiliza-
ção definitiva e deve ser seguida 
pelo resto da vida. Uma alimenta-
ção normal, mas respeitando três 
regras simples: toda quinta-feira 
alimentar-se só de proteínas; fazer 
vinte minutos de caminhada por 
dia; subir escadas e consumir três 
colheres de sopa de farelo de aveia 
diariamente.

Em quais princípios teóricos o 
senhor se baseou para criar o seu 
método?

Para mim, os açúcares e carboi-
dratos em excesso são os responsá-
veis pelo sobrepeso. O ser humano 
não é programado para alimentos 
que não existiam nos primeiros 195 
mil anos da existência de sua espé-
cie. Ele não tem pâncreas capaz de 
aceitar doses de açúcares e farinha 
brancos, presentes em 60% de nos-
sa alimentação atual. Esse consumo 
excessivo acarreta uma secreção 
massiva de insulina. Mas esse açúcar 
que a insulina reprime do sangue 
é logo transformado em gordura e 
estocado no tecido adiposo.

Os açúcares são viciantes. Quan-
to mais consumimos, mais nos 
tornamos dependentes. Por outro 
lado, as gorduras são alimentos 
menos perigosos para o organismo, 
mas muito ricos em calorias. Eu 
construí meu método reduzindo 
esses dois nutrientes e aumentando 
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parte das proteínas, que não têm 
nenhuma consequência para a 
saúde e aumentando ainda mais o 
consumo de legumes.

Mas os carboidratos são as 
principais fontes de energia do 
organismo humano. A falta desse 
nutriente não é prejudicial?

Os carboidratos são uma extra-
ordinária fonte de energia, mas 
nossa fisiologia nos permite viver 
sem eles. Nosso corpo sabe fabri-
car o que lhe é necessário a partir 
da gordura e das proteínas de sua 
alimentação. Numerosas tr ibos 
pr imitivas, como os esquimós, 
podem viver muito tempo sem 
consumir carboidratos. Hoje, nós 
consumimos doses fenomenais de 
carboidratos. Sabemos que os pri-
mitivos da Amazônia ou da África, 
ou ainda os homens pré-históricos, 
vivendo da caça e da colheita, con-
sumiam três quilos de açúcar natu-
ral (frutas e gramíneas selvagens) 
por ano; enquanto um americano, 
hoje, consome em média 75 quilos 
anualmente e um brasileiro mais de 
60 quilos. Nós não precisávamos 
de açúcar para viver e hoje nós 
precisamos menos ainda.

O senhor sabe quantas pessoas 
realmente fizeram a sua dieta e os 
resultados que obtiveram? Como 
foi feito esse controle?

Nos meus livros, há um ques-
tionário que proponho aos meus 
leitores, os quais permitem esta-
belecer estatísticas de sucesso. 
Cada livro comprado é lido, em 
média, por três pessoas. Além 
disso, em cada 100 livros lidos, 
a metade, ou seja, 50 leitores 
seguem a dieta e atingem o peso 
ideal. Em cada 50 que perdem o 
peso desejado, a metade, ou seja, 
25 pessoas estabilizam o peso em 
até cinco anos. No mundo, 35 
milhões de leitores leram meus 
livros e penso que 17 milhões 
emagreceram e 8,5 milhões es-
tabeleceram o peso. Esse total 
inclui um terço de obesos, ou 
seja, cerca de três milhões.

Existe algum estudo científico 
já desenvolvido a respeito da dieta 
Dukan?

Três estudos independentes con-
firmaram esses resultados, sendo 
dois estudos do IFOP (Instituto 
Francês de Opinião Pública) e um 
estudo publicado sobre obesidade. 
Mas dezenas de outros demonstra-
ram o benefício das dietas ditas 
cetogênicas, dietas que, como a 
minha, evitam carboidratos para 
emagrecer.

É preciso determinação para 
seguir sua dieta. Uma pessoa disci-
plinada que faça uma alimentação 
balanceada, reduzindo gordura e 
carboidratos, não alcançaria os 
mesmo efeitos ao longo prazo?

Não, o motor fundamental da 
maioria das pessoas que quer ema-
grecer é perder peso rápido para 
manter a motivação. Emagrecer 
vagarosamente representa uma 
verdadeira punição, pois essas 
dietas lentas atravessam as fases 
de estagnação que podem durar 
semanas. Nesse período, os seus 
seguidores ficam muito vulnerá-
veis às tentações.

"Dezenas de estudos 
demonstraram o 

benefício das dietas 
ditas cetogênicas, 
dietas que, como 
a minha, evitam 

carboidratos para 
emagrecer"
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Por outro lado, existe hoje em 
dia um grande mal-entendido na 
área da nutrição e do sobrepeso. 
Falamos frequentemente dos bene-
fícios das dietas equilibradas, ali-
mentação sadia e aberta a todos os 
nutrientes. Quem pode contestar a 
importância de tais princípios de 
alimentação? Mas se esse tipo de 
alimentação - para quem tem peso 
normal - não engorda, também 
não permite emagrecer. É preciso 
dizer e repetir que as dietas equi-
libradas não fazem emagrecer e 
frustram aqueles que tentam.

É comum os obesos apresen-
tarem doenças associadas como 
hipertensão e diabetes. Como a 
dieta Dukan atua sobre essas en-
fermidades?

As pessoas obesas têm várias 
patologias associadas, entre as 
quais, o diabetes e a hipertensão 
são as mais frequentes. Mas elas 
podem também sofrer doenças 
cardiovasculares e terem câncer. 
Como essas patologias são pro-
venientes do excesso de peso, a 
resposta terapêutica fundamental 
e perfeitamente lógica é “emagre-
cer”. Ou seja, para desaparecer as 
complicações, é preciso diminuir a 
causa. E quanto mais eficiente for 
a dieta, mais rápida e duradoura 
é a melhora dessas doenças. A 
experiência confirma que o me-
lhor indicador de minha dieta é a 
obtenção do controle do diabetes 
e da hipertensão.

Os médicos criticam dietas ba-
seadas em proteínas por causa dos 
danos que causam aos rins e ao 
funcionamento intestinal. O que 
o senhor diz sobre isto?

Isto não é verdade. O que acon-

tece é exatamente o contrário. 
No que tange ao rim, não são as 
proteínas que apresentam um ris-
co, mas os carboidratos. Cerca de 
80% das doenças renais e diálises 
se originam das complicações do 
diabetes. Um estudo americano 
demonstrou que os ratos que se 
tornaram diabéticos e obesos em 
decorrência da alimentação rica 
em carboidratos apresentaram 
doenças renais. Quando esses ra-
tos chegaram ao estado terminal 
da doença, os autores do estudo 
os submeteram a uma dieta to-
talmente isenta de carboidratos e 
rica em proteínas e gorduras. Eles 
tiveram, em algumas semanas, 
uma regeneração bastante pro-
gressiva do tecido renal. Isso é a 
prova de que o nutriente agressivo 
aos rins não é a proteína e, sim, o 
carboidrato.

A alimentação do brasileiro é 
baseada no arroz e feijão, uma 
mistura rica em nutrientes. Por 

Entrevista
que esse prato não faz parte de 
sua dieta?

Esses alimentos não são banidos 
da minha dieta. Eles são descarta-
dos nas duas primeiras fases, que 
são suficientemente rápidas para 
obter resultados motivadores e 
seguir até o final.

O que, a seu ver, é prioritário: 
ser magro ou estar saudável?

O prioritário é estar saudável, 
claro. Mas não é possível ficar 
saudável por muito tempo com 
sobrepeso. Pense no carro mais 
bonito e resistente do mundo. Dois 
carros tirados da fábrica no mes-
mo dia, um dirigido por apenas 
uma pessoa e outro com toda a 
família dentro. Cinco anos depois, 
leve-os para uma revisão técnica. 
Daí compreenderá que nada resiste 
ao excesso de peso com o passar 
do tempo. Todas as observações 
científicas provaram a evidência 
de que as pessoas com peso nor-
mal estão mais saudáveis que as 
pessoas com sobrepeso. Quanto 
às obesas, já sabemos que, se não 
emagrecerem, estarão condenadas 
a viver nove anos a menos que as 
outras.

Quais caminhos o levaram a 
criar um método de emagreci-
mento?

Eu comecei os estudos de neu-
rologia e rapidamente os inter-
rompi, pois a morte, o sofrimento 
e as doenças me pareciam difíceis 
demais para suportar. O acaso me 
fez cruzar o caminho de um obeso 
que eu consegui fazer emagrecer. 
Isso lhe fez tão bem que fiquei com 
uma sensação eufórica, vontade de 
ser útil e ajudar mais pessoas que 
desejavam muito emagrecer.
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"As pessoas com 
peso normal estão 

mais saudáveis 
que as pessoas 
com sobrepeso. 

Quanto às obesas, 
já sabemos que, se 
não emagrecerem, 

estarão condenadas 
a viver nove anos 
a menos que as 

outras"
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Foi-se o tempo em que a horta do 
quintal ou a quitanda da esqui-
na supriam a falta de alimentos 

para as refeições das famílias. A satis-
fação de cultivar o próprio sustento 
ou escolhê-lo foi se perdendo ao 
longo dos anos, na mesma velocidade 
que as horas livres diminuíram com 
o sentido de urgência que passou a 
imperar na vida das pessoas. Até o 
prazer de preparar as refeições e de 
reunir a família ao redor da mesa 
perdeu espaço para a correria da 
vida moderna. Foi diante dessa nova 
realidade que nasceu, em 1986, na 
Itália, pelas mãos do italiano Carlo 
Petrini, uma nova forma de relacio-
namento com o alimento, batizada 
de Slow Food.

O movimento se tornou uma 
associação internacional sem fins 
lucrativos em 1989, que possui, 
atual mente, cerca de 300 mil mem-
bros com apoiadores em mais de 100 
países, entre eles o Brasil, onde está 
há cerca de 10 anos e tem perto de 
cinco mil seguidores.

“A forma como nos alimentamos 
tem profunda influência naquilo que 
nos rodeia – na paisagem, na biodi-
versidade da terra e nas suas tradi-
ções. Comer bem e com prazer é fun-
damental para viver”, diz o professor 
de História e Cultura da Alimentação 
da Universidade Federal do Paraná, 
Carlos Roberto Antunes dos Santos, 
que é líder do Slow Food Convivium 
Província do Paraná. Os Convivia 
são grupos locais, que promovem em 
seus espaços de convivência cursos, 
palestras, refeições, degustações e 
visitas às escolas, feiras e mercados 
orgânicos. No Brasil existem cerca de 
30 Convivia, que se somam aos mais 
de 1.500 espalhados pelo mundo.

Santos conta que o princípio bási-
co do movimento está fundamentado 
no direito ao prazer de se alimentar e 
na utilização de produtos artesanais, 

produzidos com respeito ao meio 
ambiente e às pessoas responsáveis 
por sua produção. Em outras pala-
vras, o Slow Food segue o conceito 
de ecogastronomia, que abrange 
alimentação, qualidade de 
v ida e sobrev ivência 
dos ecossistemas da 
Terra. “O indiví-
duo deve buscar 
um al imento 
que seja bom, 
limpo e justo. 
Bom para ga-
rantir a quali-
dade do sabor, 
limpo para não 
prejudicar o meio 
ambiente nem a saú-
de humana e justo por 
defender condições econômicas 
que satisfaçam todos os envolvidos 
no processo”, explica Santos, que 
acredita que a melhor maneira de 
conter a alimentação fútil e apres-
sada seja por meio da disseminação 
do conhecimento.

Para isso, o Slow Food também 
organiza eventos internacionais 
como o Terra Madre, que reúne na 
Itália, a cada dois anos, cerca de 
sete mil pessoas, que repassam suas 
experiências por meio de palestras e 
expõem seus produtos em uma gran-
de feira chamada de Salão do Gosto.

Diversas regiões do Brasil tam-
bém promovem feiras com produtos 
que preconizam o Slow Food e alguns 
estabelecimentos já os vendem tam-
bém. É o caso do Sementes de Paz, 
que nasceu em 2008, com o objetivo 
de fortalecer a cadeia produtiva da 
agricultura ecológica e do comércio 
justo, apresentando-se como um elo 
entre produtores e consumidores. De 
acordo com o seu diretor, Rodrigo 
Giovannetti, ainda falta conscienti-
zação dos consumidores com relação 
aos benefícios dos produtos oriundos 

de um modelo produtivo baseado em 
pequenas propriedades, com manejo 
ecológico e com menores distâncias 
percorridas entre a roça e a mesa. 
“O consumidor precisa entender que 
consumir é investir e que, ao comprar 
um produto, está financiando sua 
reprodução e, portanto, escolhendo 
o mundo e a sociedade em que quer 

viver”, diz.
Para Irineide Teixeira 
de Carvalho, líder do 

Convivium de Re-
cife, diante das 
c ond i ç õ e s  d e 
vida atual nem 
sempre é pos-
sível cultivar o 
próprio alimen-

to, não só pelo 
crescimento exa-

cerbado das cidades 
e a vida cada vez mais 

corrida das pessoas como 
também pela falta de espaço. Mas, 

aos seus olhos, o maior problema da 
produção industrial são os efeitos 
nocivos à biodiversidade e à saúde de 
homens e animais. Por isso, acredita 
que os grandes produtores podem 
seguir a mesma trilha dos pequenos, 
com produtos que preconizem o ali-
mento bom, limpo e justo. 

“A produção em larga escala é um 
caminho sem volta, pois é impossível 
prover alimentos para a humanidade 
de hoje apenas com agricultura fami-
liar. Entretanto, não podemos permitir 
que a produção em massa esmague 
os pequenos produtores e interfira de 
forma destrutiva na biodiversidade”, 
diz, diante dos passos que estão sen-
do dados pela sociedade, mas que já 
pressionam supermercados a dispor 
de espaços para hortaliças, mel de 
abelha e outros orgânicos.

“Embora já exista muita cons-
cientização a respeito da qualidade 
desses produtos, os desinformados 
ainda constituem a maioria e o preço 
mais elevado também representa um 
entrave para a ampliação da comer-
cialização desses produtos”, conta 

Alimentação ecológica
Slow Food

O movimento inclui alimentação com respeito       
aos ecossistemas da Terra
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Maior produtividade, mais ino-
vação, menos estresse. Qual 
empresa não sonha em ter um 

ambiente de trabalho em que estas e 
outras qualidades estejam garantidas? 
Para estimular as características que 
marcam as empresas vencedoras, uma 
nova abordagem em Recursos Huma-
nos prevê a utilização dos serviços de 
um profissional diferente: o consultor 
do bom humor.

De acordo com especialistas, há 
espaço para esse novo profissional 
em todos os tipos de empresas. O 
consultor do bom humor tem muito a 
contribuir para que a empresa figure 
entre as melhores para se trabalhar, 
um indicador desejado no mundo 
corporativo. 

Para Luiz Edmundo Rosa, diretor de 
Educação da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos (ABRH-Nacional), 
um ambiente harmonioso e saudável 
pode aumentar a produtividade da 
empresa, mas o mais importante é que 
facilita a criação de novas ideias. Rosa 
diz que um ambiente sadio contribui 
tanto para garantir a qualidade dos 
produtos e serviços como para assegu-
rar a qualidade de vida dos funcioná-
rios, além de reduzir sensivelmente as 
idas a médicos, realização de exames 
e faltas ao trabalho.

eMpregabilidade
O consultor do bom humor Marcelo 

Pinto avalia que a profissão é uma nova 
tendência. O senso de humor passou a 
ser considerado uma competência pro-
fissional desejável e é necessário contar 
com especialistas em  promovê-lo ou 
detectá-lo, por exemplo, nos candida-
tos a uma vaga.

Para ele, ser descontraído na hora 
e na medida certa é um grande desafio 
para qualquer pessoa. Por ser difícil fa-
zer isso é que essa característica passou 
a ser valorizada e até essencial para a 
empregabilidade do profissional, pois 
normalmente está aliada à flexibilidade 
e habilidade de trabalhar em grupo.

“Temos que saber quando e com 
quem brincar, daí a importância do 
papel do consultor do bom humor, 
que alerta sobre a medida e a ocasião 
propícias para manifestações mais des-
contraídas”, afirma Pinto.

HuMOr e liderança
No perfil de um líder bem-sucedido, 

o senso de humor é uma característica 
marcante e importante, pois revela 
humanidade, sensibilidade, segurança 
pessoal, alto-astral, otimismo, con-
fiança, domínio da situação, habilidade 
em comunicação e relacionamento 
interpessoal, aliviando tensões e preve-
nindo conflitos e problemas. É o líder, 
de acordo com Marcelo Pinto, quem 
define o humor de sua equipe. Tanto 
para o bem, quanto para o mal, pois 
assim como o bom humor contagia, o 
mau humor contamina. 

O consultor destaca também o 
perigo, associado erroneamente ao 
bom humor, das piadas de mau gosto 
e discriminatórias, além dos apelidos 
depreciativos, situações muito comuns 
nas empresas. Alerta ainda que esses 

Consultor de bom humor
Profissão

Um ambiente harmonioso e saudável               
pode aumentar a produtividade da empresa

Irineide, ao apostar que as crianças e 
os jovens são a grande esperança do 
Slow Food e que as escolas poderão 
ser grandes aliadas na propagação e 
conscientização da filosofia.

A valorização dos alimentos e dos 
produtores locais, segundo Irineide, 
é importante também para garantir 
trabalho para muitas pessoas e, in-
clusive, para desafogar as grandes 
cidades, até mesmo de pessoas des-
preparadas tecnicamente, que acabam 
trilhando o caminho da violência e da 

 marginalidade. “O agricultor deixou 
o campo e suas raízes para se aven-
turar nas grandes cidades pela falta 
de condições técnicas de plantio e de 
preços justos para a comercialização 
de seus produtos. Para mantê-lo no 
campo, é necessário um programa 
educativo a partir da base, por meio 
de jovens e crianças, abrindo para 
estes novos horizontes de aspirações 
e uma política de apoio técnico e de 
comercialização com preços justos”, 
finaliza. P

Slow Food
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Aos 26 anos, a fotógrafa J. tem 
peso proporcional à sua altu-
ra, situação bem diferente de 

dez anos atrás, quando chegou a 
apresentar 20% a menos do que a 
balança indica atualmente. Na época 
ela engrossava a lista das jovens com 
anorexia nervosa.

V. sofr ia com a acne juvenil, 
por isso achou uma grande ideia 
vomitar toda vez que comia choco-
late, hábito que começou a cultivar 
quando tinha 14 anos. Hoje, aos 47 
anos, reconhece que a bulimia fez 
parte de sua vida por quase duas 
décadas.

F. tem 35 anos e muitos quilos 
acima do peso ideal, mas costuma 
esconder uma garrafa de dois litros de 
refrigerante sob a mesa, durante as re-
feições. Sem controle da alimentação, 
ela não tem coragem de se submeter 
à cirurgia bariátrica, indicada para 
pacientes com obesidade mórbida 
como é o seu caso, porque sabe que vai 
continuar a comer compulsivamente.

J. V. e F. confirmam as estimativas 
que indicam que 90% dos distúrbios 
alimentares ocorrem entre mulheres, 
na proporção de 0,5% a 4% de casos 
de anorexia nervosa; 1% a 4,2% de 
bulimia nervosa e 2,5% de compulsão 
por comer, em todo o mundo. Apesar 
de aparecer com frequência cada vez 
maior no noticiário, no entanto, o 
problema não está crescendo, mas 
apenas tornando-se mais conhecido.

A explicação é do psiquiatra Fábio 
Salzanio, do Instituto de Psiquiatria da 
Universidade de São Paulo (IPQ-USP). 
Atualmente ele é o vice-coordenador 
do Ambulim – Ambulatório de Bulimia 
e Transtornos Alimentares do Hospi-
tal das Clínicas, onde fica o primeiro 
centro criado no Brasil com o objetivo 
de realizar pesquisas e atendimento 
especializado nos casos de distúrbios 
alimentares.

cOMO identificar
Associados à preocupação com a 

imagem e à insegurança que as mudan-
ças no corpo provocam, os distúrbios 

Visão distorcida
Transtornos alimentares

Os distúrbios estão associados à imagem e                
à insegurança provocadas pelas mudanças no corpo 

tipos de conduta só expõem a empresa, 
de maneira gratuita e irresponsável, às 
ações judiciais, envolvendo questões, 
principalmente, de assédio moral, um 
tipo de denúncia que vem crescendo 
exponencialmente na Justiça traba-
lhista.

bOM negóciO
Para Renato Pereira, palestrante 

motivacional, o bom humor é um 
bom negócio. “O ambiente alegre é 
contagiante e o riso pode ser o melhor 
gerente.” A fórmula é simples: trans-
formar ref lexões sobre momentos 
dolorosos em momentos prazerosos. 
“Ninguém é feliz ou infeliz. Está feliz. 

E é assim que funciona com o bom 
humor”, explica Pereira, cuja técnica 
é criar, a partir do sorriso, uma aber-
tura de aceitação para a prática de 
novos comportamentos proativos no 
binômio vendedor-cliente. 

Já Wagner Campos, consultor do 
bom humor, acredita que saber ali-
nhar o bom humor ao trabalho é um 
desafio, mas essencial para o sucesso 
de uma empresa. “Uma equipe coesa 
é satisfeita e produtiva, pois encara 
desafios e os supera.” 

Desde que não haja uma gestão 
muito autoritária, afirma Campos, o 
bom humor promove sinergia e auxi-
lia as pessoas a verem os desafios sob 

um novo prisma, de forma positiva, 
baixando ansiedade e depressão. 

Luiz Edmundo Rosa concorda 
com Campos e lembra que a contra-
tação de pessoas com bom humor 
tem que vir alinhada com a proposta 
da empresa. “Não adianta contratar 
gente com bom humor em ambiente 
hostil e sisudo. A própria disposição 
do layout já denuncia a estrutura da 
empresa. Não acredito em ações iso-
ladas e sim numa gestão conjunta que 
envolva todos da empresa. Haja vista 
o exemplo da Google. As empresas 
mais alegres são as mais criativas e 
inovadoras. Produtividade é apenas 
consequência”, diz Rosa.  P
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alimentares geralmente começam na 
adolescência e exigem tratamento 
multidisciplinar para que se tenha 
chance de sucesso. Por isso, os espe-
cialistas recomendam muita atenção ao 
comportamento diante da alimentação, 
como os descritos a seguir.

Anorexia nervosa – Caracteriza-se 
pela distorção de imagem corporal 
e por uma procura incansável pela 
magreza, levando o paciente à perda 
de peso por meio de recursos extre-
mos como longos períodos de jejum, 
exercícios físicos excessivos, vômitos 
voluntários, uso de laxantes, diuréti-
cos ou moderadores de apetite. Pode 
levar à perda de cabelo, surgimento de 
penugem sobre o corpo, interrupção 
do ciclo menstrual por no mínimo três 
meses e tem risco de mortalidade em 
torno de 5% a 15% dos casos.

Bulimia nervosa – Apresenta-se 
como perda de controle alimentar, 
quando o paciente ingere indiscri-
minadamente grandes quantidades 
de alimentos em um período muito 
curto de tempo. Esse comportamento 
é seguido de sentimento de culpa, ver-
gonha e medo de engordar, levando o 
paciente a induzir o vômito, em geral 
várias vezes ao dia, bem como ao uso 
de laxantes, diuréticos ou inibidores de 
apetite – comportamento classificado 
como purgativo.

Comer compulsivo – Como ocorre 
com os bulímicos, 75% dos obesos 
podem comer normalmente, mas 
apresentam momentos de compulsão 
em que comem de modo exagerado, 

chegando a ingerir até 15 mil calorias 
em uma única refeição, sem o compor-
tamento compensatório (purgativo). 
Em decorrência, costumam apresentar 
sintomas de depressão, se isolar e 
evitar o convívio social.

A nutricionista Marle Alvarenga, 
coordenadora do Genta – Grupo Es-
pecializado em Nutrição e Transtorno 
Alimentar, explica que as evidências 
descritas ajudam mais no diagnós-
tico do que testes em laboratório. 
“Com exceção dos compulsivos, que 
geralmente apresentam alterações, 
exames de sangue podem não revelar 
mudanças significativas, levando à 
falsa impressão de que a perda de peso 
não está trazendo consequências, en-
quanto alterações mais graves como 
a osteoporose precoce ou arritmias 

cardíacas surgem repentinamente, 
quando a desnutrição já atinge níveis 
críticos.”

A dieta restritiva e a purgação 
também podem levar à carência dos 
chamados eletrólitos – sódio, cloro e 
potássio – com efeitos danosos para o 
pH sanguíneo, intestinos e rins, cau-
sando desde câimbras musculares até 
parada cardíaca, segundo a nutricio-
nista, que foi a primeira a desenvolver 
tese de doutorado sobre os transtornos 
alimentares no Brasil.

Onde buScar aJuda
A proposta de reunir diferentes 

especialidades em um mesmo lugar 
foi de Táki Athanássios Cordás, médi-
co e professor do IPQ-USP, que criou 
o Ambulim, em 1992. Hoje existem 
vários centros que, além de orientar 
pesquisas e aprofundar o conhecimento 
com estudos de casos, mantêm equipes 
formadas por psiquiatras, psicólogos, 
nutricionistas, fisioterapeutas e outros 
profissionais que atendem gratuita-
mente familiares e pacientes que lutam 
para vencer os transtornos alimentares.

No Rio de Janeiro, a ajuda pode vir 
por intermédio do Gota – Grupo de 
Obesidade e Transtornos Alimentares, 
do Instituto Estadual de Diabetes e En-
docrinologia Luiz Capriglione (IEDE). 
Em Porto Alegre (RS), o tratamento 
também é oferecido pelo Serviço de 
Psiquiatria do Hospital de Clínicas. P
eserenza@terra.com.br

Transtornos alimentares
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Com a chegada do inverno, alguns 
problemas de saúde costumam 
aparecer ou se tornam mais evi-

dentes. Os médicos registram aumento 
no número de pacientes reclamando 
de dores musculares, principalmente 
as de coluna cervical e lombares. As 
pessoas magras sofrem ainda mais por 
possuírem níveis baixos de gordura, que 
serviria como isolante térmico. Também 
são comuns as queixas nas articula-
ções, principalmente para quem sofre 
de artroses ou bursites, pois o líquido 
sinovial, que lubrifica as cartilagens e os 
tecidos, fica mais espesso com o esfria-
mento do corpo e gera incômodo. Até 
os ossos podem doer. Isso porque, nesta 
época, há um aumento da probabilidade 
de constrição vascular (diminuição do 
fluxo sanguíneo nos vasos) e as pessoas 
ficam mais tensas, com dores refletindo 
nos músculos e nervos. “Isso ocorre 
porque, com a temperatura baixa, 
contraímos os músculos, como meca-
nismo de defesa visando reter o calor 
do corpo”, explica a reumatologista 
Paula Pileggi. Portanto, quanto mais 
baixa a temperatura, maior a chance 
de aparecimento de dores relacionadas.

As pessoas sedentárias sofrem um 
pouco mais com o frio. Os músculos 
e articulações, geralmente parados, 
provocam o aumento da dor pela di-
minuição da flexibilidade.

O tempo frio não é somente res-
ponsável por essas dores nos músculos 
e articulações. Com as defesas do corpo 
fragilizadas pelas baixas temperaturas, 
a garganta e os ouvidos também so-
frem. Amídalas, faringes – causadoras 
das dores de garganta – e otites – nos 
ouvidos – também costumam dar o “ar 
da graça” nesta época do ano. Também 
aparecem os resfriados, muitas vezes 
confundidos com as gripes, que são 
transmitidas por micro-organismos, 
e dores de cabeça. Para evitar estes 
problemas,  recomenda-se às pessoas 
que se agasalhem bem, usem proteção 
para a cabeça, como chapéus e gorros, 
de forma que as partes protegidas não 
tenham tantas contrações. 

“Para aliviar dores musculares típi-
cas do frio, é necessário se movimentar 
e procurar não ficar encolhido”, diz Fa-
bíola Peixoto Minson, anestesiologista. 
Ela recomenda, sempre com supervisão 
médica, a manutenção de atividades fí-
sicas, com atenção especial às caminha-
das e aos alongamentos e lembra que o 
exercício libera a endorfina, hormônio 
que abranda a dor.

A caminhada deve ser mantida em 
todas as estações do ano, mas espe-
cialmente no inverno alguns cuidados 
devem ser tomados. Sabe-se que du-
rante a caminhada, nesta época, o ato 
respiratório se altera, pois o ar gelado, 

ao entrar pelo nariz, se choca com a 
temperatura interna mais quente do 
corpo – em torno de 36ºC – fragilizando 
as defesas do corpo, tornando-o mais 
suscetível às gripes e resfriados e facili-
tando as lesões musculares. Os médicos 
recomendam atenção redobrada ao ca-
minhar, com exercícios de alongamento 
por 15 minutos antes, principalmente 
as mãos, pés e cabeça para que fiquem 
aquecidos. 

O ortopedista Fabio Ravaglia diz 
que, além de mexer com a musculatura 
do corpo, o exercício ajuda no bombea-
mento do sangue para as extremidades. 
Ensina que o espreguiçamento é ótimo 
como alongamento, pois mexe com to-
das as partes do corpo. Recomenda que 
se aqueçam os pés e as pernas. As mãos 
devem ficar com as palmas para cima e 
massageadas com o polegar na região 
do punho, de um lado para o outro.

Para aqueles que sofrem de reu-
matismo, as dores nas articulações 
aumentam de intensidade com o frio, 
principalmente para quem tem artrose 
ou artrite. Quando a doença não está 
na fase aguda, a natação e a muscula-
ção podem ajudar, ativando o líquido 
sinovial. A hidroterapia, um tipo de 
fisioterapia feita geralmente em piscinas, 
também é muito útil, pois estimula a 
circulação e relaxa os músculos. Neste 
caso, com indicação médica, a prática de 
atividade física deve ser encarada como 
tratamento. Em estágios mais avançados 
da doença, o controle deve ser rígido, 
com séries com menos peso nos casos 
de musculação, e um bom trabalho de 
alongamento, que amenizará os pro-
blemas de contrações na musculatura.

O profissionais da área médica e os 
ligados a ela, como educadores físicos 
e fisioterapeutas, são unânimes em 
afirmar que o exercício moderado faz 
bem à saúde em todas as estações do 
ano, mas, em alguns casos, as dores 
podem ser aliviadas com medicação, 
massagens e bolsas de água quente, que 
podem trazer alívio imediato. Na hora 
de dormir, quando a temperatura está 
mais baixa, recomenda-se o uso de bons 
cobertores e aquecedores noturnos. P

Alívio para dores musculares
Saúde

No frio, ficar parado só aumenta problemas       
nos músculos e tendões

© 
An

ge
lo

 C
or

de
sc

hi
 |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



26

Éfácil avaliar a importância da 
visão, já que através dela nos 
chegam 80% das informações a 

respeito do mundo e do meio ambiente. 
Difícil é aceitar a possibilidade de sua 
privação – a cegueira. Por outro lado, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
informa que cerca de 80% dos casos 
de cegueira no mundo são curáveis ou 
evitáveis, desde que sejam tomadas a 
tempo medidas adequadas de preven-
ção e tratamento. Entre esses casos, a 
principal causa da cegueira definitiva é 
o glaucoma – uma doença crônica, que 
em geral não apresenta sintomas, mas 
que, se diagnosticada logo no início e 
tratada adequadamente, permite man-
ter a visão por toda a vida. 

Segundo a oftalmologista Maria 
Beatriz Guerios, o principal fator de 
risco dessa doença, que afeta cerca de 
um milhão de brasileiros, é o aumento 
da pressão intraocular causado pelo 
desequilíbrio entre a produção e a 
drenagem do humor aquoso, que vai 
lesando progressivamente o nervo 
ótico. O processo de perda da visão 
é tão lento que o paciente não sente 
nenhuma alteração. “São comuns casos 
de pessoas que vêm ao consultório para 
trocar os óculos e, quando é feito o exa-
me de fundo de olho, descobre-se que 
o glaucoma já está instalado”, diz ela. 

O humor aquoso é o líquido que o 
corpo ciliar (tecido intraocular) secreta 
constante e ininterruptamente. “Tal 
como acontece com um pneu que preci-
sa estar cheio de ar, só que não a ponto 
de explodir (e para regular isto existe 
uma válvula), para que a pressão do 
olho não suba, é preciso haver um canal 
de saída para o humor aquoso”, informa 
Ricardo Uras, professor de oftalmologia 
da Unifesp.  Esse canal, segundo Uras, 
está bem próximo à córnea e tem uma 
extensão um pouco maior do que ela 
e a circunda. Enquanto permanece o 
equilíbrio entre o produzido e o ex-

cretado, a pressão do olho se mantém 
dentro da normalidade. Mas quando, 
por algum motivo, a quantidade de 
humor aquoso que sai é menor do que 
a que se forma, ocorre um acúmulo do 
líquido, provocando um aumento da 
pressão intraocular, que caracteriza o 
glaucoma.

A doença surge por vários motivos. 
O mais comum é uma deficiência ana-
tômica do canal, que pode ocorrer ao 
longo da vida humana – quanto maior a 
idade, maior a incidência de glaucoma, 
em geral a partir dos 35 ou 40 anos. 
Este tipo, o mais frequente, é chamado 
de glaucoma crônico simples. Mas há 
tipos mais raros: pode ser congênito e 
apresentar-se na população infantil; ou 
pode surgir em decorrência de outros 
processos intraoculares, como a infla-
mação da íris ou do corpo ciliar (onde 
se forma o humor aquoso). No curso 
desses processos, a pressão dos olhos 
aumenta e, quando o processo melhora, 
a pressão ocular pode ou não voltar ao 
normal – de qualquer forma, os danos 
já causados não são recuperados, 
pois todas as lesões provocadas pelo 
glaucoma são irreversíveis. Mais raro 
ainda é o chamado glaucoma agudo, 
que é um aumento abrupto da pressão 

intraocular; em poucos minutos, este 
nível muito alto da pressão ocasiona 
uma dor que é das mais intensas que 
um ser humano pode sentir.

Ocorre maior número de casos de 
glaucoma entre os indivíduos de raça 
negra, entre os diabéticos e há os que 
têm esta propensão por uma questão de 
genética familiar. Por isso mesmo, ad-
verte Uras, quem tem um antecedente 
familiar ou pertence a um desses grupos 
de risco deve manter acompanhamento 
médico a partir dos 35 ou 40 anos; pois, 
no caso de a doença já existir, este início 
é a fase ideal para ela ser descoberta e 
o tratamento tem de ser iniciado ime-
diatamente.

Levando-se em conta que o melhor 
tratamento é a prevenção, já faz parte 
da rotina de toda maternidade, diz 
Guerios, o teste do reflexo vermelho, 
feito nas primeiras 48 horas de vida dos 
recém-nascidos: é um teste indolor, em 
que o médico, por meio de um aparelho, 
examina se existem reflexos avermelha-
dos em suas duas pupilas, o que sugere 
a inexistência de glaucoma ou catara-
ta. No adulto, o glaucoma é de início 
assintomático (o primeiro sintoma, já 
em fase adiantada, é a diminuição do 
campo visual, quando o paciente diz ver 
o cenário “como se fosse por um tubo”). 
Numa consulta, os exames de rotina são 
o de fundo de olho e a tonometria, que 
mede a pressão ocular. Hoje é possível 
fotografar a cabeça do nervo ótico para 
avaliar possíveis danos nele; e o recurso 
mais recente para avaliar a vitalidade 
deste nervo e de suas adjacências é a 
tomografia de coerência ótica (OCT, 
sigla em inglês). 

Se a descoberta é feita a tempo, 
pode-se evitar sequelas indesejáveis 
controlando a pressão do olho com 
o uso de colírios dos mais simples 
às  drogas mais sofisticadas. Quando, 
apesar do uso de medicação tópica 
e via oral na dose máxima, as lesões 
oculares continuam progredindo, pode 
ser utilizada a cirurgia com raios laser; 
mas, para casos mais severos, a cirurgia 
mais ampla é necessária.  P
lucitab@terra.com.br

Alta pressão intraocular
Glaucoma

Cerca de 80% dos casos de cegueira podem            
ser curáveis ou evitáveis

LuCita briZa
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Quem é adepto de aforismos, 
gosta de citar que a Medici-
na é a ciência das verdades 

transitórias. O que ontem era bom e 
recomendado, hoje pode não ser mais. 
Até há pouco tempo, a Medicina era 
complacente com pequenas doses 
de álcool no período de gravidez. 
Atualmente a recomendação mudou: 
nenhuma quantidade é segura. O con-
sumo moderado, como uma taça de 
vinho ou espumante, em momentos 
de comemoração, não é mais permi-
tido. A ginecologista e obstetra Flávia 
Fairbanks diz que se pensava que uma 
pequena quantidade de álcool, de for-
ma esporádica, não faria mal ao feto, 
pois a placenta seria capaz de fazer 
uma espécie de barreira de proteção. 
Mas a verdade é que o organismo da 
mulher consegue levar o álcool até o 
feto através da corrente sanguínea. 

Ele transpassa a membrana da 
placenta, pois suas moléculas 

são ínfimas e solúveis na 
água. 

O principal risco para a 
saúde do bebê da mulher 
g ráv ida é a Síndrome 

Alcoólica Fetal (SAF), 
reconhecida como a 
principal causa de re-

tardo mental no Oci-
dente, mais 
até que a 
Síndrome 
de Down 
e a dis-
t r o f i a 
mus-

cular. Essa síndrome  caracteriza-se 
pelo déf icit de crescimento, dis-
formia facial e anormalidades no 
sistema nervoso central. De acordo 
com o pediatra e neonatologista 
Jorge Huberman, a SAF interfere no 
desenvolvimento da criança desde 
a formação celular e ainda não se 
conhece a quantidade exata de álcool 
que provocaria a síndrome.

Existem relatos de casos de abor-
tos, malformações congênitas e na-
timortos, desde a época do Império 
Romano, de mães que faziam uso 
das bebidas alcoólicas no período 
de gravidez. Somente em 1968, na 
França, é que dados foram compilados 
com base nos relatos e caracterizados 
como SAF. A Organização Mundial da 
Saúde estima que, no mundo, mais de 
12 mil bebês nascem com a síndrome. 
No Brasil, não existem estatísticas a 
respeito, pois não há critérios precisos 
no diagnóstico. 

O efeito do álcool no organismo 
das mulheres varia de uma para ou-
tra. Cada organismo metaboliza a 
substância de maneira diferente. Mas 
a Medicina tem informação de que 
os efeitos maléficos são maiores em 
mulheres fumantes, que consomem 
muita cafeína e não se alimentam de 
forma adequada. O álcool também é 
muito calórico, o que pode compro-
meter a manutenção do peso ideal na 
gravidez e causar outros problemas, 
como a possibilidade, no futuro, de o 
bebê se tornar um dependente, caso 
sua mãe o seja. 

Após o consumo, o álcool percor-
re a corrente sanguínea rapidamente, 

chegando ao bebê em apenas 10 
minutos. O prejuízo causado ao 
feto é proporcional à duração e 

quantidade ingerida. Como 
tem passagem livre pela 

placenta, ele vai diretamen-

te para órgãos em formação. O fígado 
do bebê demora duas vezes mais tem-
po para metabolizar o álcool do que 
o de sua mãe e consequentemente os 
efeitos são mais danosos.

efeitOS nOcivOS
Os médicos aconselham as mulhe-

res que pretendem ou que desconfiam 
que estejam grávidas a pararem de 
beber imediatamente, por precau-
ção. Após o nascimento é possível 
identificar algumas características ou 
sintomas que são identificados como 
EAF – Efeitos do Álcool no Feto. Os 
mais conhecidos são o baixo peso, 
o dismorfismo facial e a demora em 
aprender a ler e falar. Também são 
comuns as anomalias cardíacas, que 
ocorrem em 29% a 50% dos pacientes 
com SAF. “A mãe que consome álcool 
precisa entender que tudo que ela in-
gere pode ir direto para o bebê”, alerta 
Fairbanks. O conselho vale ainda para 
aquelas mães que estão amamentan-
do, pois o álcool vai para a corrente 
sanguínea da criança através do leite 
materno e pode prejudicar o seu de-
senvolvimento, completa Huberman. 

Existe uma relação de consumo 
de quatro ou mais doses semanais 
de álcool durante a gravidez com 
o abortamento espontâneo e parto 
prematuro. O risco de aborto é au-
mentado em duas a quatro vezes e 
ele se dá, geralmente, entre o quarto 
e o sexto mês de gestação. O consu-
mo mínimo nos três primeiros meses 
de gestação já pode ser prejudicial à 
saúde do bebê.

Infelizmente não há tratamento 
terapêutico para reverter os efeitos 
da síndrome, mas é importante iden-
tificar o problema até os seis anos 
de idade, para que haja intervenções 
prevenindo a criança contra possíveis 
problemas de ordem psicológica e 
social no futuro. Recomendam-se, 
conforme o grau de cada caso, inter-
venções psiquiátricas ou psicológicas, 
tratamentos e/ou acompanhamentos 
oftalmológicos de caráter permanente 
e estabilidade nas relações familiares, 
sem mudanças bruscas, sejam de or-
dem médica, escolar ou residencial. P
neusapinheiro@ig.com

Álcool vetado
Gravidez

Médicos concluíram que bebida alcoólica          
pode prejudicar o bebê

neusa Pinheiro
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FLáVio tiné

desde enfermeiras, que por alguma 
razão não se deram bem como fun-
cionárias de hospitais, até pessoas 
cujo nível de conhecimento é incom-
patível com a função e que superam 
essa deficiência com comoventes 
demonstrações de carinho.  

Essa situação começou a mudar 
com a criação de empresas conhe-
cidas como home care, que surgiram 
inicialmente nos EUA e se espalham 
pelo Brasil na forma de franquias, 
que ministram cursos preparatórios. 
São cursos informais, que orientam 
os cuidadores, dando-lhes noção do 
tipo de trabalho a ser desenvolvido. 
Os frágeis pacientes não distin-
guem o bom do mau atendimento. 
E os contratantes, por sua vez, às 
vezes confundem o trabalho dos 
cuidadores, atribuindo-lhes tarefas 
impertinentes.

Ainda não existe qualquer movi-
mento no sentido de regulamentar a 
profissão, que não exige habilidades 
especiais. Os administradores hos-
pitalares afirmam que cuidador não 
é profissão, e sim ocupação. Mas 
aceitam sua presença nos quartos 
dos hospitais, em respeito aos que 
não podem dar assistência 24 horas 
aos parentes.  

O cuidador é um importante 
auxiliar nas tarefas de manutenção 
do conforto do idoso doente, nos 
hospitais ou nas residências. Mesmo 
não regulamentada, a ocupação é 
importante auxiliar no dia a dia.  P

O autor é jornalista e foi assessor de imprensa 
do HCFMUSP durante 21 anos, flavio.tine@
gmail.com
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O papel do cuidador
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A contratação desses trabalhadores geralmente              
é feita por indicações de amigos, colegas                        

de trabalho ou vizinhos

que, além de ajudar nos movimentos 
normais como dar banho, trocar de 
roupa, depilar, fazer massagem ou 
coisas desse gênero, poderia também 
ser vítima ou cúmplice de relações 
mais íntimas. 

Nos lares mais modestos , o 
atendimento ao idoso é feito por 
empregadas domésticas ou parentes 
próximos. Quantas mães dedicam 
a vida aos cuidados do filho ou do 
marido incapazes por algum aciden-
te ou desde o nascimento. Conheço 
algumas. O leitor também, com 
certeza. O amor e o vínculo familiar 
vencem o sacrifício de trocar fraldas, 
dar banho ou colocar pacientemente 
meias e sapatos, cuecas e camisetas 
naqueles que já não conseguem 
executar certos movimentos. 

Na ausência desses parentes, a 
contratação desses trabalhadores 
geralmente é feita por indicações 
de amigos, colegas de trabalho ou 
vizinhos. Há algum tempo existem 
as home care. 

Obv iamente, a contratação 
de tais servidores é onerosa. Só 
famílias de certo poder aquisitivo 
podem arcar com tais despesas, 
correndo o risco de confiar seu 
ente querido a mãos nem sempre 
confiá veis, já que são pessoas 
recrutadas segundo habilida-
des nem sempre comprovadas. 
Entre os cuidadores, existem 

Oaumento do número de idosos 
na população, atribuído, entre 
outros fatores, aos avanços da 

Medicina e à melhoria das condições 
de vida, resulta também no surgi-
mento de novos tipos de atividade. 
Surge em todo o País uma nova 
ação, destinada a ocupar posição 
de destaque nos meios médicos e 
na sociedade, adquirindo status de 
quase profissão. Ainda não consta 
como tal nos dicionários nem é 
regulamentada pelos órgãos com-
petentes, mas existe. Refiro-me ao 
cuidador, profissional que se dedica 
aos idosos, ora como simples acom-
panhante, ora como enfermeiro ou 
auxiliar de enfermagem. 

Em passado recente, essa ativida-
de carregava consigo conotação sus-
peitosa. Era confundida com pessoas 
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Sono e depressão – O Centro Médico da Universidade de Colúmbia, nos Estados 
Unidos, pesquisou os hábitos de adolescentes entre 12 e 18 anos e constatou que 
o déficit de sono pode levar o jovem à depressão e até a pensamentos suicidas. 
Quem dorme menos de cinco horas por noite tem 71% a mais de chance de ter 
esses problemas, segundo o trabalho. De acordo com seu coordenador, a falta de 
sono afeta as respostas emocionais do cérebro e provoca um estado de irritação 
que dificulta ao adolescente lidar com os problemas do dia a dia.

Suco de uva – Se não quiser ou não 
puder tomar vinho, opte pelo suco de 
uva, sem açúcar, que também é rico 
em substâncias antioxidantes, como 
os flavonoides, que ajudam a elevar 
o HDL – colesterol bom e diminuir o 
LDL – colesterol ruim.

Asma e obesidade – Estudo ameri-
cano descobriu por que os gordinhos 
estão mais sujeitos a sofrer de asma, 
ao verificar que a leptina, hormônio 
que controla a fome, dilata as vias aé-
reas. Notou-se que a gordura prejudica 
a função dessa substância. Ao emagre-
cer, reverte-se a situação, contribuindo 
para a melhora das crises asmáticas e 
também para “domar” o apetite.

Alimentação e felicidade – Pesquisadores da Universidade de Warwick, no 
Reino Unido, constataram que, quanto maior o consumo de frutas e vegetais, 
melhor o estado de espírito das pessoas. De acordo com a neurocientista 
Patrícia Brocardo, é difícil dizer quais os critérios objetivos da pesquisa, 
mas sabe-se que esses alimentos são fontes de vitaminas, minerais e 
antioxidantes. Segundo ela, a substância que pode ter importância no 
humor é o ácido fólico, presente nas frutas e verduras e ausente em boa 
quantidade nas pessoas deprimidas.

Estresse envelhece – Um estudo 
publicado no Biological Psychiatry 
descobriu que a depressão e o es-
tresse estão ligados à diminuição 
do tamanho dos telômeros, cápsulas 
que protegem os cromossomos, o 
que é um dos sinais do envelheci-
mento. O estudo comprovou que os 
menores telômeros estavam nos 
pacientes depressivos. Verificaram 
ainda que o encur tamento dos 

telômeros está relacionado a um 
baixo nível de cortisol, hormônio do 
estresse. Dessa forma, concluíram 
que o estresse tem papel importante 
em pessoas deprimidas.

Excesso de anti-inflamatório – De 
1.015 prontuários analisados de pa-
cientes com lesões renais agudas do 
Hospital Infantil da Universidade de 
Indiana, EUA, 3% tinham relação direta 
com anti-inflamatórios usados para 
baixar a febre e diminuir diarreia e 
vômitos, nos quadros de desidratação 
em crianças. O remédio reduz o fluxo 
de sangue para os rins, gerando insu-
ficiência renal.

Desonroso 2o lugar – Entre 67  países 
pesquisados, o Brasil ocupa a segunda 
posição em maior número de mortes 
envolvendo motocicletas. São 7,1 
mortes a cada 100 mil habitantes. Pru-
dência e respeito com terceiros são 
qualidades que devemos aprimorar.

Hora do almoço – Quem almoça 
perto do meio-dia emagrece 
mais do que pessoas que se 
alimentam mais tarde. Essa 
conclusão é de um trabalho 
feito na Universidade de Murcia, 
Espanha, que relacionou o hábito 
à regulação de hormônios 
envolvidos na digestão.
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Nozes e fertilidade – Um 
experimento na Universida-
de da Califórnia percebeu 
a lterações entre pessoas 

que comeram 75 gramas de 
nozes todos os dias. A oleaginosa 
parece melhorar a constituição e 

mobilidade dos espermatozoides em 
virtude da existência dos ácidos gra-
xos poli-insaturados, como o ômega-3. 
Ainda não se sabe se homens inférteis 
poderão se beneficiar da possível des-
coberta ou se as chances de a mulher 
engravidar aumentam. 

Câncer de mama – De acordo com 
pesquisa americana, a mulher deve, 
antes da menopausa, praticar 10 horas 
de atividades físicas por semana para 
diminuir os riscos de câncer de mama. 
Após, nove horas são suficientes. Nelas 
podem estar incluídas a varrição de 
casa e subidas de escadas, mas, seis 
horas de academia é o mínimo a ser 
feito.

Abaixo o mau humor – Que o mau 
humor é contagioso, já sabemos. Que 
o digam aqueles que estão perto de 
alguém mal-humorado! Mas existem 
algumas receitinhas simples para mi-
nimizar o problema. Cheiro de grama 
cortada, a presença de um amigo ba-
cana, a palavra “obrigado” e falar baixo 
são algumas medidas simples que vão 
deixar você mais feliz.

Exercício com os pets – Estudo com 
três mil donos de cachorros no Reino 

Unido constatou que passear com 
eles diariamente faz muito bem 
à saúde. Em média, as pessoas 
andaram oito horas com seus 

pets pelas ruas durante a se-
mana contra pouco mais de 
uma hora de quem não tem 

cães e frequenta 
academias. Sem 
contar o bem-estar 

proporcionado pela boa 
companhia.

Ovo: ainda vilão – Pesquisa 
publ icada no New England 
Journal of Medicine demons-
trou ligação entre a existência 
de uma bactéria no intestino 

das pessoas e o consumo de ovos, 
que pode aumentar o risco de ataques 
cardíacos. As bactérias ajudam a 
transformar a lecitina, que é abun-
dante nas gemas, em uma substância 
denominada TMAO, que prejudica o 
coração. A carnitina, composto en-
contrado na carne de vaca, também 
tem o mesmo efeito danoso, segundo 
outra publicação recente.

Boa gordura –  De acordo com 
nutricionistas, o abacate é uma ex-
celente fonte de gordura boa, que 
sacia a fome e é um 
substituto saudável 
para a ma ionese 
em s a ndu í che s . 
Além disso, pos-
sui propr iedades 
 anti-inflamatórias. 
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Parecia um montinho de neve, 
quando chegou à nossa casa. 
Branquinha com seus pelos 

ouriçados sobressaindo na flanela 
vermelha. Recebeu o nome de Jolie e 
passou a fazer parte da família. Jolie 
é uma cadelinha maltês, hoje com 
quatro anos de idade, que demos à 
nossa filha, como presente em seu 
aniversário de quinze anos de idade.

Durante esses anos, andava pelo 
meio da casa subindo e descendo 
escadas em saltos precisos. No ano 
passado foi conquistada por um 
vizinho cheio de charme que se es-
gueirava sob o portão da garagem e 
ficava rosnando na porta de serviço. 
O namorador tanto insistiu que aca-
bamos permitindo o encontro entre 
os dois. Durante dois dias ficaram na 
garagem entre cheiros e afagos. Ela 
ficou prenhe e não quis mais saber 
do parceiro. A gravidez foi de risco e 
nos custou importância próxima do 
que gastamos com o parto de nossa 
filha. Nasceu uma cadelinha que logo 
a presenteamos a uma amiga que des-
conhecia o alto custo de manutenção 
de um ser tão pequenino. 

Foi nesse período que, numa par-
tida de futebol, rompi o tendão do 

PauLo CasteLo branCo 

início, exercícios leves; depois, séries 
cada vez mais puxadas. 

As deliciosas pizzas foram subs-
tituídas por “Margueritas” e “Burra-
tas”. O chope, por sucos de abacaxi 
com hortelã. Jolie, minha maltês, 
sem companhia, passou a viver na 
sua casinha comendo ração rechea-
da de pequenos pedaços de carne 
ou frango. Engordou tanto que não 
passava mais entre as grades do 
portão na chegada do rapaz que a 
leva para o banho.

Na volta de um desses banhos, 
recebemos um bilhete da proprietária 
do pet, solicitando que eu fosse até a 
loja, pois precisava ter uma conversa 
sobre o futuro da Jolie. Fui imediata-
mente. O encarregado dos serviços de 
tosa e banho estava desconfiado que 
a maltês estivesse grávida, como ele 
se referiu à barriga proeminente da 
cachorrinha. Questionei sobre os cui-
dados em relação aos outros animais 
que frequentam o mesmo horário de 
Jolie e a possibilidade de contatos 
fortuitos. O sujeito foi categórico ao 
afirmar que, lá no pet, não ocorrera 
qualquer descuido desta espécie. 
– Quem sabe não foi o Milke, que 
voltou a cruzar com ela? – encerrou.

Levei Jolie à clínica veterinária 
onde, realizada uma ecografia, foi 
constatada a inexistência de gravi-
dez. – A cadelinha está é gorda, obe-
sa! Precisa fazer exercícios físicos e 
uma dieta! – diagnosticou a médica. 

Agora, de volta ao meu peso ideal, 
saio para a minha caminhada matinal, 
levando comigo a Jolie, que já está 
voltando ao seu corpo normal. Milke, 
o maltês, que vive livre conquistando 
cadelas da região, tem acompanhado 
com interesse a metamorfose que se 
processa na parceira. P

Paulo Castelo Branco é advogado, escritor e 
membro da Academia Brasiliense de Letras

O encarregado dos serviços de tosa e banho estava 
desconfiado que a maltês estivesse grávida

Crônica

Gula

pé esquerdo. Parei de correr, nadar, 
caminhar ou praticar qualquer exer-
cício físico. Recuperado, fui atingido 
por uma preguiça monumental para 
voltar à academia de ginástica. Bem 
que tentei, mas nada me provocava 
tanta felicidade do que uma pizza 
acompanhada de um chope bem 
gelado. Nos fins de semana, pelo 
telefone, pedia as deliciosas massas 
que comia sem culpa, à frente da 
televisão onde assistia a filmes sem 
parar. Jolie ficava ao meu lado.

Em seis meses, engordei mais de 
dez quilos. Fiquei barrigudo e obeso. 
Preocupado com as recomendações 
do meu cardiologista, decidi buscar 
um endocrinologista. O médico, após 
uma bateria de exames, prescreveu 
mudanças nos hábitos alimentares, 
exercícios físicos e acompanhamento 
de um nutricionista.

Respeitei as recomendações 
e iniciei programa de exercícios, 
acompanhado de personal trainer. Às 
sete da manhã já estava em minha 
porta o Tarzan, como chamávamos 
os caras fortes da minha época. Saí-
amos juntos em marcha lenta até a 
academia, que fica a cinco quilôme-
tros de minha casa. Na academia, no 
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A8a edição do Sinplo – Simpósio 
Internacional de Planos Odon-
tológicos, realizado pelo Sinog 

– Sindicato Nacional das Empresas 
Odontologia de Grupo, nos dias 11 e 
12 de abril, no Hotel Holiday Inn Par-
que Anhembi, em São Paulo, debateu 
o desenvolvimento sustentável e a 
qualificação da gestão das operadoras 
de planos odontológicos e contou com 
cerca de 200 participantes.

Na abertura, o pre-
sidente do Sinog, Ge-
raldo Almeida Lima, 
destacou o objetivo do 
evento que é colaborar 
para o melhor desem-
penho das operadoras 
odontológicas. “O nos-
so segmento vem cres-

cendo a passos largos nos últimos anos 
e nós, representantes da modalidade que 
mais contribui para isso, temos o dever 
de promover o desenvolvimento susten-
tável de todas as operadoras odontológi-
cas e o seu consequente aprimoramento 
e qualificação”, declarou.

O diretor-adjunto de Normas e 
Habilitação de Operadoras da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
Leandro Fonseca, expôs a visão do ór-

gão regulador e as perspectivas para o 
segmento odontológico. Para ele, saber 
avaliar o risco, a comercialização do 
produto e a prestação de serviço fazem 
parte das competências para se obter 
sucesso. “Para atender a essas compe-
tências, é necessário que se tenha uma 
boa gestão”, afirmou. 

De acordo com Randal Luiz Zanetti, 
da OdontoPrev, em virtude das fusões, o 
perfil do mercado corporativo está mu-
dando e os clientes estão cada dia mais 
exigentes. Para se chegar a um nível de 
satisfação, muitas vezes é necessário se 
unir e expandir o negócio. “Antigamente 
os conciliadores se baseavam no número 
de beneficiários e no índice de fatura-
mento. Hoje eles buscam indicadores 
favoráveis que possuam qualidade de 
contratos, qualidade das redes assisten-
ciais e precificação”, destacou Zanetti.

A apresentação internacional contou 
com a presença do diretor responsável 
da área técnica da Seguros Centauro, 
Alejandro Arciniega Montoya, que fez 
um panorama dos planos odontoló-
gicos no México. “A Centauro tem-se 
centrado na prestação de cuidados, 
com os mais altos padrões de qualidade 
e eficiência, em que se busca a satisfação 
geral do paciente”, garantiu.

O chefe da assessoria jurídica do 
Sistema Abramge/Sinamge e Sinog, 
Dagoberto Lima, tratou da revisão da 
regulamentação e o impacto que ela 
pode causar em todo o segmento. “A 
ANS conhece as operadoras melhor do 
que elas mesmas”, assegurou. Isso se 
deve ao conjunto de informações que 
ela recolhe periodicamente para manter 
o controle das operadoras. 

A consultora em Odontologia Ana 
Paula Lucchesi Nucci moderou o talk 
show que teve a presença do sócio 
fundador da Base Brasil Corretora, An-
derson Murilo Ferreira. Este dividiu suas 
experiências sobre a importância dos 
planos coletivos dentro das empresas. 
“Vender serviços que contribuam para 
o negócio da empresa e a capacidade 
de entender o cliente definem toda a 
estratégia e a modelagem do nosso 
negócio”, disse Ferreira.

Em seguida, a assessora técnica do 
Sinamge, Virgínia Rodarte, abordou o 
cenário atual dos planos individuais 
e as dificuldades na comercialização 
deste tipo de plano. “A normativa da 
ANS dá ao cliente uma multa muito 
baixa, fazendo com que o beneficiário 
ingresse no plano e faça o tratamento 
que tenha interesse e depois saia, sem 
grandes penalidades”, avaliou. 

Ana Paula Pinheiro, sócia do escri-
tório Oliveira Rodarte Advogados, falou 
sobre as regras regulatórias, envolvendo 
as estruturas adequadas ao contrato, os 
procedimentos do registro de produtos, 
padrões TISS e a obrigatoriedade de 
ferramentas como o portal corporativo 
na internet. ”A única forma de comu-
nicação periódica à ANS é via aplicativo 
(RPS-WEB), e essa alteração deve ser 
feita constantemente, até que seja dis-
ponibilizada uma ferramenta dentro da 
rede”, ressaltou.

A avaliação e controle da rede cre-
denciada foi tema da diretora regional 
do Sinog, Cláudia Durante, que apontou 
falhas a serem melhoradas nas grandes 
e pequenas empresas. Ela falou sobre 
o planejamento para conquistar mais 
clientes, elevando o crescimento com 
sustentabilidade e rentabilidade. 

No segundo dia, a diretora do Depar-
tamento de Odontologia Legal da Asso-
ciação Paulista de  Cirurgiões-Dentistas 

Gestão sustentável
8o Sinplo

Foram discutidas experiências de negócios             
na administração das operadoras
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– APCD, Maria Angélica Mendonça, 
explicou o novo código de ética odon-
tológica em vigor desde janeiro de 2013 
e os cuidados necessários na hora de 
vender um produto, para não incorrer 
em uma infração ética. Maria Angélica 
ressaltou que, com os avanços tecno-
lógicos, foram criadas várias formas de 
prestação de serviços, que necessitam 
estar de acordo com o que o código de 
ética estabelece. “Operadoras de planos 
odontológicos e cirurgiões-dentistas 
são companheiros na construção dessa 
relação e parceiros na responsabilidade, 
na ação e na omissão contra o cumpri-
mento das deliberações”, alertou. 

Conhecido por suas numerosas 
previsões sobre a economia brasileira, 
o consultor de empresas e conferen-
cista Stephen Kanitz informou que 
o Brasil poderá se tornar um grande 
mercado consumidor ao adquirir em-
presas internacionais. “O Brasil está 
em uma área privilegiada por não 
ter certos fenômenos da natureza, 
além da capacidade de crescimento 
populacional. No futuro aqui será o 

melhor lugar para morar e empreen-
der”, previu. 

O consultor de gestão empresarial 
Antonio Scagliusi falou sobre as normas 
gerais de contabilização estipuladas 
pela ANS e explicou os Procedimentos 
de Adequação Econômico-Financeira 
(PAEF), que buscam corrigir anormali-
dades no funcionamento da operadora. 

Em seguida, o diretor de Assuntos 
Institucionais da Amil – Assistência Mé-
dica Internacional, Antonio Jorge Gualter 
Kropf, falou sobre a importância dos mo-
delos de remuneração, que possibilitam 
melhor organização do setor através do 
fee for service, no qual o médico recebe 
pelo trabalho realizado; o captation, que 
tem uma taxa uniforme por pessoa, paga 
antecipadamente para a utilização de um 
serviço, e a utilização de pacotes que são 
feitos de acordo com a necessidade da 
operadora. “Temos que aprender com os 
erros”, referindo-se à eficiência na gestão 
que as operadoras devem ter para evitar 
conflitos e obter melhores resultados. 

Michelle Mello, gerente de Monito-
ramento Assistencial da ANS, alertou 

sobre os incentivos regulatórios na 
adoção de modelos centrados no 
cuidado. “Ao projetarmos um pro-
grama, nos depararemos com alguns 
desafios, e o maior deles é a mudança 
de comportamento e do estilo de vida. 
Essa mudança não está somente no 
indivíduo, mas nos prestadores de 
serviço”, declarou.

Já a responsável pelo desenvolvi-
mento e gestão de programas relaciona-
dos à medicina preventiva e promoção 
de saúde para aplicação no mercado 
de seguros da Sul América, Elizabeth 
Gutierrez, relatou suas experiências 
dentro de uma seguradora de saúde. “O 
mercado consumidor está passando por 
grandes transformações de naturezas 
econômica, social e tecnológica que exi-
gem novas estratégias de atuação”, disse. 

O evento foi encerrado pelo presi-
dente do Sinog com o agradecimento a 
todos os participantes, por acreditarem 
em um desenvolvimento sustentável por 
meio do aprimoramento e da qualifica-
ção da gestão das operadoras de planos 
odontológicos.  P
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tores. Parabéns! Faço especialização em 
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Recebo em minha residência a ótima 
revista de vocês Medicina Social de 
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2013 / 14
SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês - OPS em regime de Direção Fiscal

DIOPS Financeiro e PPA - até o dia 15 dos meses agosto e novembro de 2013 e fevereiro e maio de 2014 
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de setembro e 
dezembro de 2013 e março e junho de 2014
SIP - último dia útil dos meses de agosto de 2013 e fevereiro de 2014

RPC - para OPS com menos de 100 mil beneficiários

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

Aperiódico – Comunicado de reajuste
1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do 
início do período de referência (porém, o reajuste não poderá ser retroativo)
2. Planos coletivos - para OPS com mais de 100 mil beneficiários – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias 
após a aplicação do reajuste
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 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
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0800 70 98 100
www.totvs.com

/totvs

Existem assuntos que devem
ser tratados por especialistas. 

A saúde dos seus clientes e da 
sua empresa, por exemplo.

Pense na melhoria de resultados que um controle mais 
eficaz de processos e custos poderia trazer para o seu dia 

a dia. Com as soluções da TOTVS em software, tecnologia, 
infraestrutura e serviços, hospitais e operadores de saúde 

não precisam se preocupar com as atualizações da ANS. 
É mais segurança para você cuidar melhor dos seus 

clientes e da gestão da sua empresa.

Novos desafios pedem novas soluções. 

Ligue e agende uma visita com os nossos consultores.
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