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O médico infectologista Stefan Cunha Ujvari esclarece por que vírus e bactérias estão cada vez mais 
resistentes e o que fazer para neutralizar esses inimigos invisíveis  
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Empreendedorismo
O Brasil é o terceiro 
no ranking mundial de 
jovens empreendedores. 
E as empresas investem 
no planejamento e 
conhecimento de 
mercado para crescer

Nutrição infantil  
As crianças seguem 
o exemplo dos pais. 
Por isso, nutricionistas 
insistem na necessidade 
de se educar para a boa 
alimentação em família 
desde cedo

Combustíveis 
do corpo     

Presentes em glândulas 
e órgãos, os hormônios 

são responsáveis por 
colocar o organismo em 

movimento. Saiba 
o que acontece 
quando há uma 

pane no sistema

Sexualidade
Cada vez mais mulheres 
procuram especialistas 

para melhorar a vida 
sexual. O assunto ainda 

é tabu, mas a busca visa 
resolver os problemas 

da libido

Desafio na Odontologia 
O Brasil tem 26 milhões 
de pacientes especiais 
e apenas 404 dentistas 
especializados nesses 

clientes. Descubra o 
que é necessário para 

atendê-los
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Acidente Vascular Cerebral (AVC)
Prevenção e Tratamento

Participantes: Médicos e Jornalistas

Prêmios: 
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IronIas do novo rol
A lém d i s s o , 

as decisões sobre 
quais procedimen-
tos são relaciona-
dos no novo rol 
trazem absurdos, 
como incluir aci-
dente de trabalho, 
que sempre foi 
obrigação estatal 
– para a qual há 
verba específ ica 

recolhida de toda a cadeia pro-
dutiva nacional – e agora deverá 
fazer parte das coberturas obri-
gatórias de planos de saúde. 

E mais, haverá uma grande 
disparidade de preços de produ-
tos. Isso porque o preço de venda 
é livre para novos contratos – e 
os já existentes não terão reajuste 
agora, e nem terão preço atuali-
zado pelo custo real. Sem contar 
que os reajustes anuais da ANS 
estão sempre aquém dos preços 
reais dos serviços de saúde da 
Medicina Suplementar.

Mas pior ainda é o fato de que 
a nova interferência da ANS no 
rol de procedimentos pode custar 
a falência de planos de saúde. 
Principalmente as pequenas e 
médias operadoras, que já lutam 
para vencer taxas e obrigações 
impostas pela ANS, terão maior 
dificuldade para sobreviver. A 
ironia é que o mercado de planos 
de saúde deveria se preparar para 
atender uma nova classe C e D 
emergente e não se tornar cada 
vez mais elitista, por imposição 
da própria agência reguladora.

UUm “novo” rol 
de procedimen-
tos deverá entrar 
em vigor em ju-
nho. Mais uma 
vez, a ANS decla-
ra que a atuária 
e a consequente 
nota técnica dos 
produtos das ope-
radoras não têm 
nenhum valor. Já 
na RN 167, de janeiro de 2008, a 
agência reguladora – que deveria 
“primar” pelo equilíbrio econô-
mico-financeiro das empresas 
– obrigara as operadoras a cobrir 
outros cem novos procedimentos 
sem viabilizar fonte de custeio 
para estes. Agora, com essa nova 
“atualização”, introduzem-se 
mais de 70 novos procedimentos 
e, de novo, sem viabilizar fonte 
de custeio para tais serviços – o 
custo será “avaliado” nos nove 
meses seguintes quando, já em 
2011, deverá “inf luenciar” no 
reajuste a ser concedido pela 
agência no ano que vem. 

Ora, é como se uma popula-
ção maior do que o Paraguai e o 
Uruguai juntos – o equivalente 
aos cerca de 10 milhões de pes-
soas que têm planos de saúde 
individuais – tivesse o privilégio 
de ter tais serviços médicos sem 
qualquer pagamento. Mas, em 
que empresa, indústria ou co-
mércio se oferece um benefício 
gratuitamente para, depois de 
quase um ano, “avaliar” seu 
custo?
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Direito

Novidades para o ano de 2010

As perspectivas do cenário da 
área da saúde suplementar 
para este ano de 2010 são as 

mais diversas, principalmente no 
campo das medidas regulatórias e de 
influência na normatização, controle 
e fiscalização do referido mercado. 
Entre elas, podemos destacar as 
seguintes: 
a. Tramita na Câmara dos De-

putados o Projeto de Lei no 
4.076/2001, ao qual foram apen-
sados mais 25 outros Projetos 
de Lei versando sobre a matéria, 
que originou dois substitutivos 
de Relatoria aprovados, respec-
tivamente, nas Comissões de 
Seguridade Social e Família e 
de Defesa do Consumidor. Este 
último, mais abrangente, altera 
substancialmente as disposições 
da Lei no 9.656/98 que, modifi-
cadas pelas 44 Medidas Provi-
sórias editadas até 21 de agosto 
de 2001 e que até agora conti-
nuam em vigor, regulamentam 
as operadoras e os planos e 
seguros privados de assistên-
cia à saúde. Tais Substitutivos 
estão sendo examinados na 
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania da Câmara dos 
Deputados, para, em seguida, 
serem submetidos à apreciação 
do plenário da citada Câmara. 
Poster iormente, ainda serão 
encaminhados à revisão do Se-
nado Federal e à Presidência da 
República, com o intuito de se 
tornarem, ou não, o novo marco 
regulatório do setor. 

b. Igualmente estão sendo aprecia-
dos pelo Parlamento Brasileiro, 
em suas duas Casas Legislativas, 
Projetos de Lei fixando pisos 
salar iais e novos limites de 

apreciadas pelo Congresso Na-
cional num ano eleitoral e sob 
enorme pressão, em cima dos 
parlamentares, exercida pelas 
entidades sindicais representa-
tivas dos trabalhadores no setor 
saúde.

c. É considerada pr ior idade do 
Governo Federal implantar uma 
nova sistemática para regular as 
normas de comercialização de 
medicamentos, principalmente 
aqueles de uso restrito a hos-
pitais, o que vai intervir sobre-
maneira nas relações entre os 
prestadores de serviços de saúde 
e seus contratantes, entre eles as 
operadoras de planos e seguros 
privados de assistência à saúde. 
No ano passado já foi editada 
uma Resolução do Conselho de 
Ministros que trata da política 
de medicamentos, intervindo 
na f ixação do valor cobrado 
pelos prestadores de serviços de 
saúde, sob esse título, de seus 
contratantes. A eficácia da men-
cionada Resolução foi suspensa, 
em obediência à determina-
ção judicial, que liminarmente 
concedeu a medida a pedido 
da Confederação Nacional de 
Saúde – CNS, permanecendo 
em vigor as disposições contra-
tuais vigentes entre as partes. 
Entretanto, o assunto está sendo 
tratado na esfera administrativa 
e política, devendo-se ter novi-
dades no curso deste ano. 

d. Outras matérias regulatórias im-
portantes devem ter desenlace 
em 2010, tais como a implanta-
ção do novo rol de procedimen-
tos assistenciais mínimos dos 
planos e dos seguros privados de 
assistência à saúde, acreditação 
das operadoras de tais planos e 
seguros, reformulação da siste-
mática de aquisição de próteses 
e órteses; isto para não se falar 
na modificação da composição 
de reservas e provisões técnicas 
das refer idas operadoras, de 

jornada normal de trabalho, de 
alcance nacional, para diversos 
profissionais que trabalham na 
área pública e privada da saúde 
– entre eles, enfermeiros, técni-
cos e auxiliares de enfermagem, 
nutricionistas, assistentes so-
ciais, fisioterapeutas, médicos, 
cirurgiões-dentistas e técnicos 
em radiologia. Para todos esses 
se propõe uma duração máxima 
semanal da jornada de trabalho 
de 30 horas – com exceção dos 
médicos e cirurgiões-dentistas 
para os quais somente ser ia 
permitida uma carga de trabalho 
de 20 horas semanais. Tudo sem 
redução de salário e aumento 
substancial dos pisos salariais 
profissionais hoje praticados. Se 
aprovados tais Projetos de Lei, 
cuja tramitação legislativa está 
em sua fase final, os impactos 
serão enormes, atingindo prin-
cipalmente todas as áreas da 
saúde, tanto pública quanto 
privada, sendo inabsorvíveis os 
seus aumentos de custos para 
o sistema público de saúde, em 
suas três esferas de governo, 
para as Santas Casas de Mi-
sericórdia, hospitais, clínicas, 
casas de saúde, laboratórios, 
operadoras de planos e segu-
ros privados de assistência à 
saúde. Em resumo, o modelo 
assistencial de saúde do Brasil 
sofrerá um impacto de difícil 
assimilação, lembrando-se que 
mais de 60% do custo total dos 
estabelecimentos de serviços 
de saúde é representado pela 
remuneração, com encargos 
sociais, da sua força humana de 
trabalho. E o que mais preocupa 
é que essas matérias estão sendo 

Dagoberto José steinmeyer Lima

O segmento da saúde suplementar terá que 
desenvolver sérios esforços para continuar a exercer 

com êxito sua atividade



55

A inda que muitas das ativida-
des exercidas pela contabili-
dade sejam entendidas como 

instrumentos de atendimento às 
obrigações externas, muito mais 
poder ia ser obt ido se houvesse 
uma compreensão mais clara da 
diversidade de interesses que a con-
tabilidade se propõe e pode atender. 
As demonstrações são produzidas  
para todos sem uma atenção es-
pecial a este ou aquele grupo de 
interessados, mas com o objetivo 
de demonstrar transparência e es-
pelhar cada vez mais a realidade dos 
fatos ocorridos em um determinado 
período. 

Para tanto são produz idas: 
a demonstração da situação do 
patrimônio em determinado mo-
mento (balanço patr imonial), a 
demonstração do fluxo das opera-
ções econômicas (demonstrações 
de resultado), as demonstrações do 
fluxo de caixa e as demonstrações 
do valor adicionado. O que veri-
ficamos ainda é que os interesses 
externos acabam sendo maiores que 
os internos. Muitas vezes não há o 
cuidado de analisar os resultados, 
as evoluções e os relatórios produ-
zidos antes de torná-los públicos. 
As normas contábeis são destinadas 
a regularizarem e padronizarem os 
sistemas de informações quer em 
registros, quer em demonstrações 
e fluxos demonstrativos, facilitando 

Wagner barbosa De Castro

Economia
Contabilidade muito além 

de simples registros
Estamos vivendo a maior mudança na contabilidade 

brasileira das últimas décadas

Compete à alta administração 
das empresas operadoras de planos 
pr ivados de assistência à saúde 
avaliar seus modelos e prát icas 
contábeis atualmente adotadas, 
para não incorrerem em falhas de 
exigências do órgão regulador que 
passam a gerar impactos financei-
ros, como pagamento de multas por 
atraso de um dia na transmissão de 
informações como  Fluxo de Caixa 
Mensal, DIOPS trimestral, Balanço 
Patrimonial e as demais demonstra-
ções, Relatórios e Pareceres da Au-
ditoria Independente, este último a 
partir deste ano passa a ser exigido 
trimestralmente. 

Um único dia de atraso de qual-
quer dessas informações citadas 
pode gerar à operadora uma multa 
correspondente a R$ 25.000,00, 
exceto quando a dif iculdade de 
transmissão for provocada pelo ór-
gão regulador. Chamamos a atenção 
das empresas para que revisem suas 
normas internas quanto aos prazos, 
dinâmicas de informações e docu-
mentos que servem de base para ins-
truções das formalidades contábeis e 
registros auxiliares a fim de evitarem 
prejuízos financeiros, advertência, 
fiscalização e desgastes de relacio-
namento interno, provocando um 
clima organizacional desfavorável e 
improdutivo. Todas essas medidas e 
exigências têm como objetivo tornar 
as informações de balanços e demais 
peças contábeis um retrato mais 
atualizado do valor e da importância 
do negócio junto ao mercado.     P

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

a leitura dos fatos ocorridos num 
determinado momento e período. 

Os pr inc ípios que regem as 
informações contábeis têm sido 
objeto de regularizações por en-
tidades de classe, órgãos oficiais 
e institutos de estudos. Estamos 
vivendo no Brasil a maior mudança 
na contabilidade brasileira das últi-
mas três décadas. Isso teve início no 
exercício de 2008. Os pontos da Lei 
11.638/07, discutidos e aprovados, 
integram um conjunto de medidas 
para convergência das normas con-
tábeis brasileiras ao Padrão Interna-
cional de Contabilidade. Dito isto, 
verifica-se que o órgão que regula 
as atividades das empresas atuantes 
no mercado de operação de planos  
privados de assistência à saúde vem 
adotando tais práticas e conceitos 
contábeis desde a sua criação, o que 
já era disciplinado pela Lei 6.404/76 
e, mais recentemente, alterado pela 
Lei 11.638/07. 

Isso signif ica que o rigor das 
informações e registros dos fatos 
passou a ser ainda maior, exigin-
do dos profissionais responsáveis 
– administ rat ivos , f inanceiros , 
operacionais e contabilidade – mu-
danças radicais em seus controles 
e cronograma de informações para 
medição e desempenho periódi-
co das atividades operacionais e 
mov imentação pat r imonial das 
empresas. 

acordo com os novos critérios 
normativos estabelecidos pela 
ANS no final de 2009.

e. Além das notórias consequên-
cias que advirão, para a área de 
saúde suplementar, das eleições 
gerais de outubro de 2010, não 

se pode esquecer que neste ano 
estarão concluídos os mandatos 
de três dos cinco diretores que 
compõem a Diretoria Colegiada 
da aludida Agência Reguladora.
Pe l a  s í n t e s e  d e  a c on te c i -

mentos mencionados, desde já 

se obser va que o segmento da 
saúde suplementar terá que de-
senvolver sér ios esforços para 
cont inuar a exercer com êx ito 
sua  at iv idade. P

O autor é chefe da assessoria jurídica do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog
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No ano 2000, formavam o sis-
tema de saúde suplementar 
cerca de 2.700 operadoras 

atuantes nas segmentações médica, 
hospitalar e odontológica, atendendo 
quase 34 milhões de brasileiros. De 
lá para cá o número de beneficiários 
deu um salto extraordinário, chegan-
do a 55 milhões, aproximadamente 
30% de toda a população. Por outro 
lado, o número de operadoras com 
registro na ANS diminuiu para 1.700.

No mesmo período, na segmen-
tação odontológica, passou-se das 
670 operadoras, entre odontologias 
de grupo e cooperativas odonto-
lógicas, para 478, uma redução de 
28,65%. Já o número de beneficiá-
rios que era de aproximadamente 
2,75 milhões ultrapassou a marca 
dos 12,5 milhões de usuários. É fato 
que, desde a introdução do marco 
regulatório em 1998, o mercado 
vem se consolidando a cada ano 
e possibilitando a mais brasileiros 
ingressarem em um sistema de 
saúde de qualidade, haja vista que 
o sistema público de saúde nunca 
deu conta de cumprir o artigo 196 
da Constituição Federal que impõe 
a saúde como direito de todos e um 
dever do Estado. 

Para fazer valer a regulamentação 
criada pela Lei 9.656/98, o Governo 
Federal criou em 2000 a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, vin-
culada ao Ministério da Saúde como 
órgão regulador, normatizador e de 
controle e fiscalização das ativida-
des pertinentes à assistência suple-
mentar à saúde. Infelizmente, com 
dez anos de existência e uma vasta 
relação de normativos publicados, a 

CarLos roberto squiLLaCi

Sinog

Ditadura regulatória
Resoluções e Instruções Normativas publicadas pela 
agência reguladora inviabilizam cada vez mais a 

operacionalização dos planos odontológicos

onde as grandes operadoras não 
demonstram interesse comercial. A 
continuar dessa forma, até o artigo 
199 da Constituição, que possibilita 
à iniciativa privada oferecer assis-
tência à saúde, será regulado pela 
agência reguladora.

É de extrema importância que a 
ANS repense o seu modo de regular, 
levando em consideração que as 
consequências de seus atos alcan-
çarão não somente as operadoras, 
mas os prestadores de ser v iços, 
entre eles as redes credenciadas das 
pequenas cidades e, finalmente, os 
consumidores. Recentemente, vimos 
quão catastrófica e equivocada foi a 
política predatória de consolidação 
do mercado f inanceiro nos EUA, 
resultando repentinamente em uma 
crise econômica mundial. Imagine o 
mesmo fato acontecendo na saúde 
suplementar com as grandes que-
brando e arrastando para o limbo 
as demais operadoras e todas as 
atividades a elas relacionadas.

O Sinog tem estado presente 
em todas as discussões acerca da 
regulamentação, colocando o pon-
to de vista de todo o conjunto das 
operadoras de odontologia de gru-
po, sejam elas pequenas, médias ou 
grandes, das diferentes regiões do 
País. É imprescindível, portanto, que 
os associados estejam presentes nos 
eventos, emitindo suas opiniões e 
questionamentos para o bem comum 
da nossa atividade. Nos dias 27 e 
28 de maio realizaremos a 5a edição 
do Sinplo – Simpósio Internacional 
de Planos Odontológicos, em que 
poderemos nos encontrar para reci-
clar, debater e discutir os rumos que 
devemos tomar para a continuidade 
da prestação da assistência odonto-
lógica de qualidade. Sua participação 
é fundamental. P
O autor é presidente do Sinog – Sindicato 
Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo, 
diretoria@sinog.com.br

ANS parece ainda não entender os 
mecanismos de mercado a que estão 
submetidas as diversas operadoras, 
nem mesmo as especificidades de 
cada segmento, como é o caso da 
Odontologia. 

É impossível hoje uma opera-
dora odontológica estabilizar a sua 
operação se, a cada edição do Diário 
Oficial, existe a expectativa de ver-
mos publicado pela ANS algum tipo 
de resolução ou instrução normativa 
engessando ainda mais a rotina dos 
planos. Sem contar que, embora a lei 
deva ser igual para todos, é necessá-
rio que se levem em consideração os 
diferentes portes e, principalmente, a 
segmentação da operadora. Colocar 
sob uma mesma ótica operadoras 
que trazem consigo riscos, sinistra-
lidades e parâmetros econômico-
financeiros completamente diversos 
é como estabelecer uma ditadura 
regulatória. Entendemos que é ne-
cessária uma regulação específica 
para o segmento odontológico e 
uma flexibilização na regulação para 
as pequenas e médias operadoras, já 
que é um absurdo que elas tenham 
seus custos administrativos estupi-
damente aumentados e equiparados 
aos custos assistenciais.

Exigências desproporcionais e 
impossíveis de serem cumpridas 
estão comprometendo o equilíbrio 
da maioria das operadoras exclu-
sivamente odontológicas, funda-
mentalmente aquelas de pequeno e 
médio portes – 88% são operadoras 
com até 10 mil beneficiários – que 
dão capilaridade ao sistema, possi-
bilitando às regiões remotas contar 
com este tipo de assistência, áreas 



77

Coração

Alternativa para a safena
Um novo enxerto é utilizado nas cirurgias do coração

Em cirurgias cardíacas, sempre 
que uma artéria é obstruída, 
geralmente são utilizados três 

vasos sanguíneos para fazer pontes: 
a safena, a mamária e a veia radial. 
Recentemente incorporou-se aos 
procedimentos médicos uma nova 
alternativa trazida pela experiência 
dos cirurgiões plásticos: a artéria 
circunflexa lateral da coxa.

Por se tratar 
de uma ar-
téria e não 
de ve ia , 
como no 
caso da 
s af ena , 
ex istem 
algumas 
v a n t a -
gens:  s e-
gundo o mé-
dico cirurgião 
do InCor – Insti-
tuto do Coração do 
Hospital das Clínicas 
de São Paulo, Miguel 
Antonio Moretti, a veia safe-
na tem uma longevidade variável, 
entre 10 e 18 anos, e a mamária 
dura cerca de 15 a 20 anos. “Ainda 
faltam estudos para determinar essa 
duração, já que esse procedimento 
é relativamente recente. Mas, por se 
tratar de uma artéria, o implante de 
uma ponte com a circunflexa late-
ral da coxa deve durar quase tanto 
quanto a mamária ou outra artéria, 
como a radial”, explica. 

Segundo o especialista, a grande 
vantagem está na capacidade que essa 
artéria teria de aumentar sua ativi-
dade e função, se estimulada). “Este 
evento poderia ser desenca deado 
quando do implante no coração, o 
que reverteria, teoricamente, em 
melhores resultados de potência com 
consequente redução de morbimor-
talidade”, diz Moretti.

neusa Pinheiro

As veias e artérias são utiliza-
das em cirurgias cardíacas sempre 
que uma artéria é obstruída. Elas 
serviriam de ponte dentro do cora-
ção, cumprindo a missão de levar o 
sangue de um ponto a outro. Após 
a intervenção, o sangue volta a 
fluir normalmente. Assim, a artéria 
circunflexa se apresenta como uma 
alternativa a mais, o que se torna 

particularmente 
importante, já 

que temos 
a p e n a s 
pares de 
s af enas , 
mamárias 
e radiais. 
F á b i o 

Gaiotto, ci-
rurgião pes-

quisador do 
InCor, ac res-

centa que, “por 
ser um enxerto ar-

terial, a perviabilidade 
a longo prazo deve ser 

maior. O procedimento é de 
fácil execução e seguro”.
Segundo o médico, a artéria é re-

tirada através de uma incisão na face 
lateral da coxa, porção proximal. “O 
resultado estético é muito satisfatório. 
No restante, a técnica de utilização no 
coração obedece a preceitos clássicos 
para o emprego de enxertos arteriais 
de segunda escolha (os de primeira 
escolha são as duas mamárias).”

A cirurgia já foi aprovada e vem 
sendo utilizada no InCor. Apesar de 
recente, possui um embasamento 
sólido na literatura médica. “Havendo 
indicação, emprego o enxerto roti-
neiramente”, diz o cirurgião Gaiotto.

De fato, com os estudos concluídos 
e a coleta de dados completa, a opera-
ção foi realizada em 32 pacientes, nos 
quais 26 com resultados positivos. Entre 
esses houve a ocorrência de oclusão, 

após sete dias, e em apenas um caso a 
oclusão tardia (após três meses), mas 
sem eventos adversos decorrentes, pois 
o enxerto é considerado de segunda 
escolha e aplicado em ramos corona-
rianos secundários. “Nos seis pacientes 
restantes, a artéria era muito fina e não 
pôde ser utilizada, o que é muito co-
mum em cirurgias de revascularização 
do miocárdio com enxertos arteriais, 
pois ocorrem variações anatômicas.” 

De acordo com Gaiotto, as melhores 
artérias são retiradas de homens jovens 
e longilíneos. Já Moretti acredita que, 
apesar de utilizada como ponte alter-
nativa, pode-se pensar em substituir 
o implante de safena por essa artéria, 
se os estudos confirmarem todas as 
vantagens. 

O diretor da Divisão Cirúrgica To-
rácica e Cardiovascular do Instituto do 
Coração, Noedir Stolf, afirma que os 
resultados estão próximos dos obtidos 
com as mamárias – consideradas as 
melhores até hoje para esse tipo de 
operação. Apesar de não haver ainda 
estatísticas de dados a respeito do 
tempo de resistência às obstruções 
nas veias circunflexas laterais da coxa, 
alguns exames mostraram que, após 
um ano ou dois, o calibre da artéria, 
em pacientes estudados, chegou até 
a aumentar.

Os pacientes idosos e diabéticos 
são grandes beneficiados pela nova 
opção, pois não têm boa aceitação da 
retirada de vasos do tórax, de acordo 
com Stolf. “A questão é que cada 
pessoa tem só duas artérias mamárias 
e pode precisar de mais vasos, tanto 
para substituir pontes anteriores 
como novas”, lembra.

Além disso, uma cirurgia pode 
exigir mais de cinco pontes. O tipo 
de ponte a ser utilizado pelo cirur-
gião vai depender da localização da 
obstrução coronariana, do número 
de artérias obstruídas, do tamanho 
das artérias, das condições e idade 
do paciente.

Apesar da incidência crescente 
de coronariopatia em jovens adul-
tos, houve um melhor controle do 
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Fazer atividades que demandam 
períodos em pé sem movimento, 
ou cultivar os velhos e péssimos 

hábitos do sedentarismo, do fumo e da 
obesidade acendem o sinal de alerta: 
você corre sério risco de ter varizes, 
problema que atinge aproximadamente 
38% da população brasileira.

O sexo feminino é o principal alvo, 
com incidência 2,5 vezes maior que 
nos homens. A hereditariedade é um 
forte indicativo, mas não é fator úni-
co. Do mesmo modo, há dúvidas se o 
salto alto também pode desencadear 
as varizes. Segundo os especialistas, 
sabe-se que esse tipo de calçado iso-
ladamente não provoca a disfunção.

As varizes, também, podem apa-
recer em outros segmentos do corpo, 
como no esôfago, embora não tenha 
nada a ver com as populares varizes 
nos membros inferiores. 

KeLi VasConCeLos

Alterações anormais no calibre e 
no comprimento das veias superfi-
ciais, que auxiliam na circulação e 
retorno do fluxo sanguíneo ao cora-
ção, formam as varizes nas pernas. 
“Quando as veias superficiais dos 
membros inferiores ficam dilatadas 
e com refluxo, passam a ser deno-
minadas veias varicosas”, explica o 
cirurgião vascular Ivan Casella, diretor 
de publicações da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular – 
Regional São Paulo – SBACV-SP. 

“Estima-se que 24% das pessoas 
com mais de 40 anos tenham doença 
varicosa em algum grau. Em geral, 
surgem na idade adulta; mas há quem 
tenha varizes já na adolescência”, 
acrescenta o médico. “De acordo com 
a Classificação da Doença Venosa 
Crônica (CEAP), as veias alteradas em 
membros inferiores são basicamente 
de dois calibres: telangiectasias ou 
veias reticulares (vasinhos), cujo trata-
mento pode ser feito basicamente com 
escleroterapia; e a variz propriamente 
dita, quando a veia está dilatada e 
tortuosa, demandando normalmente 
terapia operatória”, pontua o também 
o cirurgião vascular Gilberto Narchi 
Rabahie, do Hospital do Coração – 
HCor, em São Paulo.

Se não forem avaliadas e trata-
das, as varizes geram agravantes que 
comprometem seriamente a qualidade 
de vida e a saúde dos pacientes. As 
complicações vão desde a pigmenta-

ção (escurecimento) da pele, passando 
pela inflamação das veias – a conhe-
cida flebite –, até as temidas úlceras 
varicosas, que são aquelas de difícil 
cicatrização. No consultório, o diag-
nóstico clínico consiste em exames 
físicos, além de recursos como o Dop-
pler ultrassom, método de imagem 
mais utilizado para complementar as 
informações anatômicas necessárias. 

Inchaço, dores e o grande descon-
forto estético são alguns dos dilemas 
enfrentados pela pessoa com varizes. 
Um exemplo é o de Cecília Gonçalves 
da Silva. “Varizes? Tenho e como! Há 
mais de 30 anos. Várias pessoas da 
minha família têm varizes, minha filha 
inclusive”, conta a aposentada de 84 
anos. Cecília queixa-se de dores, prin-
cipalmente quando permanece muito 
tempo em pé, e já houve episódios em 
que ficou “com as pernas pretas” por 
conta da má circulação. 

A aposentada usou meias elásticas 
recomendadas pelo cirurgião vascu-
lar, porém recorre atualmente mais à 
medicação. “Para as dores eu tomo 
um remédio que o médico já havia 
me passado. Assim, melhora a dor 
e o inchaço, que aumenta à tarde e 
quando está muito quente”, comenta.

E os remédios existentes no mer-
cado resolvem? O cirurgião vascular 
Ivan Casella responde: “Os medica-
mentos que chamamos de flebotôni-
cos têm a função de aliviar os sinto-
mas da doença varicosa, como a dor 
e o desconforto, mas não diminuem 
o tamanho das veias”, alerta. 

No caso das meias elást icas, 
completa Gilberto Rabahie, do HCor, 
“devem ser utilizadas conjuntamente 
com os medicamentos, sendo um 

Varizes

Mal das pernas
Longos períodos em pé e o sedentarismo podem 

agravar o problema

espasmo em enxertos arter iais e 
ampliou-se o  emprego de artérias 
nas revascularizações

Se o médico optar por fazer um 
enxerto arterial, ele pode escolher a 
artéria radial, que irriga o braço e 
tem representado uma ótima opção 

Coração
cirúrgica; as artérias mamárias, que 
irrigam as mamas e estão consagra-
das pelo uso, tendo demonstrado 
super ior idade em per v iabilidade 
(facilidade de f luxo sanguíneo) a 
longo prazo sobre as safenas; ou a 
epigástrica, do estômago. 

O conhecimento prático adquiri-
do em salas de cirurgias do InCor com 
a utilização da artéria circunflexa 
é também uma importante contri-
buição brasileira para a cirurgia de 
revascularização do miocárdio. P

neusapinheiro@ig.com.br
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tratamento paliativo até o momento 
da correção cirúrgica. Em condições 
normais, o tratamento mais adequado 
é o cirúrgico, devendo ser sempre a 
primeira opção terapêutica”. 

“Outra técnica é a cirurgia a laser, 
em que é introduzida uma fibra ótica 
na veia safena para ocluir a veia va-
ricosa”, destaca Ivan Casella. “É im-
portante ressaltar que a cirurgia pelo 
método laser não é superior à cirurgia 
convencional”, acrescenta. Casella 

explica que, no tratamento cirúrgico 
de varizes, o cirurgião vascular remo-
ve as veias dilatadas e insuficientes, 
deixando as sadias intactas. “No 
entanto, em alguns indivíduos, essas 
veias saudáveis podem vir a se dilatar 
ao longo dos anos, com regressão da 
doença”, completa.  

No caso das microvarizes (telan-
giectasias), a terapia utilizada é a 
escleroterapia, na qual é aplicado um 
líquido concentrado esclerosante na 

veia por meio de agulha fina, “secan-
do” o vaso afetado. Vale lembrar que 
os “vasinhos inconvenientes” não 
evoluem para varizes mais graves. “A 
tendência é o aumento da extensão 
do vaso e não do calibre”, esclarece 
Gilberto Narchi Rabahie, do Hospital 
do Coração. Portanto, aos primeiros 
sinais, o passo é buscar ajuda médica, 
para que a pessoa não acabe “mal das 
pernas”, literalmente. P

keliv_1@hotmail.com.

Halitose é o nome científico dado 
para o popular mau hálito, que é 
a liberação de odores desagra-

dáveis vindos da boca, um problema 
que muitas pessoas enfrentam even-
tualmente em algum momento da 
vida. Segundo Ana Kolbe, consultora 
científica da revista Dental Tribune 
Internacional e da ABO – Associação 
Brasileira de Odontologia, a halitose 
não é uma doença, mas um sintoma 
importante de que há diversos pro-
blemas no organismo, pois a causa 

odor, sobretudo se ele for constante; 
por isso é preciso que alguém, próxi-
mo ao paciente, relate a ele que sente 
o odor desagradável”.

“O mau hálito é causado por 
vários motivos interligados: boca 
seca, língua com saburra, cár ies 
profundas, gengivas que apresentam 
sangramento, próteses mal adaptadas, 
diabetes, doenças hepáticas, renais e 
hormonais, infecções nas vias aére-
as superiores, períodos longos sem 
ingerir alimentos, estresse, uso de 
medicamentos como antidepressivos, 
tranquilizantes, anti-histamínicos, 
descongestionantes, anti-hiperten-
sivos e todo remédio que provoque 
redução do fluxo salivar”, esclarece 
Vera Lúcia de Brito, pós-graduada em 
halitose pela Universidade Estadual de 
Bauru e filiada à ABPO – Associação 
Brasileira de Estudos e Pesquisas dos 
Odores da Boca.

É comum ouvir que o mau hálito 
pode ser proveniente do estômago, 
entretanto são poucas as alterações 
estomacais capazes de provocar a 
halitose, como explica Vera Lúcia: 
“Muitas vezes algumas doenças 
estomacais como refluxo, por exem-
plo, causam gosto ruim na boca, 
levando o paciente a pensar que está 
com mau hálito, mas somente em 
casos de patologias gástricas severas 
e bem avançadas pode haver alguma 
relação”.

Como a halitose é multifatorial, o 
tratamento depende do diagnóstico, 

Halitose

De onde vem este cheiro?
Quem já não cobriu a boca e o nariz com a mão, 

para sentir o próprio hálito?

CamiLa PuPo

do mau hálito é sempre multifatorial, 
nunca tem apenas uma origem.

De acordo com Dulce Helena 
Passarelli, professora titular de Se-
miologia e Patologia Bucodental do 
curso de Odontologia da Universidade 
Metodista de São Paulo, a halitose 
afeta mais de 30% da população 
brasileira. Ela explica por que nem 
sempre o paciente percebe essa alte-
ração no hálito: “Nos seres humanos, 
as células responsáveis pelo olfato 
adaptam-se rapidamente a qualquer 
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Asexualidade feminina ganha 
cada vez mais espaço nos 
consultórios, com um número 

crescente de mulheres à procura 
de soluções e respostas para suas 
dif iculdades em manter relações 
sat isfatór ias. Boa parte das pa-
cientes que buscam ajuda de um 
prof issional está preocupada em 
salvar o casamento, uma relação 
em crise ou até mesmo conseguir 
engravidar. Os problemas de libido 
aparecem em todas as faixas etárias, 

eLi serenza

embora a iniciativa de ir ao médico 
seja mais comum entre as mulheres 
mais jovens.

Por envolver questões culturais e 
de comportamento, o assunto ainda 
é considerado tabu para muitas pa-
cientes, o que exige atenção e sensi-
bilidade do médico para descobrir se 
o problema é causado por alteração 
hormonal, depressão ou decorrente 
de algum tratamento medicamen-
toso. Descartadas essas hipóteses, o 
desinteresse e a apatia que resultam 

da perda da libido podem caracte-
rizar a Síndrome do Transtorno do 
Desejo Sexual Hipoativo, conforme 
classificação da Organização Mun-
dial da Saúde – problema que afeta 
cerca de 10% da população adulta 
feminina do planeta.

Computadas todas as out ras 
causas da falta de libido, a por-
centagem de mulheres com dificul-
dades sexuais aumenta para 30% 
ou 40% do total da população. E 
mais: o restante não é garantia 
de satisfação sexual, pois inclui 
mulheres que não têm vida sexual, 
não atingem o orgasmo e não se 
incomodam com isso. 

idade e libidO
Segundo a diretora da Clínica de 

Reprodução Humana Chedid Grieco, 
a ginecologista Sivana Chedid, o 
envelhecimento físico traz alguns 
problemas como as cardiopatias ou 
diabetes, que podem afetar o de-
sempenho sexual. Mas a idade por 
si só não justifica a queda da libido, 
o que está muito mais relacionada 
à vida do casal e ao relacionamento 
estabelecido entre os parceiros. A 
médica constata que a fadiga e o 
estresse são as principais causas 
para o desinteresse sexual entre as 
suas pacientes. Em segundo lugar 
estão os problemas familiares e 
conjugais – o que inclui a disfunção 
sexual do parceiro; em terceiro, os 

Sexualidade

Quando falta vontade
O problema ainda é tabu e exige muita 

sensibilidade do médico

assim, cada caso é um caso, mas 
Passarelli ressalta que o profissional 
indicado para elucidar o problema 
deverá sempre ser o c irurg ião-
dentista. Ele conduzirá o tratamento 
examinando dentes e periodonto, 
já que 95% das causas da halitose 
vêm de doenças bucais. Além disso, 
poderá questionar o uso de drogas 
sistêmicas e, desse modo, estimular 
a melhora da higiene bucal ou até 
encaminhar para o profissional es-
pecializado, se preciso.

“Durante o tratamento o paciente 
com halitose deverá ser monitora-
do por sete dias consecutivos por 
alguém de sua confiança, só assim 
ele vai perceber a mudança e terá 
certeza de que está curado. Tratar 
um paciente com halitose também é 
lidar com o seu emocional e devolver 
sua confiança e autoestima, pois todo 
portador de halitose tem problemas 
emocionais, dificuldade no convívio 
social e sente-se discriminado”, diz 
Kolbe.

A prevenção da halitose é algo sim-
ples e possível. De acordo com Celso 
Senna, cirurgião-dentista, membro do 
conselho da ABO do Rio de Janeiro, 
para evitar o mau hálito é preciso be-
ber bastante água, de dois a três litros 
por dia; não ficar longos períodos sem 
se alimentar, buscando comer algo a 
cada três horas; higienizar bem a boca, 
usando escova de dente, fio dental 
e limpador de língua; além de ir ao 
dentista regularmente.   P
millamekary@gmail.com

Halitose
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problemas orgânicos já men-
cionados e, em último lugar, 
baixa autoestima e vergonha 
do próprio corpo.

“Ent re as s ituações de 
todos os tipos, é possível até 
mesmo encontrar casais que 
convivem bem com a falta 
de sexo e estabelecem outras 
formas de relacionamento. 
Esse tipo de paciente procura 
ajuda médica apenas para 
engravidar”, revela a médica. 
Outra constatação da espe-
cialista é que a mulher pode 
chegar ao orgasmo sem ter 
desejo pelo parceiro e também 
pode ter desejo e não atingir o 
orgasmo, mas mesmo assim se 
sentir satisfeita com a relação 
e consumar o ato sexual.

diferençaS biOlógicaS
No homem o processo tem 

uma sequência mais definida, como 
observa a psiquiatra Carmita Abdo, 
que coordena o ProSex – Projeto 
Sexualidade, implantado em 1993 
pelo Inst ituto de Psiquiatr ia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo. “No sexo masculino o desejo 
funciona como uma espécie de ga-
tilho, que leva à excitação, seguida 
pela ereção, que vai desencadear no 
orgasmo, permitindo consumar a 
relação”, descreve a psiquiatra.  

Por conta dessas diferenças 
biológicas, Carmita Abdo e Silvana 
Chedid concordam que a baixa libido 
ou a ausência de orgasmo na mulher 
só necessitam de tratamento quando 
geram angústia e frustração. “Quan-
do isso não incomoda a mulher nem 
prejudica seu relacionamento, não 
existe problema”, garantem as duas 
especialistas. 

Mas, para as mulheres que que-
rem incrementar ou preservar a vida 
sexual, a medicina dispõe de um 
arsenal variado de tratamentos, que 
pode incluir psicoterapia, reposição 
hormonal, mudança de hábitos e 
alguns medicamentos, embora não 
tratem diretamente a disfunção 
sexual feminina.

Atualmente o ProSex registra 
uma média de mil atendimentos 
por mês, começando pela triagem, 
que inclui consulta com clínico 
geral, investigação ginecológica, 
exames de endocrinologia e ava-
liação psicológica. Apesar de fun-
cionar no Instituto de Psiquiatria 
da USP, a equipe tem formação 
multidisciplinar e um dos recursos 
que o programa adota é a terapia 
cognitivo-comportamental que, em 
geral, fornece respostas mais rápi-
das e imediatas que a psicoterapia 
tradicional. “O objetivo é identificar 
e ajudar a paciente a encontrar 
maneiras de mudar de atitudes que 
bloqueiam sua libido ou interferem 
no desempenho sexual”, esclarece 
Carmita Abdo. A médica observa, 
ainda, que problemas psicológicos 
podem ser causa ou consequência de 
estados depressivos e, nesses casos, 
a terapia inclui medicamentos. 

A ginecologista Silvana Chedid, 
no entanto, alerta para o risco de 
certas medicações terem efeito co-
lateral sobre a libido da mulher, o 
que inclui alguns antidepressivos, 
além de anticoncepcionais, remédios 
para hipertensão ou para outros 
problemas orgânicos. “Nesses casos, 

cabe ao médico regular as 
dosagens dos remédios utili-
zados ou avaliar a prioridade 
do tratamento”, complementa 
a médica.

trataMentOS
Entre os tratamentos dis-

poníveis para melhorar a dis-
posição sexual feminina, está 
a reposição hormonal, que 
tem como foco equi l ibrar 
as dosagens de estrogênio e 
progesterona, os chamados 
hormônios ovarianos, assim 
como a testosterona, hormônio 
predominante no homem, mas 
que também afeta o desem-
penho da mulher. A utilização 
dos hormônios sintéticos, no 
entanto, só é recomendada 
nos casos em que a produ-
ção natural é afetada por 
algum desequilíbrio orgânico 

ou no climatério, quando a queda 
da produção hormonal é acentua-
da, culminando com a menopausa, 
quando o ciclo reprodutivo feminino 
se encerra.

Para quem busca efeito imediato, 
sem contraindicações, há dois anos 
já estão disponíveis no mercado 
pomadas de uso tópico. A medicação 
age de forma similar aos medica-
mentos para impotência masculina, 
pois aumenta a irrigação sanguínea 
e a sensibilidade do órgão sexual, 
além de melhorar a lubr if icação 
vaginal, que se reduz a partir do 
climatério. 

Uma nova substância – a fliban-
serina –, em fase de testes na Europa 
e nos Estados Unidos, pode se tornar 
a primeira droga a atuar diretamente 
na libido feminina. Testes descritos 
em um artigo publicado pela revis-
ta científica Journal of Sex Research 
indicam aumento médio mensal de 
96% nos “eventos sexuais satisfató-
rios” entre cerca de 800 voluntárias 
que se submeteram ao tratamento 
durante 24 semanas. Mas, como se 
trata de um medicamento ainda em 
estudo, não há previsão para a sua 
comercialização. P
eserenza@terra.com.br
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Nascer, crescer, ter filhos, en-
fim, viver não seria possível 
sem determinadas substâncias 

correndo em nossas veias: os hormô-
nios. “Eles são produzidos em uma 
glândula e liberados diretamente na 
circulação sanguínea para atuar em 
outra glândula ou órgão distante”, 
define Marcello Bronstein, médico 
endocrinologista, professor da Facul-
dade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. 

Originada do grego, a palavra 
hormôn, significa colocar em movi-
mento. E é exatamente isto que os 
chamados “mensageiros químicos” 
fazem: impulsionam vários processos 
fisiológicos. “Todas as funções do 
nosso organismo estão sob o controle 
hormonal”, explica Maria Tereza Za-
nella, professora titular da disciplina 
de endocrinologia da Escola Paulista 
de Medicina da Unifesp – Universida-
de Federal de São Paulo.

Segundo o professor Bronstein, 
se considerarmos apenas a secreção 
das glândulas endócrinas “clássicas”, 
há no sangue cerca de 20 hormônios 
circulando. Tais glândulas são a hipó-
fise, tireoide, paratireoides, adrenais, 
ovários, testículos e pâncreas. 

Localizada na parte inferior do 
cérebro, a hipófise é uma pequena 

glândula (tamanho de uma ervilha) 
que produz os seus próprios hormônios 
como o GH, um promotor do cresci-
mento na infância que continua a agir 
na vida adulta a fim de incorporar pro-
teínas na massa óssea e na muscular, e 
a prolactina, que propicia a produção 
do leite após o nascimento do bebê.

Desempenhando papel de co-
mando, a hipófise também secreta 
hormônios estimulantes para demais 
glândulas. Este é o caso das gonado-
trofinas, que incentivam o ovário a 
produzir estrógeno e progesterona, 
induzindo a ovulação na mulher. Já 
no homem elas fazem os testículos 
fabricar testosterona e formar os es-
permatozoides.

Para possibilitar a secreção dos 
hormônios da tireoide (T3 e T4), a hi-
pófise libera o TSH (veja detalhes em 
matéria na página 13) e secreta 
o ACTH a fim de regular a 
atividade das glându-
las adrenais. 

As adrenais 
produzem a 
aldosterona, 
substância 
responsável 
pela reten-
ção da água e 
sal no organismo, 

mantendo a hidratação. Liberam, 
ainda, a adrenalina e a noradrenalina, 
substâncias importantes para a manu-
tenção da pressão arterial, cuja con-
centração no sangue aumenta diante 
de uma situação de estresse.

“É originado também nas adrenais 
o cortisol – conhecido popularmente 
como corticoide –, hormônio essen-
cial para o metabolismo do hidrato 
de carbono, que possui ação anti-
inflamatória. Quando produzido em 
demasia, provoca acúmulo de gordura 
no abdome”, informa Maria Tereza. 

MecaniSMO de equilíbriO
Nem excesso, nem insuficiência. 

Para o organismo funcionar bem, a 
quantidade dos hormônios na cir-
culação sanguínea precisa ser exata. 
Mas qual seria a receita para manter 
as dosagens adequadas? De acordo 
com o endocrinologista Bronstein, o 
equilíbrio hormonal é mantido por si 
mesmo.

Um mecanismo chamado feedback 
é o principal regulador da secreção dos 
diferentes hormônios. Para explicá-lo, 
a professora Maria Tereza usa uma me-
táfora. “Imagine uma caixa d’água. No 
cano de entrada do reservatório existe 
uma boia. Quando a água chega ao 
topo, a boia fecha e estanca a entrada 
do líquido.”

O mesmo esquema rege o fun-
cionamento de todos os hormônios. 
Veja um exemplo: quando a pessoa se 
alimenta, o nível de glicose sobe. Em 
resposta, o pâncreas envia a insulina 
para o sangue, fazendo a glicemia 

cair. A queda na glicose 
bloqueia a secreção da 

insulina e estimula o 
pâncreas a liberar o 
glucagon (hormônio 

antagonista da insulina), 
que retira a glicose esto-

cada no fígado e a lança na 
circulação, evitando a hipoglicemia. 

Se não houver reserva de glicose 
no fígado para ser retirada, entra 

Hormônios

Combustíveis do corpo 
Produzidos por glândulas e órgãos, eles colocam     

o organismo em movimento

sueLi zoLa

Molécula de adrenalina

Molécula de testosterona Molécula de estrogeno
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Atireoide, uma das glândulas 
mais importantes do corpo hu-
mano, pode ser grande vilã do 

organismo e comprometer a quali-
dade de vida de mulheres e homens. 
Sua principal função é produzir os 
hormônios tr iiodotironina (T3) e 
tetraiodotironina (T4), que agem 
em praticamente todos os órgãos, 
estimulando várias funções, como 
uma espécie de combustível do cor-
po. Os hormônios tireoidianos são 
responsáveis, entre outras ações, por 
controlar os batimentos cardíacos, 
funcionamento do intestino, tempe-
ratura corporal, humor e memória, 
além de outras funções cognitivas. 
Agem também nos ossos, músculos 
e no tecido adiposo. Nas mulheres, 
esses hormônios controlam ainda o 
ciclo menstrual e a ovulação. 

Quando a glândula t i reoide 
produz menos ou mais hormônios 

eLisanDra esCuDero

do que o necessário, o organismo 
desenvolve disfunções graves co-
nhecidas como hipotireoidismo e 
hipertireoidismo, respectivamente. 
Essas disfunções podem ser desen-
volvidas tanto pelo estilo de vida do 
paciente como também podem ser 
herdadas geneticamente. 

O hipotireoidismo é caracteri-
zado, principalmente, por provocar 
cansaço, desânimo, podendo evoluir 
até para depressão, sonolência, pele 
seca e fria, queda de cabelo, irregu-
laridade menstrual,  diminuição da 
libido, edemas (inchaço), alteração 
da memória, intolerância ao fr io 
(sente-se mais frio do que o normal). 
O paciente pode apresentar também 
bócio (aumento da glândula tireoide) 
e lentidão dos reflexos profundos. 

Já o “hiper” causa irritabilidade, 
dificuldade de concentração, agita-
ção, perda de peso, intolerância ao 
calor (sente-se mais calor do que o 
normal), tremor de extremidades, 
pele quente, sudorese excessiva, 
insônia, queixa de ardência ocular 
e intolerância à claridade. Quando 
realizado exame físico, o paciente 

Tireoide

Mensageira vital 
Pequena glândula que, quando em disfunção, pode 

se tornar grande vilã

em cena outra glândula — 
a adrenal fará o cortisol 
transformar proteína em gli-
cose, fornecendo, 
assim, a energia 
necessária para 
a sobrevivência 
do organis-
mo.

Esse me-
canismo de 
autocontrole hormonal 
só é rompido se houver algum pro-
blema numa glândula. Neste caso, a 
consequência será o surgimento de 
doenças geradas por produção ex-
cessiva ou deficiente de hormônios. O 
diabetes causado por falta de insulina 
é um bom exemplo (veja matéria sobre 
a enfermidade na página 15).

PrOduçãO nOS órgãOS
Embora muitos ain-
da não saibam, 
a sec reção de 
hormônios não é 

atividade exclusiva 
das glândulas. Os 

órgãos também pro-
duzem essas substân-

cias. Os rins liberam a renina 
que dá origem à angiotensina, 

hormônio que, além de regular a 
pressão arterial, controla a produção 
de aldosterona na adrenal.

Já o intestino produz os peptídeos, 
responsáveis pela indução da sacieda-
de. E ainda no sistema gastrointestinal 
se destacam as incretinas, hormônios 
responsáveis pelo nível adequado na 
produção de insulina e glucagon, no 
pâncreas.

Até o peso do corpo é monitora-
do por um hormônio originado no 
tecido adiposo: a leptina, cuja con-
centração no sangue sobe quando 
aumenta a quantidade de gordura. 
A elevação dos níveis dessa subs-
tância faz o hipotálamo induzir 
a saciedade e ampliar o gasto de 
energia. Se, ao contrário, houver 
perda de gordura, a concentração 
de lept ina diminui, o indiv íduo 
sentirá mais fome e reduzirá o gasto 
energético.

Por f im, há uma série de subs-
tâncias produzidas no hipotálamo, 
uma região do cérebro. “A grande 
maioria delas tem a função de mo-
dular a secreção de hormônios da 
hipófise e de outras glândulas en-
dócrinas”, f inaliza Maria Tereza. P
suelizola@uol.com.br

© Convit | Dreamstime.com
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Tireoide
pode apresentar ainda bócio, pele 
quente e úmida, tremor nas mãos, 
aumento do globo ocular (proptose 
ocular) e hiperemia de conjuntiva 
(olhos vermelhos).

Formada por dois lobos (meta-
des), conectados pelo istmo (parte 
central), a tireoide fica localizada na 
base do pescoço, abaixo do pomo de 
Adão. Conforme explica Gisah Ama-
ral de Carvalho, médica endocrino-
logista e membro do Departamento 
de Tireoide da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) e chefe do Ambulatório de 
Tireoide do Serviço de Endocrinolo-
gia e Metabologia da Universidade 
Federal do Paraná (SEMPR), tanto 
o “hipo” quanto o “hiper” são 
considerados doenças autoimunes. 
“Isso acontece quando o próprio 
organismo produz anticorpos que 
combatem a glândula e bloqueiam 
ou estimulam o seu funcionamento, 
respectivamente”, explica.

Segundo um estudo da  NHANES 
(Nat ional Health and Nut r it ion 
Examinat ion Sur vey), divulgado 
pela Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (SBEM), 
o hipotireoidismo está presente em 
3% a 5% da população. E é consi-
derado a doença tireoidiana mais 
prevalente no mundo. As mulheres 
são mais propensas a desenvolver a 
disfunção, principalmente no pe-
ríodo pós-parto e na menopausa. 
Neste período a doença chega a 
acometer de 12% a 15% da popula-
ção feminina. 

As alterações hormonais são um 
fator importante para desencadear 
disfunções na tireoide. De acordo 
com Magnus R. Silva, médico en-
docrinologista e membro do Depar-
tamento de Tireoide da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Me-
tabologia (SBEM), é possível que as 
razões estejam relacionadas ao papel 
facilitador do hormônio estrógeno, 
mais abundante em mulheres. “É 
importante lembrar que o percen-
tual de hipotireoidismo aumenta 
com a idade, tanto em mulheres 
quanto em homens com mais de 60 
anos”, comenta Magnus. A pesquisa 

revela ainda que o hipertireoidismo 
é menos prevalente que o hipo e, 
em geral, está presente em 1% da 
população. Neste caso, as mulheres 
também são mais propensas que os 
homens a desenvolver a doença.

O tratamento em ambos os casos 
é simples, como explica o endocri-
nologista. “No hipotireoidismo o 
paciente deve ser tratado com re-
posição hormonal, um comprimido 
de levotiroxina – um sal hormonal 
sintético –, que pode ser ingerido 

via oral, de forma regular e diária. 
Já no hipertireoidismo devem ser 
usadas drogas que fazem o bloqueio 
da síntese excessiva de hormônio 
endógeno, ou ainda reduzir a glân-
dula tireoide hiperfuncionante com 
iodo radioativo. Também pode ser 
realizada cirurgia para retirada da 
glândula. As doses iniciais desses 
medicamentos, assim como o ajuste 
continuado, são específ icas para 
cada paciente, respeitando-se a 
idade, peso, doenças associadas e 
os exames laboratoriais de acom-
panhamento”, afirma o especialista.

Para a endocrinologista Gisah 
Amaral de Carvalho, quanto mais 
cedo se descobrir a doença, melhor 
será a resposta ao tratamento e, 
consequentemente, a melhora da 
qualidade de vida. “O paciente sente 
melhora clínica em poucos dias, em 
geral entre uma e duas semanas do 
início do tratamento, mas os exames 
laboratoriais devem ser repetidos 
após seis semanas – exceto nos 
casos mais graves em que este mo-
nitoramento é mais intenso”, reforça 
Gisah. Ela chama atenção ainda para 
o aumento, no Brasil e no mundo, 
da prevalência das disfunções da 
tireoide. “Isto se deve a múltiplos 
fatores, como a maior ingestão de 
iodo, tipo de alimentação, fatores 
ambientais e estresse, entre outros”, 
conclui a endocrinologista. P

eliescudero@gmail.com
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Um dos principais hormônios do 
nosso organismo é a insulina. 
Produzida no pâncreas, ela é 

responsável por transportar o açúcar 
retirado da alimentação e levá-lo, 
através do sangue, para as células do 
nosso organismo. Quando falta a in-
sulina, aumenta o índice de glicose no 
sangue e, consequentemente, instala-
se o diabetes, doença relacionada à 
falta ou diminuição da produção do 
hormônio insulina. O diabetes des-
controlado, por sua vez, pode gerar 
uma infinidade de doenças, como 
problemas cardiovasculares (infartos 
e derrames), problemas de circulação 
(que podem acarretar amputações 
de membros), enfermidades no rim 
(nefropatia diabética), doença ocular 
que pode levar à cegueira (retinopatia 
diabética), entre outras. 

No entanto, é importante que 
o diabético saiba que, atualmente, 
existem vários recursos destinados 
a auxiliá-lo no controle da doença 
e que manter o diabetes controlado 
não é uma tarefa tão difícil como 
antigamente.

A médica endocrinologista Vivian 
Arruda, da Associação Nacional de As-

sistência ao Diabético (Anad), explica 
que, para aferir o controle glicêmico, 
há uma série de métodos utilizados 
com sucesso. “Usamos basicamente a 
dosagem da glicemia capilar. É práti-
co, rápido e praticamente indolor. O 
paciente dá uma ‘picadinha’ no dedo 
com uma pequena agulha acoplada 
em um dispositivo chamado lanceta-
dor; recolhe a gota de sangue na tira 
reagente; e rapidamente o resultado 
está disponível na tela de um aparelho 
chamado glicosímetro”, esclarece.

Segundo Arruda, há também fitas 
reagentes para testes de glicemia 
através da urina, mas hoje eles não 
são mais preconizados para moni-
toração e controle da glicemia, pois 
apresentam certa limitação, como a 
glicose só aparecer na urina quando 
superior a 180 mg/dl. A médica cita 
ainda duas ferramentas extremamen-
te úteis usadas em alguns casos: o 
chamado CGMS – Continuous Glucose 
Monitoring System, um sensor sub-
cutâneo acoplado a um dispositivo 
de leitura que fica adaptado ao cinto 
do paciente e obtém medidas de gli-
cemia a cada 5 minutos por até 72 
horas, para então serem analisadas 

por um programa de computador. E 
o Glucowatch Biographer, um sensor 
de glicose semelhante a um relógio de 
pulso. Mediante uma reação química, 
ele faz leituras da glicemia a cada 10 
minutos durante 12 horas, oferecendo 
ao paciente perfis de sua glicemia em 
tempo real, alertando com um alarme 
as tendências a hipo (baixa) ou hiper 
(alta) glicemia. 

Outro método importante para o 
diabético é a chamada contagem de 
carboidrato, que consiste na orien-
tação nutricional para quantificar os 
carboidratos (açúcar) ingeridos por 
refeição para manter o controle da 
glicemia. A nutricionista Érica Cristina 
da Silva Lopes, especialista em Nutri-
ção Clínica, Geriatria e Gerontologia e 
Educadora em Diabetes, explica sobre 
a contagem de carboidrato: “Para 
iniciar a contagem de carboidratos, 
pode-se utilizar como regra geral a 
seguinte relação de insulina para gra-
mas de carboidratos: 1 UI de insulina 
rápida ou ultrarrápida para cada 15 a 
25 g de carboidratos ingeridos”, alerta. 
Para calcular a quantidade total de 
carboidrato da refeição, é importante 
consultar os rótulos dos produtos e as 
tabelas de composição dos alimentos 
ou porções de equivalência de gramas 
de carboidratos. Com a contagem, 
após a adaptação e os ajustes da razão 
insulina x carboidrato, o diabético terá 
uma maior liberdade na escolha dos 
alimentos.

Um novo método desenvolvido 
pelo Grupo de Educação e Controle do 
Diabetes do Centro de Hipertensão e 
Metabologia Cardiovascular – ligado 
ao Hospital do Rim e Hipertensão da 
Unifesp e que tem a coordenação de 
Augusto Pimazoni Netto – traz uma 
nova abordagem para corrigir o des-
controle do diabetes.

Basicamente, a abordagem con-
siste em intervenções intensivas de 
caráter diagnóstico, educacional e 
terapêutico que, agindo de forma 
interativa, promovem o controle do 
diabetes em cerca de 70% dos pacien-
tes, num prazo médio de quatro sema-

Diabetes

O controle da insulina
Conheça os métodos para medir a glicemia

Jeferson mattos
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Qual pai não passou pelo momen-
to de enfrentar o filho que recu-
sa o alimento? Ou qual adulto 

já não implorou para que a criança 
comesse, usando de todo artifício 
possível para convencê-la, como se ela 
não comer, não vai crescer; se limpar 
o prato, vai ganhar um presente; ou 
fazendo aquele já tradicional “avião-
zinho”? Pois esses artifícios não são 
nada aconselháveis de serem usados 
com os pequenos, principalmente 
quando se utiliza a chantagem ou 
barganha para convencê-los a comer. 

De acordo com o nutrólogo e 
pediatra da Universidade Federal 
do Estado de São Paulo (Unifesp), 
Mauro Fisberg, a seletividade é uma 
fase normal do desenvolvimento in-
fantil. “Porém, é uma fase que tende 
a passar. Por outro lado, algumas 
crianças adotam esse comportamento 
de maneira exacerbada e começam 
a apresentar baixo peso, falta de 
atenção, desenvolvimento lento no 
aprendizado, deficiência de nutrientes 
como ferro, vitaminas e sais minerais”, 
diz o especialista.

Os nutricionistas, assim como os 
médicos, têm a opinião de que os 
bons hábitos alimentares devem ser 
estimulados desde a infância. A ali-
mentação deve incluir frutas, legumes 
e verduras. E as guloseimas devem ser 
deixadas de lado.

Mas como estimulá-las ou des-
pertá-las para uma alimentação 

saudável e equilibrada se os próprios 
pais se alimentam de maneira ina-
dequada? Como convencer os filhos 
a não incorporarem o fast food ou 
junk food como parte de sua rotina 
se nem eles mesmos possuem bons 
hábitos alimentares?

Segundo o médico, a família é o 
modelo para a criança. “Se as refei-
ções não são feitas à mesa, se os pais 
e os irmãos mais velhos só comem 
lanches, dificilmente a criança vai 
gostar de alimentos como frutas, 
verduras e legumes”, alerta.

Brigitte Olichon, professora do 
curso de Nutr ição da Faculdade 
Arthur Sá Earp Neto (FASE), de Pe-
trópolis (nota máxima – cinco, na 
última avaliação do MEC), diz que 
“a criança deve ser apresentada aos 
alimentos saudáveis como algo que 
faz parte da vida familiar. Só depois 
de, no mínimo, sete vezes ter experi-
mentado o alimento, é que podemos 
considerar que ela pode não gostar 
de algum tipo específico de comida”. 
Ainda segundo a nutricionista, “o 
que a criança come é de responsa-
bilidade dos adultos. Ela não tem 
discernimento suficiente para fazer 
escolhas acertadas. Os pais devem 
ser firmes em sua posição de edu-
cadores”.

Nutrição

Tal pai, tal filho
Nutricionistas orientam pais a adotar bons hábitos 

alimentares desde cedo
neusa Pinheiro

Diabetes
nas. ”O paciente recebe um monitor 
de glicemia e as tiras reagentes para 
realizar de seis a sete testes por dia, 
em sua própria casa, durante três dias 
por semana, durante quatro semanas. 
Nas consultas semanais, os resultados 
do monitor são baixados para o com-
putador, onde um programa especial 
analisa os dados e gera três tipos de 
avaliação: o perfil glicêmico, a glice-
mia média semanal e a variabilidade 
glicêmica (intervenção diagnóstica)”, 
descreve Pimazoni.

Segundo ele, com base nessas 
análises, a equipe de saúde – com-
posta de médico, enfermeira, nutri-
cionista, psicóloga e educador físico 

– avalia o esquema terapêutico mais 
indicado para cada paciente (inter-
venção terapêutica) e as necessidades 
de educação e orientação do paciente 
(intervenção educacional). Os ajustes 
de tratamento são feitos semanalmen-
te, até que o paciente consiga atingir 
as metas desejáveis de controle do 
diabetes, o que ocorre num prazo 
médio de quatro semanas para 70% 
dos portadores da doença, desde que 
sigam as orientações recebidas.

“Nos métodos tradicionais, não 
há intervenções intensivas: os pa-
cientes realizam poucos testes, de 
forma irregular e aleatória, que não 
auxiliam o médico a definir o melhor 

tratamento”, diz.  Para o especialista, 
qualquer tipo de diabetes pode ser 
beneficiado por essa nova abordagem, 
esclarecendo que a experiência maior 
tem sido com portadores de diabe-
tes tipo 2 (diabetes do adulto), mas 
vários pacientes do tipo 1 (diabetes 
da criança e do jovem) também já se 
beneficiaram.  

Além do Hospital do Rim e Hiper-
tensão da Unifesp, onde são atendidos 
os pacientes do SUS, o novo método é 
aplicado no Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz e recebeu o Prêmio Procópio 
do Valle, concedido pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes, em 2009. P

jefersonmattos@ibest.com
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A alimentação errada na infância, 
como o excesso de gorduras e falta 
de nutrientes, como os do junk food 
ou comida lixo, na tradução, pode vir 
a provocar a obesidade em crianças 
maiores e, principalmente, nos ado-
lescentes, e assim antecipar em até 
20 anos o aparecimento de doenças 
cardiovasculares, como o enfarte e 
acidente vascular cerebral. 

A razão disso é a aterosclerose, ou 
o envelhecimento precoce das veias. 
De acordo com o cardiologista Wilson 
Salgado, médico assistente da unidade 
clínica do InCor, “o jovem obeso está 
com os mesmos índices de uma pessoa 
até 20 anos mais velha”. A opinião é 
compartilhada pela médica e diretora 
da ABN – Associação Brasileira de Nu-
trologia, Márcia de Castro Sebastião, 
que diz que a obesidade hoje atinge 
cerca de 30% dos jovens. Segundo ela, 
“a maioria das crianças não toma café 
da manhã antes de ir para a escola, 
come frituras e bebe refrigerante”.

As atribulações da vida moderna e 
a consequente falta de tempo dos pais 
fazem com que deem comidas impró-
prias aos seus filhos. É mais prático, 
menos trabalhoso. Entretanto, esta 
“comodidade” só prejudica. “Os pais 
devem impor limites como horários 
para as refeições, locais apropriados 
e ritmo de alimentação sem exageros 
na duração (30 minutos são o ideal)”, 
diz Fisberg. 

Algumas orientações são comuns 
entre médicos e nutricionistas. Na 
hora da refeição, é preciso evitar dis-

trações, oferecer alimentos coloridos e 
que despertem o apetite das crianças. 
A introdução de novos alimentos deve 
ser feita de maneira sistemática, assim 
como oferecer sempre frutas, verdu-
ras e legumes, servir a refeição em 
conjunto com os familiares e limitar 
o consumo de líquidos.

A ausência de controle por parte 
dos pais, assim como o modelo de 
inspiração inadequada de alimenta-
ção que podem vir a dar aos filhos, é 
uma possível explicação do aumento 
da obesidade entre as crianças. A 
outra seria a genética. As crianças 
hoje são muito ligadas a televisores, 
computadores e videogames. A vida 
urbana e o medo das ruas as forçam 
ao confinamento do lar. Em tempos 
remotos, as cr ianças queimavam 
mais calorias. Brincavam na rua, 

no quintal, reuniam-se com a tur-
ma para andar de bicicleta, jogar 
futebol.

Antigamente, a gordura era pa-
drão de beleza e de sucesso. O de-
sejável para a mãe era que os filhos 
fossem gordinhos, robustos e corados, 
mas não havia conhecimento que o 
fator obesidade poderia se tornar um 
problema sério de saúde. Os erros mais 
comuns são cometidos pelos pais, 
quando, desde a mamadeira, inserem 
na alimentação de seus filhos o açúcar 
e a gordura do leite de vaca, muitas 
vezes acompanhados de farináceos.

“Há uma prevalência de diabé-
ticos, hipertensos e obesos na vida 
adulta que foram precocemente apre-
sentados a alimentos não saudáveis. 
O que plantamos nas crianças, hoje, é 
o que colheremos amanhã no adulto”, 
afirma a nutricionista Brigitte.

Estudos publicados na revista 
norte-americana Pediatrics, em sua 
edição de fevereiro, demonstram o 
papel negativo do merchandising nos 
maus hábitos alimentares das crian-
ças. Segundo a pesquisa, a maioria 
dos filmes infantis é financiada pelas 
indústrias de alimentos não saudáveis, 
como doces e balas, salgadinhos e 
bebidas açucaradas. Foram analisados 
mais de 200 filmes entre os anos de 
1996 e 2005 e a maioria, ou seja, 69% 
apresentavam pelo menos uma vez a 
imagem desses alimentos.

Portanto, pais, cuidado com o que 
comem durante as refeições, princi-
palmente ao lado de seus filhos. P
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10 dIcaS para evItar a obeSIdade INfaNtIl

1) Fases que requerem atenção
• Primeiros 12 meses de vida: ama-

mentar o bebê e evitar reforçar a 
mamadeira com farinhas e outros 
alimentos. Adie ao máximo o uso 
do açúcar refinado.

• Fase pré-escolar: cardápio va-
riado, pouca gordura e horários 
certos para a refeição. Introduza 
o hábito de seis refeições diárias.

• Puberdade: nessa fase o aumento 
de células gordurosas se torna irre-
versível. Dietas com baixo nível de 
sódio e gordura e ricas em fibras.

2) Peso adequado à idade e altura – 
Alimentação equilibrada, rica em nu-
trientes, como sais minerais, proteínas, 
fibras e gorduras.
3) Família, um agente importante – Os 
pais devem dar exemplo na alimentação.
4) Ter consciência do problema – Notar 
se a criança desconta emoções na comi-
da.
5)  Estimular a atividade física.
6) Não usar a comida como prêmio ou 
castigo.
7) Explicar sobre a boa alimentação 
em casa e na escola.

8) Estipular a hora das refeições e a 
da diversão.
9) Mostrar escolhas alimentares 
em diversas ocasiões – Trocar o 
refrigerante por suco e o salgado 
frito por um assado, usar menos 
óleo no preparo e degustar o sabor 
ajudam.
10) Procurar ajuda de especialista – 
Equipe multidisciplinar pode auxiliar 
na educação alimentar.

Fonte: Folheto Saúde da Criança – Abramge 
Associação Brasileira de  Medicina de Grupo
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Inimigos invisíveis – e resistentes
Apesar de indesejáveis, eles 

impõem presença em toda par-
te: nas mãos que digitam este 
texto, no teclado do computa-
dor e até nas páginas do exem-
plar da revista que você lê. Não 
se assuste! Estamos falando de 
velhos conhecidos: os vírus e as 
bactérias, seres microscópicos 
que convivem com os humanos 
desde a pré-história. No período 
em que nossos ancestrais ainda 
eram nômades, não existiam 
boas condições para os micror-
ganismos se multiplicarem. Foi 
a partir do desenvolvimento da 
agricultura e da domesticação 
dos animais, há cerca de dez mil 
anos, que surgiram as doenças 
infectocontagiosas mais agres-
sivas e as respectivas epidemias. 
Algumas delas foram tão devas-
tadoras que se tornaram marcos 
na história da humanidade. 
Quem não ouviu falar da peste 
negra, doença causada por um 
bacilo que se expandiu por toda 
a Europa em meados do século 
XIV e dizimou populações? E a 
gripe espanhola, que no início 
do século XX matou milhões de 
pessoas? 

fectologista do Hospital Oswal-
do Cruz, formado pela Escola 
Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Paulo, 
onde obteve também o título de 
especialista em doenças infec-
ciosas e parasitárias e realizou 
o curso de pós-graduação em 
infectologia.

Em outra frente de batalha, 
as espertas bactérias lutam por 
sua sobrevivência desenvolven-
do resistência aos antibióticos. 
“Descobrimos novas drogas 
com velocidade bem inferior à 
rapidez com que surgem bacté-
rias resistentes às drogas anti-
gas”, explica Stefan, que é autor 
dos livros A história e suas epi-
demias (2003), Meio ambiente 
& Epidemias, (2004) e A história 
da humanidade contada pelos 
vírus (2008). Especialista no as-
sunto, ele concedeu entrevista 
exclusiva a esta revista, em que 
fala sobre os elevados números 
de casos de tuberculose, o bem-
sucedido tratamento da Aids no 
Brasil e alerta para o constante 
risco de irromper novos tipos de 
influenza em criações de aves e 
porcos pelo planeta. 

sueLi zoLa

Os leigos, em geral, não fazem dis-
tinção entre vírus e bactérias. Quais 
são as principais diferenças entre 
esses agentes infecciosos?

As bactérias são organismos que 
contêm, em seu interior, todas as 
enzimas e organelas necessárias para 

sua reprodução. Portanto, se invadi-
rem nossos tecidos, reproduzem-se 
apenas com o calor e nutrientes 
ofertados. Já os vírus contêm apenas 
pedaços de DNA ou RNA no seu inte-
rior. Precisam das enzimas e organelas 
necessárias para se reproduzirem. 

Para encontrá-las, invadem células 
vivas de animais ou vegetais e as uti-
lizam. Assim, os vírus se multiplicam 
no interior das nossas células.  

Os vírus e as bactérias sem-
pre existiram no planeta. Em que 

Stefan cunha Ujvari

A força desses inimigos 
invisíveis começou a ser con-
tida graças aos avanços tec-
nológicos e científ icos que 
propiciaram a descoberta das 
vacinas e dos antibióticos. Mas 
não imagine que ficamos livres 
de sua ameaça. Novos e letais 
vírus continuaram a aparecer. 
“Quanto mais alterarmos o meio 
ambiente e invadirmos florestas 
virgens, mais estaremos nos 
expondo a novos vírus”, alerta 
Stefan Cunha Ujvari, médico in-
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 período da história da humanidade 
eles ganharam força, tornando-se 
uma ameaça à saúde? 

Enquanto nômade o homem 
não criava condição para grandes 
epidemias. Porém, ao inventar a 
agricultura e a domesticação dos 
animais, passou a ter vida seden-
tária assentada ao longo das áreas 
férteis do planeta. Isso há cerca de 
10 mil anos. Esse momento coincide 
com o surgimento de infecções mais 
agressivas ao homem. O mosquito 
transmissor da malária se alastrou 
pelas represas e canais de irrigação 
construídos pelo homem agricul-
tor. Nessas regiões alagadas tam-
bém se proliferaram os caramujos 
transmissores da esquistossomose. 
Animais domesticados e aglomera-
dos forneceram vírus mutantes ao 
homem, e assim surgiram doenças 
infectocontagiosas, como a malária 
e a varíola.

Desde a descoberta da penicilina, 
há meio século, a cada novo anti-
biótico criado, surgem bactérias 
resistentes a ele.  Por que isto 
acontece?

Uma guerra química microscó-
pica ocorre na natureza. Microrga-
nismos produzem substâncias com 
poder antimicrobiano contra outras 
formas de microrganismos. Ten-
tam, assim, destruí-los para reinar 
sobre os nutrientes disponíveis. Os 
primeiros antibióticos descobertos 
pelo homem nasceram de moléculas 
obtidas por meio de culturas de 
bactérias e fungos. Dessa forma, 
substâncias antimicrobianas evoluí-
ram de bactérias e fungos, enquanto 
a resistência a estas surgia em ou-
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tras formas de bactérias. Esta é a 
história natural dessas moléculas, 
quer seja na natureza ou fabricadas 
pelo homem.

A ciência conseguirá vencer a 
batalha contra os microrganismos 
resistentes?

Sempre surgirá resistência bac-
teriana aos nossos antibióticos. O 
problema atual é que a indústria 
farmacêutica desacelerou os inves-
timentos na descoberta de novas 
classes de antibióticos. Descobrimos 
novas drogas com velocidade bem 
inferior à rapidez com que surgem 
bactér ias resistentes às drogas 
antigas. A vitória nessa batalha 
dependerá de quanto as indústrias 
farmacêuticas vão investir em no-
vas pesquisas direcionadas a novos 
antibióticos.

Pesquisadores da Inglaterra estão 
realizando testes clínicos com vírus 
bacteriófago, capaz de destruir a 
bactéria Pseudomonas aeruginosa. 
Os vírus poderão tornar-se um 
aliado do homem na luta contra as 
bactérias? 

Dificilmente isso ocorrerá, esses 
vírus que invadem bactérias evo-
luíram em conjunto com elas. As 
próprias bactérias criam enzimas 

que fragmentam o material gené-
tico de vírus que as invade. Caso 
desenvolvamos vírus letal à Pseu-
domonas, será questão de tempo 
para o surgimento de bactérias 
resistentes a ele. 

O uso inadequado (abusivo) 
de antibióticos contribuiu para o 
surgimento das bactérias super-re-
sistentes presentes principalmente 
nos ambientes hospitalares? 

Sem dúvida, os antibióticos são 
utilizados de maneira abusiva. 
Muitas vezes iniciamos antibióticos 
potentes contra infecções que não 
precisariam de tal poder de fogo. 
Dessa forma, começam a surgir bac-
térias resistentes que, pior, também 
se globalizam pelo planeta. Nos hos-
pitais brasileiros existem diferentes 
tipos de bactérias sensíveis a apenas 
um único antibiótico.

A resistência das bactérias seria 
a responsável pelo retorno da tu-
berculose e o aumento dos casos 
de pneumonia?

O retorno da tuberculose se deve 
a inúmeros fatores como a pobreza, 
surgimento da Aids que causa imu-
nossupressão, desigualdade social 
etc. Porém, o problema principal 
está no surgimento de formas re-
sistentes da tuberculose que preo-
cupam o meio médico, por estarmos 
longe de desenvolver novas drogas 
para a tuberculose. Países do Leste 
Europeu relatam números elevados 
de tuberculose resistente às drogas 
convencionais. No Brasil já existem 
casos da resistência, tanto que no 
ano passado o Ministério da Saúde 
mudou o esquema de tratamento 

Descobrimos novas 
drogas com velocidade 
bem inferior à rapidez 

com que surgem 
bactérias resistentes     

às drogas
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devido à resistência. Ao invés de 
três drogas, passamos a usar quatro 
drogas para o tratamento.

Apesar dos avanços tecnológicos 
e toda a evolução da Medicina, a hu-
manidade convive com ameaças de 
epidemias que poderão ser causadas 
por vírus letais, como o ebola. Como 
se explica essa contradição?

Existem muitos vírus desconhe-
cidos na natureza que circulam 
em animais e vegetais. Além disso, 
existem vírus mutantes o tempo 
todo. Quanto mais alterarmos 
o meio ambiente e invadirmos 
f lorestas v irgens, mais estare-
mos nos expondo a novos vírus. 
Assim, surgiu a SARS (Síndrome 
Respiratória Aguda Grave, conhe-
cida como pneumonia asiática) em 
2003, irromperam vírus novos na 
Malásia em 2004, até a própria Aids 
apareceu dessa forma.

O Brasil tem um programa de 
combate à Aids reconhecido inter-
nacionalmente. Merecemos, de fato, 
esses elogios?

Merecemos, sem dúvida. O Brasil 
montou um serviço de distribuição 
adequado e gratuito de medica-
mentos para Aids que foi utilizado 
como modelo.

O acesso dos soropositivos ao 
tratamento é semelhante em todas 
as regiões do País? 

A distribuição dos medicamentos 
é segura e eficaz. Os medicamentos 
chegam aos centros urbanos de 
maneira adequada.

Estudo publicado na revista 
Science, em janeiro de 2010, indica o 
aumento da circulação de variantes 
do HIV resistentes ao tratamento 
com antirretrovirais nos EUA. Existe 
risco de surgir epidemia desse tipo 
de “supervírus”?

O vírus da Aids é sujeito à re-
sistência às drogas, porém temos 
condições laboratoriais de sabermos 
quais as melhores drogas para se 
empregar para retardarmos o sur-
gimento da resistência. Além disso, 
novas drogas para o HIV surgem 
com frequência. 

O Brasil já erradicou a poliomie-
lite, o sarampo e a varíola. Por que 
não conseguimos erradicar doenças 
como a dengue, a malária e a febre 
amarela?

A malár ia e a febre amarela 
ocorrem nas áreas florestais e são 
transmitidas pelos mosquitos. É 
impossível erradicarmos os mosqui-
tos florestais. Já a dengue é trans-
mitida pelo Aedes aegypti urbano, 
que poderia ser erradicado se não 
fosse nossa urbanização caótica e 
desorganizada, inundada de lixo 
industrial e reservatórios de água 
para a proliferação dos mosquitos. 
Precisamos controlar a proliferação 
do mosquito. 

A realidade da educação e do 
saneamento no Brasil ainda é insa-
tisfatória. Como as lacunas nessas 
áreas afetam a saúde da população, 
especialmente no que se refere às 
doenças infectocontagiosas?

Ainda temos doenças transmi-
tidas pela água e alimentos con-
taminados. Precisamos melhorar 

Entrevista
a infraestrutura do saneamento 
básico em algumas regiões do País. 
É necessário ampliar os serviços de 
abastecimento de água tratada e 
sistema de esgoto, além de oferecer 
esclarecimento e educação à popu-
lação mais desinformada. 

Baseado no conhecimento adqui-
rido em relação ao comportamento 
do vírus H1N1, em 2009, como o 
senhor avalia o risco de o Brasil 
enfrentar uma nova epidemia no 
outono/inverno deste ano?

Enfrentaremos o vírus de forma 
mais racional e sem pânico. Além 
disso, teremos vacinado boa parte 
da população de risco, o que deve 
reduzir os números da epidemia e 
mortes. Porém, vale lembrar que 
constantemente surgem novos tipos 
de influenza em criações de aves e 
porcos pelo planeta. Esse fenômeno 
tende a se tornar mais frequente 
com a elevação do número de ani-
mais de criação devido ao aumento 
populacional humano. O planeta 
não comporta mais de seis bilhões 
de pessoas. Assim, outras epidemias 
e pandemias por influenzas novas 
surgirão. 

Como o senhor avalia o quadro de 
crescimento dos casos de hepatites 
B e C no Brasil?

Trata-se de um problema grave. 
As hepatites virais crônicas são as-
sintomáticas. Por isso, muitas vezes a 
pessoa só descobre a doença quando 
a cirrose ou o câncer de fígado já es-
tão instalados. No caso da hepatite C, 
estima-se que a incidência na popu-
lação brasileira está entre 1% e 2%. 
Muitos dos indivíduos não sabem 
que estão contaminados. Por isso, é 
importante, como medida profilática, 
incluir nos exames de rotina aqueles 
que detectam inflamação no fígado 
provocada pelos vírus das hepatites 
B e C.
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Ainda temos doenças 
transmitidas pela água e 
alimentos contaminados. 

Precisamos melhorar 
a infraestrutura de 
saneamento básico     
em algumas regiões      

do Brasil
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Visão

Retina em perigo
Traumatismo, inflamação ou miopia podem levar 

ao descolamento retiniano

Apsicóloga Inês nem percebeu 
uma espécie de sombra no seu 
olho direito, acostumada com 

os 11 graus de miopia que afetavam 
a visão daquele lado. “Desde pequena 
estava acostumada a praticamente 
só usar o olho esquerdo, no qual 
tenho menos de dois graus de 
astigmatismo. Por ser estrábica, 
passei por tratamento para cor-
rigir o desvio, que não impediu 
a miopia progressiva em um dos 
olhos”, conta ela. 

Inês soube que sof rera um 
rompimento da retina, diagnóstico 
confirmado pelo cirurgião que, depois 
da tentativa frustrada de recolocar a 
membrana no lugar, informou que 
ela perderia definitivamente a visão 
daquele olho. Hoje, a psicóloga con-
tinua a enxergar bem com o olho 
esquerdo, que permanece com visão 
estável, e usa uma prótese estética 
para esconder a atrofia do olho cego.  

Por ter acompanhado o caso da 
irmã, a advogada Tereza ficou em 
pânico quando soube que estava com 
descolamento posterior do vítreo e 
que isso poderia evoluir para o des-
colamento da retina. O diagnóstico 
veio um dia após começar a perceber 
uma espécie de teia que prejudicava 
a visão em um dos olhos, o que não 
melhorou nem com colírio, pomada 
oftálmica lubrificante ou depois de 
uma noite de sono. “Corri para o 
oftalmologista e fui diagnosticada 
como ‘Síndrome das Moscas Volan-
tes’”, explica. 

Para verificar as chances de com-
plicações, o médico recomendou 
exames sequenciais de mapeamento 
de retina. Depois de dois meses de 
acompanhamento mais intenso, foi 
descartado o risco para a retina – uma 
das consequências do descolamento 
posterior do vítreo, que, em casos 

eLi serenza

benignos como o de Tereza, resulta 
apenas na formação de pontos pretos 
e não prejudicam a visão.  

vítreO e retina
O oftalmologista Fabrício Wit-

zel de Medeiros, pós-doutorado no 
Departamento de Oftalmologia da 
Cleveland Clinic Foundation (EUA), 
explica que o vítreo é uma substância 
gelatinosa que preenche o interior 
do globo ocular e tem como função 
a proteção das estruturas internas 
do olho. “O descolamento posterior 
do vítreo é o processo provocado 
pelo seu desprendimento da retina 
– tecido responsável pela captação 
das imagens e sua transmissão para 
o cérebro.”

Tanto o descolamento da retina 
quanto o do vítreo, podem ser cau-
sados por traumatismo, inflamação 
ou miopia acentuada. 

Para a diretora médica do Cen-
tro de Oftalmologia Especializada, 
Beatriz Takahashi, a principal cau-
sa de descolamento do vítreo é a 
idade, com a liquefação do gel e a 
perda de colágeno decorrente do 
envelhecimento do organismo. Sua 
informação se apoia em dados es-
tatísticos, mostrando que o índice 

de ocorrência de descolamento de 
vítreo é de 27% entre 60 e 69 anos. 
O restante ocorre depois dos 70 anos, 
mas pode aparecer mais cedo em 
pacientes míopes ou submetidos a 
um grande estresse. 

Nos casos que afetam a re-
tina, a doutora Beatriz soma 
outros fatores predisponentes, 
como complicações pós-cirurgia 
de catarata; a formação de 
“traves vítreas” em olhos muito 
inflamados ou o aparecimen-

to de vasos anômalos em 
alguns casos de diabetes.

Fabr íc io Witzel in-
clui outras possibilidades: 

“Existem várias doenças infla-
matórias e infecciosas que levam 

à formação de áreas de fibrose no 
vítreo que acabam tracionando a 
retina, provocando a formação de 
roturas e descolamento. Toxoplas-
mose, por exemplo, é um agente 
bastante disseminado na população 
que pode induzir esse tipo de alte-
ração, além de cicatrizes retinianas 
diretas”, exemplifica.

Ele alerta também sobre o fator 
genético: “Pessoas que já apresen-
taram o problema ou têm casos na 
família têm maior chance de desco-
lamento de retina e precisam ser mo-
nitoradas de maneira mais próxima”.

“MOScaS vOlanteS”         
O descolamento do vítreo pode 

se manifestar por meio da chamada 
“Síndrome das Moscas Volantes” – 
alteração da visão provocada pela 
formação de “grumos” no gel ocular 
que provocam a sensação de linhas ou 
pontos pretos nos olhos. Não existe 
tratamento para evitar esse processo, 
mas a alteração pode desaparecer 
com o passar do tempo.

O problema pode ser mais sério 
quando ocorre o turvamento da 
visão ou flashes de luz, provocados 
pela tração das áreas do vítreo mais 
ader idas à ret ina. “Quando isso 
ocorre, o vítreo pode puxar a retina 
e formar uma rotura”, diz Takahashi. 
Nessa fase ainda são possíveis alguns 
tratamentos preventivos, para evitar 
o descolamento da retina.
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“Nos locais com grande adesão 
ou onde acontece um rasgo pode 
ser feita a fotocoagulação para pro-
teger a área e evitar descolamento 
de retina”, descreve a oftalmologis-
ta, informando que os tratamentos 

Visão

Asaúde bucal é um dos principais 
quesitos para o bem-estar geral 
dos indivíduos, e sua manu-

tenção tem sido um grande desafio, 
principalmente para aqueles que, por 
problemas decorrentes de doenças 
congênitas ou crônicas, encontram 
dificuldade em receber um tratamen-
to adequado. Pacientes portadores 
de necessidades especiais (PPNE), 
diabéticos, cardíacos, hipertensos e 
soropositivos compõem uma parcela 
significativa de pessoas que precisam 
de um atendimento diferenciado por 
parte dos profissionais da saúde, 
inclusive os cirurgiões-dentistas. 
Entretanto, o País possui cerca de 
220 mil cirurgiões-dentistas e nem 
1% possui a especialização necessária 
para atender à demanda.  

Estimativas do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 

– dão conta de algo em torno de 26 
milhões de brasileiros com algum tipo 
de dificuldade para enxergar, ouvir, 
locomover-se ou alguma deficiência 
física ou intelectual e, segundo o 
CFO – Conselho Federal de Odonto-
logia –, há apenas 404 especialistas 
em Odontologia para pacientes com 
necessidades especiais, ou seja, mais 
de 64 mil pacientes para cada profis-
sional especializado. 

Para a secretária-geral da ABCD 
– Associação Brasileira de Cirurgiões-
Dentistas –, professora especialista 
nesta área, Maria Lucia Zarvos Va-
rellis, a pessoa com necessidades 
especiais tem o direito à saúde, como 
diz a Constituição Federal. “Não há 
procedimentos diferentes para estes 
pacientes, o que existe é uma neces-
sidade de abordagem e adequação 
diferenciadas, de acordo com as exi-

gências de cada indivíduo para que 
se possa promover a saúde de forma 
integral e segura”, enfatiza.

Mesmo que um paciente tenha 
frequentado durante toda a sua vida 
um consultório odontológico e num 
certo momento desenvolva diabetes 
ou sofra um acidente de carro que 
o leve à tetraplegia, não deveria ser 
necessária a troca de profissional. O 
mesmo cirurgião-dentista deveria 
estar apto a continuar o tratamento, 
acompanhando aquele indivíduo.

Infelizmente, com as sucessivas 
modificações de conteúdo programá-
tico que as universidades implantaram 
em seus cursos, a disciplina aplicada 
a esta especialidade foi suprimida 
de grande parte delas. Além disso, a 
demanda criada levou à formação de 
mais cursos de atualização e especia-
lização sobre o tema, visando suprir 
esta lacuna da graduação. 

“Muito embora o dentista tenha 
conhecimento teórico e habilidade 
técnica para exercer a profissão, o 
atendimento a PPNE requer uma 
atenção diferenciada, assim como 
qualquer outra especialidade da área 
da saúde. Quanto mais preparado es-
tiver o profissional, melhor será a sua 
atenção a este grupo de pacientes”, 
explica o odontopediatra e supervisor 
de reabilitação em odontologia na 
AACD – Associação de Assistência 
à Criança Deficiente, Marcelo Furia 
Cesar. Segundo ele, “não existe uma 
‘receita de bolo’ para o atendimento 
de PPNE. Além dos conhecimentos 
científicos e técnicos adquiridos por 
meio de formação diferenciada, a 
experiência profissional, aliada a uma 
sensibilidade e percepção das limita-
ções e dos potenciais destes pacien-

Pacientes especiais

O desafio da inclusão
Entender as necessidades de cada indivíduo é a 

chave para dar o atendimento adequado
Luís fernanDo russiano

incluem também a injeção de gás, 
quando se percebe a formação de 
“buracos” na membrana. 

Constatado o descolamento, o 
tratamento pode exigir a utilização 
de laser e cirurgia para recolocar 

a ret ina na posição correta, no 
fundo do olho. Mas o tempo entre 
o aparecimento dos sintomas e o 
atendimento médico é determi-
nante para garantir o sucesso do 
tratamento.  P
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Alabirintopatia, vulgarmente co-
nhecida por labirintite, é uma 
doença que acomete, com muita 

frequência, os adultos. Mas crianças e 
até bebês também são vítimas. E pior: 
nos pequenos, os sintomas podem 
passar despercebidos, ou nem serem 
identificados – e somente a crise aguda 
leva os pais a procurarem assistência 
médica. Embora no Brasil não existam 
dados específicos quanto à incidência 
da doença na população jovem, outros 
países dão conta de que cerca de 10% 
da população infantil pode apresentar 
sintomas relacionados a ela.

Tanto em adultos como nas crian-
ças, os sintomas da doença vão da 
simples náusea, até vômitos, ton-
turas, dores de cabeça, distúrbios 
na marcha (dificuldade de andar) e 
podem chegar a quedas frequentes 
e desmaios. Enquanto nos adultos 
esses sintomas são identificados com 
clareza, nas crianças – dada a dificul-
dade em explicar com precisão o que 
estão sentindo – muitas vezes os pais 
associam erroneamente as queixas 
infantis à alimentação e aos distúrbios 
ortopédicos – ou nem dão a devida 
atenção aos sintomas.

O médico otorrinolaringologista 
Salah Ali Osman esclarece que a labi-
rintite é um termo popular – e  pode 
dar uma ideia errada do problema. 

“As ‘ites’ (otites, sinusites), se refe-
rem a uma inflamação. O termo mais 
adequado seria vertigem ou labirin-
topatia”, esclarece. Salah explica que 
nosso organismo possui um sistema 
chamado de vestibular, localizado no 
ouvido e responsável pelo equilíbrio 
corporal. Portanto, vestibulopatia é a 
designação ampla para os distúrbios 
desta natureza e labirintopatia é a 
determinação correta quando esse 
comprometimento ocorre no ouvi-
do interno, na região denominada 
labirinto. 

A tontura é definida como a sen-
sação de perturbação do equilíbrio, 
sendo uma queixa extremamente 
frequente e um sintoma presente em 
diversas doenças. Daí a dificuldade 
no diagnóstico. A tontura, sintoma 
clássico associado à labirintopatia, 
está presente em mais de 10% da 
população mundial, em cerca de 300 
quadros clínicos distintos, propor-
cionados por mais de 2.000 agentes 
causadores diferentes. 

“Estima-se que a tontura esteja 
relacionada a algum distúrbio do 
sistema vestibular em 85% dos casos. 
Na infância está mais ligada a alguma 
má formação do órgão do labirinto, 
imaturidade do sistema neurológico 
e infecções no aparelho auditivo. No 
adulto, essa relação vai para o lado de 

alterações circulatórias ou metabóli-
cas sistêmicas, ou mesmo do próprio 
labirinto”, completa Salah. 

A médica pediatra Elza Sumie Ya-
mada relata que a labirintite, muitas 
vezes, pode ser encontrada como 
consequência do acometimento de 
outros órgãos, como ouvido médio 
e mastoide.

Ambos os médicos esclarecem 
que a suspeita da labir intite em 
criança nasce principalmente dian-
te de uma crise aguda, repentina. 
Segundo eles, geralmente são crises 
violentas, acompanhadas de mani-
festações neurovegetativas, como 
náuseas, vômitos, palidez, sudorese 

Labirintite

Tontura também em crianças
A perturbação do equilíbrio está presente em mais 

de 300 quadros clínicos distintos

tes, parece consistir na forma mais 
adequada de lidar com este grupo”. 

Em PPNE se observa um alto 
índice de cárie e doença periodontal 
em virtude de algumas limitações 
físicas que impedem o autocuidado 
(higiene oral), além de problemas 
relacionados à oclusão (encaixe dos 
dentes). Já nos portadores de do-
enças infectocontagiosas há muitas 
manifestações bucais como a candi-
díase; e em pacientes com doenças 

sistêmicas crônicas, como diabéticos 
e hipertensos, aumenta a incidência 
de doença gengival, cáries radiculares 
e xerostomia (secura da boca).

A presença de um familiar ou 
cuidador durante as consultas é pri-
mordial para que o paciente se sinta 
confortável, além de autorizar toda e 
qualquer interferência necessária na 
boca do paciente. 

 Tanto Maria Lucia quanto Marcelo 
Cesar apontam as barreiras arquitetô-

nicas e a falta de acessibilidade como 
os fatores impeditivos ao acesso de 
PPNE aos locais onde os tratamentos 
são realizados, já que o melhor local 
para isto continua sendo o consultório 
odontológico, pois é neste ambiente 
que o cirurgião-dentista tem todos 
os recursos necessários para trabalhar 
com segurança, biossegurança e de 
modo integral. P
lfrussiano@uol.com.br  
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Memória

Hard e software humanos
Pesquisa traça paralelo entre o funcionamento da 

memória humana e o computador

Cientistas do Southwestern Medical 
Center da University of Texas, Es-
tados Unidos, identificaram seme-

lhanças na maneira como o computador 
e o cérebro humano retêm informações 
que se alteram continuamente. Trata-se 
da primeira pesquisa a identificar fisio-
logicamente o sinal que estabelece uma 
memória celular não permanente e dar 
indicações de como o cérebro guarda as 
informações temporárias. Descobriu-se 
que um neurônio pode guardar até um 
minuto de memória.

A área de tecnologia da informação 
costuma denominar a memória de 

curto prazo como memória RAM (Ran-
dom Access Memory). Ela é a chamada 
memória de trabalho, que funciona 
enquanto o computador está ligado. 
São os programas em funcionamento, 
os arquivos dispostos na chamada área 
de transferência, o conteúdo que apa-
rece na tela não salvo etc. Quando se 
desliga o computador, ela se apaga. Foi 
útil por um pequeno período.

A memória de longo prazo pode ser 
representada pelo HD – hard disk ou dis-
co rígido. Nele são guardados o sistema 
operacional, os programas e arquivos 
de escrita, de cálculos, os arquivos de 

música, fotografias e outros. Eles per-
manecem ali por longo tempo e podem 
ser acessados sempre que solicitados; 
estão à disposição do usuário.

Os cientistas já conheciam o pro-
cesso de como as memórias perma-
nentes são arquivadas. O processo é 
demorado, pode levar de minutos a 
horas, sendo muito lento para guardar 
informações que chegam rapidamente.

Um dos participantes mais ativos 
do estudo é o psiquiatra e professor 
assistente do Southwestern, Donald 
Cooper. Ele participou do trabalho 
que, com o auxílio de pequeníssimos 
eletrodos, mediu o processo de forma-
ção de memória no cérebro de cobaias 
e o que acontece em células nervosas 
individuais. Ali são desencadeados 
impulsos muito rápidos de informação 
que duram menos de um segundo.

“Esta memória é mais parecida com 
a memória RAM de um computador do 
que com a memória arquivada no disco 
rígido. A memória do disco rígido é 
mais permanente e você pode acessá-
la repetidamente. A memória RAM é 
um arquivo temporário que pode ser 
reescrito e que permite que uma pessoa 
faça várias tarefas ao mesmo tempo”, 
diz Cooper.

Para ele, caso se consiga iden-
tificar e manipular os componentes 
moleculares da memória, será possível 
desenvolver drogas que melhorem a 
capacidade de uma pessoa manter 

neusa Pinheiro

e taquicardia e, eventualmente, 
desmaios acompanhados de perda 
de consciência. Já a tontura crônica, 
intermitente ou constante, pode ser 
incapacitante ou não, causando im-
pacto variável sobre a qualidade de 
vida do paciente.

Para os médicos, como o sistema 
vestibular está inter-relacionado ao 
sistema nervoso central, o paciente 
poderá relatar dificuldades de con-
centração mental, fadiga excessiva e 
perda de memória. Salah salienta que 
a insegurança psíquica pode levar a 

um quadro de irritabilidade, perda de 
autoconfiança, depressão ou pânico.

A avaliação otoneurológica é 
fundamental para a precisão no 
diagnóstico. “A boa história clínica e 
exames subsidiários contribuem para 
o sucesso no diagnóstico, servindo 
de base para o raciocínio médico”, 
acredita. 

Já os tratamentos são variáveis 
de acordo com o quadro clínico do 
paciente e vão desde a utilização 
de medicamentos de administração 
endovenosa ou intramuscular – com 

o objetivo de diminuir a função do 
sistema vestibular, em crises agu-
das –, passam pela administração 
de medicamentos por via oral na 
pós-crise, podendo chegar a tra-
tamentos cirúrgicos no labirinto e 
nervos vestibulares, indicados para 
os raros casos crônicos da doença. 

Salah esclarece ainda que a li-
nha de tratamento é ampla e inclui, 
entre outras terapias, exercícios de 
reabilitação do sistema vestibular, 
considerados importante opção na 
recuperação dos pacientes.  P

Labirintite
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essa memória temporária e, assim, 
completar tarefas sem ser perturbada. 
“Para pessoas viciadas em drogas, 
podemos fortalecer essa parte do cé-
rebro associada à tomada de decisões, 
permitindo que elas ignorem impulsos 
e avaliem consequências negativas 
do seu comportamento antes de usar 
drogas”, afirma o especialista.

A pesquisa possui implicações 
importantes. Além da possível ajuda a 
pessoas que possuam vícios, pode ser 
útil em tratamento de distúrbios de 
atenção e perda de memória motivada 
por estresse.

Em trabalho da biomédica e neu-
rocientista Silvia Helena Cardoso, vice-
presidente do Instituto Indumed, em 
Campinas, existem diversas categorias 
de memória, entre elas a memória 
ultrarrápida, que retêm os fatos por 
apenas alguns segundos; a memória de 
curta duração, com duração de minutos 
ou horas e que serve para proporcionar 
a continuidade do nosso sentido do 
presente, e a memória de longo prazo, 
que estabelece traços duradouros e 

pode durar dias e até anos. O processo 
de armazenamento de novas informa-
ções na memória de longa duração 
chama-se consolidação.

De acordo com a biomédica, a me-
mória para datas (ou fatos históricos 
e outros eventos) é mais fácil de se 
formar, mas ela é facilmente esquecida, 
enquanto a memória para aprendizagem 
de habilidades tende a requerer repeti-
ção e prática. Ela cita um exemplo de 
memória de curto prazo: “Você acaba 
de ouvir o telefone ditado por alguém, 
mas em poucos segundos é incapaz de 
se lembrar de parte ou de todos aqueles 
números. Por quê? Esta memória é tem-
porária e limitada em sua capacidade, 
sendo armazenada por um tempo muito 
curto no cérebro, da ordem de milisse-
gundos a poucos minutos”.

Outro estudo relacionado à memó-
ria desenvolvido por pesquisadores da 
Universidade de Estocolmo, na Suécia, 
acompanhou 4,2 mil pessoas, entre 
25 e 80 anos de idade, por 20 anos e 
concluiu que a memória humana fica 
melhor com o passar do tempo. A afir-

mação parece contrariar o pensamento 
comum, mas é importante, pois reforça 
o argumento de que se deva elevar 
a idade média para a aposentadoria, 
tanto de homens como de mulheres.

“Descobrimos que a memória 
das experiências, também conhecida 
como memória episódica, melhora a 
cada geração”, diz Lars-Göran Nilsson, 
professor de Psicologia e responsável 
pelo estudo. Os principais fatores en-
contrados no estudo para a melhoria 
da memória são o nível educacional, o 
tamanho das famílias (quanto menor, 
melhor) e a nutrição, acompanhada de 
bons hábitos de exercícios. 

A surpresa fica por conta do aspecto 
familiar. “A explicação é provavelmente 
o fato que o primeiro filho recebe cem 
porcento da atenção e, quando a criança 
ganha irmãos, a energia e o tempo dos 
pais passam a ser divididos entre todos”, 
explica o psicólogo sueco condutor do 
estudo. “A meta agora é pesquisar se 
esses três fatores determinantes também 
são decisivos em um país em desenvol-
vimento”, acrescenta ele. P
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Afalta de emprego, a busca por 
melhores salários e qualidade 
de vida e o crescente interesse 

pela cultura do empreendedor em 
escolas e universidades têm impulsio-
nado o empreendedorismo no Brasil. 
Dados da Global Entrepreneuship 
Monitor (GEM)* de 2008, pesquisa 
realizada anualmente em 40 países, 
apontam o Brasil na nona posição 

empresa especializada em divisórias, 
é um bom exemplo de empreendedor 
que carrega no sangue a vocação e 
muita experiência. Depois de 25 anos 
na gerência de vendas em empresas 
do setor, decidiu não se render à es-
cassa renda de uma aposentadoria e 
focou na realização do tão sonhado 
negócio próprio.

O executivo explica que começou 
observando as deficiências do setor. 
“Pesquisei bastante, percebi muitas 
falhas no atendimento dos concor-
rentes e as acertamos. Em apenas três 
anos, nos tornamos uma das líderes 
do setor.” Atualmente, Ferreira diz 
que a empresa se prepara para par-
cerias internacionais. Conquistou 
por três anos seguidos o prêmio Top 
Marca, categoria Divisórias, confe-
rido pelo Arcoweb, o maior portal 
de arquitetura da América Latina, 
e pela Arco Editorial, organizadora 
do prêmio e responsável pela revista 
Projeto Design.

O segredo, af irma Fer-
reira, foi ter um grande 

Empreendedorismo

Necessidade ou vocação?
O segredo, dizem os especialistas, é ter 

planejamento e conhecimento do mercado

 siLVana orsini

entre as pessoas que 
mais abrem negócio no 

mundo. Os jovens brasileiros 
estão à frente nessa estatística. Se-
gundo levantamento do Banco Mun-
dial, o País é o terceiro no ranking 
mundial de jovens empreendedores.

O grupo dos mais experientes – a 
partir de 45 anos – também busca 
uma alternativa profissional por meio 
do empreendedorismo. São os apo-
sentados, desempregados ou pessoas 
que almejam uma segunda oportu-
nidade no mundo dos negócios e 
partem para consultorias e serviços.

 A história de Oswaldo Ferreira, 57 
anos, diretor comercial da Design On, 

*O projeto é realizado em diversos países, a partir 
de um modelo da London School of Business 
(Inglaterra) e Babson College (EUA). No Brasil, o 
projeto GEM é de responsabilidade da unidade 
nacional do Sebrae e do Instituto Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade (IBQP).

“Foram duas tentativas frustra-
das por falta de experiência, uma 
delas no segmento de importação 
e exportação de componentes ele-
trônicos – que eu conhecia pouco –, 
mas que renderam grande aprendi-
zado”, conta Ferreira. A persistência 
levou Ferreira a buscar alternativas 
de investimento em uma empresa 
do ramo que conhecia – a De-
sign On Divisórias – e a renovou, 
transformando-a em fabricante e 
lançando produtos inovadores. Hoje, 
cinco anos depois, é o único dono 
de uma empresa que fatura R$ 25 
milhões/ano e emprega 70 funcio-
nários, contra oito que existiam 
inicialmente. “A empresa já ocupa o 
segundo lugar no mercado e busca 
mais”, enfatiza.

 c onhec imento  do 
mercado e um bom planeja-
mento, desde o processo de insta-
lação da fábrica até a abordagem 
do mercado, passando pelas metas 
de crescimento. “Para ser empreen-
dedor não se deve depender do re-
sultado financeiro da empresa, mas 
atentar à concorrência, conhecer o 
segmento e planejar.” Segundo ele, 
é uma tarefa difícil e requer força de 
vontade, disposição, estrutura emo-
cional para administrar adversidades 
e uma boa área de RH. “Este é um 
bom momento para se pensar em 
empresa. O mercado está carente de 
bons profissionais e bons produtos.”

Pesquisa realizada pelo Grupo 
HSBC com pequenas e médias empre-
sas de mercados emergentes em 21 
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países – Brasil, México, Hong Kong, 
China, Malásia, Indonésia, Cingapu-
ra, Vietnã, Índia, Emirados Árabes, 
Arábia Saudita, Taiwan, Egito, Qua-
tar, França, Turquia, Reino Unido, 
Canadá, Estados Unidos, Argentina 
e Panamá –, divulgada na última 
quinzena de janeiro, mostra um 
cenário positivo para investimentos 
e contratações em 2010. É a maior 
pesquisa internacional do segmento, 
da qual participaram mais de 6.300 
empresas, sendo 300 do Brasil. Na 
pesquisa, o Brasil se estabeleceu 
como segundo país mais confiante 
da América Latina, atrás apenas do 
Panamá.

Para Daniel Zabloski, diretor de 
Pequenas e Médias Empresas do 
HSBC no Brasil, “a crise para o em-
preendedor brasileiro é um capítulo 
encerrado e o cenário é extremamen-
te positivo para 2010. Estamos vendo 
uma retomada efetiva, que pode ser 
percebida na confiança do empreen-
dedor para os próximos meses”.

Renato Fonseca, consultor do 
Sebrae-SP, acredita que o brasileiro 
tem uma vocação empreendedora 
marcante. Só no Estado de São Paulo 
são abertas 130 mil empresas por 
ano. “Mas é a combinação de varian-
tes como necessidade, vocação, estí-
mulo, acesso às informações, opção 
de vida profissional e percepção de 
oportunidade que levam as pessoas a 
buscar o próprio negócio”, diz.

A pesquisa “10 anos de Monito-
ramento da Sobrevivência e Mortali-
dade das Empresas”, realizada no Es-
tado de São Paulo pelo Sebrae entre 
2000 e 2005 e divulgada em 2008, 
ouviu dois mil empreendedores. O 
estudo indica que 35% dos entrevis-
tados têm vocação empreendedora e 
32% identificaram uma oportunidade 
de lucro no mercado. Igual pesquisa 
foi refeita com os mesmos empre-
sários, mas levando-se em conta o 
método do GEM, e apurou-se que 
dois terços dos entrevistados, ou seja, 
66% abriram empresas porque vis-

lumbraram oportunidade de negócio 
e 34% por necessidade. “No Brasil, 
atualmente, a cada dois brasileiros 
que abrem uma empresa formal por 
oportunidade existe um que o faz 
por necessidade”, informa Fonseca.

Ainda de acordo com a mesma 
pesquisa, 46% dos entrevistados 
declararam não conhecer os clientes 
e os seus hábitos; 32% dizem não ter 
informação dos fornecedores; 29% 
não sabem o número de concorren-
tes e 27% não estudaram a melhor 
localização para seu negócio.

Para Pedro Gonçalves, também 
consultor do Sebrae-SP, das 130 mil 
empresas abertas por ano em São 
Paulo, 27% fecham no primeiro ano 
de vida. “Entre as principais causas 
estão a falta de planejamento prévio 
e a má gestão”, explica. O empre-
endedor tem que estar atento aos 
negócios, a mudanças de hábitos do 
consumidor, à concorrência e a fato-
res como cenário econômico interno 
e externo e tributação. P
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fLáVio tinéFelizmente, nem só de cura vive 
a Medicina. Milhares de médicos 
em todo o mundo se dedicam 

a atividades destinadas a prevenir 
doenças, com o mesmo afã que se 
dedicam às pesquisas sobre os males 
que afligem objetivamente a todos 
nós. Alguns são visionários, excên-
tricos, outros são realistas e buscam 
resultados concretos. 

O Instituto Zero a Seis é um desses 
projetos cujos resultados não podem 
ser aferidos a olho nu. Tem a missão, 
para muitos impossível, de “sensi-
bilizar, conscientizar e mobilizar a 
sociedade brasileira para destacar 
a importância do desenvolvimento 
do indivíduo na primeira infância, 
na promoção da cultura de paz e na 
construção da cidadania”, segundo o 
Dr. Joao Figueiró, membro fundador 
do Zero a Seis. Ele foi convidado a 
presidir o Conselho Executivo do Fó-
rum Nacional pela Primeira Infância, 
que tem a missão de promover a co-
operação duradoura entre os diversos 
segmentos da sociedade no sentido 
de fomentar a adoção de políticas 
públicas de estado que deem 
integral cumprimento ao 
artigo 227 da Constitui-
ção Federal. 

A expressão Zero 
a Seis, segundo os 
especialistas, é a 
certeza de que de 
zero a seis anos 
o indivíduo for-
ma o caráter e 
consolida sua 
formação bio-
lógica. É nessa 
fase da vida que 
se absorvem os 
pr incípios e se 
forma a persona-
lidade. 

O Fórum reúne, 
de março a dezem-
bro, várias instituições 

tivo destas na constituição do su-
jeito. A preocupação já existia em A 
República, em que Platão chamava a 
atenção para a importância da infân-
cia na constituição de um indivíduo 
saudável e deste na construção de 
uma sociedade virtuosa, segundo a 
especialista Rose Campos, graduada 
em Comunicação pela Universidade 
Metodista e voluntária do movimento 
Zero a Seis. 

Outro aspecto importante é que 
nessa idade se formam as intercone-
xões cerebrais que servem de fun-
damento para o desenvolvimento de 
todas as potencialidades da criança 
depois que entra na escola. 

O psiquiatra Yusaku Soussumi 
costuma dizer que os primeiros nove 
meses de gravidez configuram uma 
espécie de gravidez incompleta. De-
pois seriam necessários mais nove me-
ses de uma espécie de gravidez social, 
que se faz sob a influência do meio, 
muito importante para a construção 
da estrutura cerebral da criança. A 
grande diferença entre o homem e 
outros animais reside justamente na 
maturação do sistema nervoso. 

“O adulto de hoje foi criança um 
dia e a criança de hoje será o adulto 
do futuro. De onde provêm, então, a 
crueldade e a desumanidade da so-
ciedade contemporânea?”, pergunta 
Figueiró, presidente do Fórum. 

 O volume de dados reunidos nos 
últimos anos pelos voluntários que se 
dedicam a esse tipo de estudo garante 
o sucesso do encontro. Interessados 
em mais informações podem se dirigir 
ao Fórum Nacional pela Primeira In-
fância, na Av. Paulista, 2073 – Horsa 
I – sala 2112 – CEP 01311-940, Bela 
Vista, São Paulo, SP.  P
O autor é jornalista, ex-assessor de imprensa 
do HCFMUSP e autor do livro Pois não, doutor. 
E-mail: tine@estadao.com.br

Crônica

Primeira infância         
em discussão

nacionais e internacionais e constitui 
um espaço para troca de experiências 
com representantes do poder público, 
setor privado, pesquisadores, estu-
diosos e lideranças comunitárias, para 
estimular cooperações e promover 
articulação e integração com outros 
públicos estratégicos e gerar pactos 
sociais no território brasileiro. 

Em 2008, o Instituto Zero a Seis 
realizou pesquisa nacional utilizando 
a metodologia Delphi (Delphi Groups) 
com o intuito de identificar fatores de 
risco e fatores de proteção presentes 
no período compreendido entre a 
pré-concepção e o final do sexto ano 
de vida. Nova pesquisa foi realizada 
em 2009, para alicerçar as atividades 
do Instituto. 

“As informações científicas acu-
muladas nos últimos 100 anos mos-
tram que os primeiros seis anos e, 
principalmente, os primeiros dois 
anos de vida são fundamentais para 
a constituição da pessoa, o desenvol-
vimento cerebral, o desenvolvimento 
psicoafetivo e social, o desenvolvi-
mento da personalidade e do caráter 
do indivíduo, a determinação de 

padrões comportamentais e de 
relações  interpessoais, as 

formas de lidar 
com frustra-
ções e limites, 
valore s que 

definirão o funciona-
mento do futuro adolescente 

e adulto”, af irma o Dr. 
Figueiró. 

Sigmund Freud 
chamou a aten-
ção, de forma 
inequívoca, para 
a  i m p o r t â n -
cia dos traumas 
e das pr imeiras 

 e x p e r i ê  n  c i a s 
infantis, prin-
cipalmente do 
contexto afe-
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CeCy sant’anna

Quase-morte – Um estudo envolvendo 25 hospitais na Grã-Bretanha e nos 
Estados Unidos deverá examinar experiências de quase-morte em pacien-
tes com ataque cardíaco. Os especialistas vão rever 1,5 mil casos de 
sobreviventes para verificar se os pacientes que tiveram suspenso o 
seu batimento cardíaco ou a atividade cerebral podem ter experiências 
de se ver fora do próprio corpo.

Redução do risco de trombose – Es-
tudo americano publicado na revista 
New England Journal of Medicine revela 
que um remédio para controle de coles-
terol é capaz de reduzir o risco de trom-
bose. Uma nova análise do estudo Júpi-
ter com 15.500 pessoas constatou que 
a rosuvastatina – Crestor – diminuiu 
em 43% o risco de tromboembolismo 
venoso entre homens e mulheres com 
níveis de colesterol de baixo a normal. 
A rosuvastatina é um tipo de estatina, 
substância normalmente prescrita 
para tratamento de altos níveis de 
colesterol. Esta é a primeira vez que se 
consegue reduzir o risco de trombose 
venosa profunda com estatina.

Fratura do fêmur – Segundo dados 
da American Academy of Orthopaedic 
Surgeons, especializada em ortopedia, 
24% dos pacientes com mais de 50 
anos com fraturas desse tipo podem 
morrer no primeiro ano após o evento. 
As causas estão relacionadas a compli-
cações na lesão ou ao tempo do resta-
belecimento. Atualmente, o número de 
fraturas do fêmur nos EUA é de 353 mil 
ao ano e as projeções indicam 650 mil 
casos anuais em 2050.

Nova técnica contra o câncer – As 
abelhas produzem um veneno que tem 
sido usado por cientistas americanos 
no combate ao câncer. A nova técnica 
utiliza a nanotecnologia e age como 
uma terapia-alvo.

Crises de gota – Beber bastante 
água e leite desnatado pode ajudar 
a prevenir crises de gota – um tipo de 
reumatismo. Foi o que revelou estudo 
apresentado no encontro anual do 
Colégio Americano de Reumatologia. 
A desidratação é considerada um fator 
desencadeante dos ataques dolorosos. 
A gota causa fortes dores nas juntas e 
pode até chegar à artrite aguda.

Viver até 100 anos – Mais da me-
tade dos bebês nascidos hoje 
nos países desenvolvidos vai 
chegar aos 100 anos de idade, 
segundo uma pesquisa publi-
cada na revista The Lancet 
que se baseou na melhora da 
qualidade de vida. Semanas 
de trabalho mais curtas e uma 
vida profissional mais longa são fato-
res que contribuem para uma pessoa 
chegar àquela idade.

Lente cura cegueira – Cientistas 
australianos estão desenvolvendo uma 

lente de contato que usa células-
tronco para curar a cegueira em 
indivíduos com problemas de 
córnea. Com um pequeno corte 
na córnea do paciente, o médico 

retira algumas células-tronco 
que vão para um recipiente 

com nutrientes, onde se multi-
plicam. Uma lente de contato especial 
recebe a solução de células–tronco e é 
implantada no paciente durante a cirur-
gia. Dez dias depois a lente é retirada e 
a visão volta. A recuperação completa 
dura três meses.

Alimentos podem causar estresse – 
Em situações de pressão, o organismo 
libera hormônios para se adaptar e 
produzir energia extra e, simulta-
neamente, manter o nível de glicose 
estável para realizar suas funções. É 
aí que entram os alimentos, os que 
elevam o açúcar no sangue como doces 
liberam insulina em excesso e alteram 
o equilíbrio.

Mistura venenosa no pó caseiro – 
Cientistas da Universidade do 

Arizona, EUA, calcularam que 
60% do pó que vem da rua e 
invade todos os cômodos de 

uma casa pode incluir chumbo 
e arsênico. O estudo será divul-
gado na revista científica Envi-
ronmental Science & Technology. 

Dois dos cientistas, David Layton e 
Paloma Bealer, verificaram que o pó 
doméstico é composto também de um 
conjunto de substâncias como pele 
morta espalhada naturalmente pelos 
seres humanos, fibras de tapetes e 
estofados etc.
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ilustrações: Moriconi

Opção saudável – O abacate é uma óti-
ma alternativa de fruta para se comer 
à noite, especialmente para quem quer 
emagrecer com saúde. Por causa de sua 
gordura boa, essa fruta aumenta a ação 
do GH, hormônio que ajuda a queimar o 
excesso de gordura estocada no corpo e 
que age principalmente durante a noite. 
Mas não exagere e coma apenas duas 
colheres de sopa da fruta pura.

Aveia reduz o mau colesterol – Um 
estudo da Unifesp – Universidade Fe-
deral de São Paulo – comprova que a 
ingestão diária de aveia reduz as taxas 
de colesterol ruim entre 5% e 15%.

Mais potássio – Ingerir 4.700 mg de 
potássio diariamente ajuda a reduzir 
a rigidez e constrição arterial, além 
de baixar a pressão, diz a professora 
Marta Houston, diretora do Institu-
to de Hipertensão de Nashville 
(EUA). As melhores fontes 
alimentares de potássio 
são banana, abacate, 
iogurte e brócolis.

Dormir pouco aumenta o apetite – 
Pesquisa feita por especialistas 

da Universidade da Califórnia, 
EUA, constataram que pou-
cas horas de sono afetam a 
produção de dois hormônios 

responsáveis pelo equilíbrio de 
energia corporal: a grelina e a leptina. 
O primeiro estimula o apetite antes das 
refeições e o segundo indica quando o 
corpo precisa ser alimentado. O resul-
tado mostrou que dormir pouco aumen-
ta a quantidade de grelina e diminui a 
leptina, o que estimula o apetite voraz.

Açafrão e o combate ao câncer – 
Estudos realizados pelo Centro de 
Pesquisa do Câncer de Cork, na Irlanda, 
mostraram que a curcumina, elemento 
encontrado no açafrão-da-Índia, pode 
matar células de câncer de esôfago. A 
cientista Sharon McKenna e sua equipe 
descobriram que a curcumina come-
çou a matar as células cancerosas 
dentro de 24 horas. Especialistas em 
câncer afirmaram à BBC que a desco-
berta, publicada na revista especiali-
zada British Journal of Câncer, pode 
ajudar médicos a elaborarem novos 
tratamentos para a doença.
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Aos quarenta anos de idade, 
Constância já não quer ia 
casar. O sucesso prof issio-

nal encheu sua vida e não havia 
espaço para um parceiro def ini-
tivo em seu coração. Parecia que 
o amor enxugara com a últ ima 
lágr ima que der ramou por uma 
louca paixão da juventude. Devia 
ter uns dezesseis anos quando viu 
Roberval pela primeira vez. Estava 
sobre uma motoneta incrementada 
à porta do ginásio. Naquela 
época não se usava capa-
cete ou óculos. O ros-
to bronzeado, vasta 
cabeleira anelada 
ao vento, calças 
jus tas copia-
das de James 
Dean e o ci-
garro pendu-
rado no canto 
da boca faziam 
com que Rob, como 
o chamavam, se pa-
recesse com um astro 
de Hollywood.

Foi paixão à primeira 
vista, como antigamente. 
Rob cor respondeu com a 
mesma chama. Ele já hav ia 
prestado o serv iço militar e, na 
cidadezinha em que viviam, sabia 
que não conseguir ia emprego. 
No primeiro encontro, a volúpia 
tomou conta dos corpos e quase 
chegaram à consumação do ato. 
Estavam às margens de uma lagoa 
deserta. Tomaram banho nas águas 
f r ias de setembro e se tocaram 
intensamente. Nus, mergulharam 
na paixão sem controle. Não houve 
nenhuma consequência, a não ser 
a vontade de ter mais.

O romance durou até o início 
do ano seguinte, quando Roberval 
foi para a capital estudar e tra-

PauLo CasteLo branCo 

garupa da motocicleta e passaram 
a noite num motel. O casamento 
se consumou, e a gravidez surgiu 
com os primeiros enjoos. Só falou 
para Rob, que f icou emocionado 
e prometeu-lhe prov idenciar os 
papéis para o casório. – Seremos 
muito felizes para toda a vida – 
disse ele, após beijá-la e sair em 
desabalada carreira em sua moto. 
Ficou na estrada, soube Constân-
cia no dia seguinte. 

A t r i s teza tomou conta da 
moça. Trancou-se no quarto, estu-
dava sem parar. Emagreceu, f icou 
esquelét ica e perdeu a cr iança. 
Seguiu os rumos do trabalho, do 
estudo e da capacitação prof is-
sional. Fez sucesso. Nunca casou 
ou teve f ilhos. Era uma executiva 
mundial.

Agora, dec idiu ter um f i lho 
independente. Procurou um banco 
de sêmen. Preencheu o formulário, 
no qual desc reveu as caracte-
rísticas do doador que desejava. 
Escreveu detalhes do corpo de Rob 
que nunca deixaram sua memória. 
Descreveu com minúcias o corpo 
que ainda provocava-lhe êxtase na 
solidão. Nas observações, acres-
centou que preferia alguém que 
não gostasse de esportes radicais. 
A atendente, ao ler as caracterís-
ticas, disse-lhe que não era pos-
sível chegar a tal detalhe da vida 
do doador. Constância aceitou se 
submeter ao tratamento.

Dez meses depois, Constância 
deu à luz um casal de lindas crian-
ças, ambas com as características 
de Rob. A menina é muito esperta 
e vive fazendo um som parecido 
com motor de motocicleta. O me-
nino é calmo como a mãe. Só Deus 
sabe como serão no futuro. P

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

Manteve-se incólume às tentativas dos rapazes, 
tornando-se, a cada dia, mais desejada

Crônica

Inseminação

balhar. Constância quase morreu 
de tristeza. Os pais, preocupados, 
decidiram que ela deveria concluir 
o curso secundário num internato 
numa cidade maior. Ela aceitou na 
hora. Queria fugir do assédio dos 
colegas que sabiam, em detalhes, 
do seu romance com Rob. No início 
f icou magoada com os relatos que 
os amigos faziam das tardes que 
passara na lagoa com o namora-

do. Depois, compreensiva, 
aceitou a falta de caráter 

de Rob; af inal, ela era a mais lin-
da moça da cidade e não deveria 
existir, no mundo, homem capaz 
de esconder o fato de tê-la namo-
rado. Ela era um troféu desejado 
por todos. Manteve-se incólume às 
tentativas dos rapazes, tornando-
se, a cada dia, mais desejada.

No internato, para sua surpre-
sa, recebeu a visita de Rob. Estava 
mais bonito. A v ida na capital 
o hav ia t ransformado num ho-
mem. Propôs-lhe casamento. Ela 
chorou e aceitou. Sentou-se na 
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Asaúde bucal está estritamente 
vinculada à correta higiene oral 
e, para isso, há três procedimen-

tos básicos: escovar os dentes, usar 
fio dental e finalizar a higienização 
com o limpador de língua. Mas o que 
fazer se, por exemplo, a gengiva tiver 
sangramento? 

“A periodontia é a especialidade da 
Odontologia responsável por cuidar 
dos tecidos de proteção e suporte em 
torno do dente (periodonto), que são 
eles: gengiva, ligamento periodontal, 
cemento radicular e osso alveolar”, 
explica Maurício Miranda de Carva-
lho, consultor de periodontia da ABO 
Nacional – Associação Brasileira de 
Odontologia.

De acordo com André Passarelli 
Neto, coordenador do curso de Odon-
tologia da Universidade Metodista 
de São Paulo, as principais doenças 
periodontais são o cálculo ou tártaro, 
a gengivite e a periodontite. 

O tártaro é constituído pela for-
mação de placas bacterianas, resul-
tando em uma camada dura sobre 
os dentes. “A gengivite é causada, 
principalmente, pelo acúmulo de pla-
ca dental e é caracterizada por uma 
vermelhidão na gengiva, resultante de 

um processo inflamatório, podendo 
haver sangramento após estímulos”, 
esclarece Carvalho.

É importante ter conhecimento 
que não há apenas um tipo de gen-
givite. Carvalho explica que há três 
grupos: a gengivite, que é dependente 
da placa dental; a que também é in-
fluenciada por condições sistêmicas, 
medicamentos, má nutrição e fatores 
endócrinos e a gengivite ulcerativa 
necrosante.

“Uma boa higiene bucal é es-
sencial, pois, uma vez que a placa 
bacteriana acumula e mineraliza-se 
formando o cálculo ou tártaro, apenas 
o dentista ou técnico em higiene den-
tária têm condições de removê-la. Se a 
gengivite não for tratada, a infecção 
pode evoluir e comprometer a estru-
tura que sustenta os dentes, as fibras 
gengivais podem ser destruídas e, por 
conseguinte, ocorrer a retração gen-
gival (periodontite)”, alerta Passarelli.

Segundo Carvalho, a periodon-
tite caracteriza-se por inf lamação 
gengival (alteração de cor e textura), 
sangramento à sondagem na área 
da bolsa gengival, diminuição da 
resistência de tecidos periodontais, 
perda de inserção gengival e do osso 

alveolar. É possível também que seja 
causada pelo agravamento do pro-
cesso inflamatório gengival ou por 
manifestações de doenças sistêmicas 
ou associadas a lesões endodônticas 
(canal), ou pode ser ainda uma doença 
periodontal necrosante.

“Caso não se faça o tratamento, 
podem ocorrer perda dentária, difi-
culdades mastigatórias na deglutição 
e na fonação. Além disso, a estética 
poderá ser afetada e, devido à perda 
muitas vezes acentuada do osso de 
suporte, a reabilitação deste indivíduo 
se tornará muito mais complexa”, 
afirma Passarelli.

O tratamento da periodontite 
é feito com a remoção da placa 
bacteriana por meio de raspagem 
e alisamento das raízes dos dentes. 
Quando os instrumentos de raspa-
gem não atingem toda a área da 
raiz comprometida, as cirurgias são 
indicadas. Vale ressaltar que não é 
possível o tratamento desta doença 
somente com medicamentos. A placa 
bacteriana aderida ao dente tem de ser 
removida mecanicamente. De acordo 
com Carvalho, a saúde das gengivas 
pode ser afetada por outros fatores 
como idade, tabagismo, doença sis-
têmica, estresse, genética e outros.

“Uma vez tratada a periodontite, 
os tecidos não se recuperam inte-
gralmente e a doença deixa sequelas 
estéticas como: deslocamento na 
posição do dente e retração gengi-
val com consequente aumento no 
comprimento do dente”, esclarece 
Passarelli. Ele também recomenda que 
as visitas para manutenção do trata-
mento devam assegurar a estabilidade 
da condição de saúde alcançada, a 
fim de evitar a progressão da doença 
como a sua recidiva. Nos casos mais 
avançados, recomenda-se uma perio-
dicidade de três em três meses.

A sua prevenção pode ser feita 
unicamente removendo a placa bac-
teriana por meio de higiene bucal 
doméstica com fio dental e escova, 
mais limpezas periódicas feitas pelo 
dentista quando necessárias.  P

Periodontia

Problemas na boca
Não são apenas os dentes que precisam de cuidados 

e higienização constante
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Elas estão por toda a parte: das 
tradicionais escolas de idiomas, 
passando pelos fast foods, bu-

tiques de chocolates até aluguel de 
carros e de equipamentos para cons-
trução. As franquias são um atrativo 
para aqueles que buscam ser “patrões 
de si mesmos”, mas já com uma marca 
considerada sólida e estável.

A prática envolve a distribuição 
de produtos e serviços entre fran-
queador (dono da marca) e o futuro 
franqueado. Para isso, são acordadas 
ações como pagamento de royalties 
(remuneração ao franqueador) e verba 
publicitária, além de treinamento para 
abertura desse novo empreendimento. 
Segundo estimativas da Associação 
Brasileira de Franchising – ABF, mesmo 
com a crise econômica mundial que as-
solou (e espantou consideravelmente) o 
mercado no ano passado, o setor está 
otimista em 2010. 

O sistema de franchising viveu um 
momento de crescimento bastante 
significativo no ano passado, mesmo 
passando por uma situação de crise 
global. “Em 2010, o mercado de fran-
quias deve crescer 14,5%”, conta o di-
retor regional do interior de São Paulo 
da ABF, Altino Cristofoletti Júnior. 

KeLi VasConCeLos

O Brasil tem cerca de 1.400 redes de 
franquias com 80 mil pontos. De acordo 
com a associação, em 2009, os setores 
mais procurados foram os de alimentação, 
estética, idiomas e serviços. “O interessado 
em abrir uma franquia basicamente busca 
no sistema a segurança de entrar num ne-
gócio que já foi testado, tem uma marca 
reconhecida e que vai ter um suporte – 
operacional, mercadológico, tributário 
etc. –, o que pode minimizar muitos 
erros de implantação e de operação”, 
completa o profissional, que é também 
franqueador da Casa do Construtor, 
especializada no aluguel de equipamentos.

Com mais de 750 lojas pelo País, a 
rede Cacau Show teve várias oportuni-
dades no ano passado. De acordo com 
a gerente de expansão, Marina Gentil, 
a meta é chegar a mil lojas neste ano. 
“Para a Cacau Show o período do final de 
2008 e todo o ano de 2009 foi de gran-
de expansão. A crise acabou por trazer 
muitas oportunidades, principalmente às 
pessoas que buscam uma modalidade de 
negócio mais segura”, informa.

Mas, antes de aderir a uma franquia 
por mero impulso, vale a pena pesqui-
sar, estudar estrategicamente qual se 
pretende adotar e ter em caixa reservas 
para possíveis necessidades, em espe-

cial no início da gestão. Uma palavra é 
mencionada muitas vezes para definir 
o que as franquias procuram entre os 
empresários que compram a ideia e a 
marca: “ter perfil adequado ao negócio”.

Levantamento do Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de São 
Paulo – Sebrae-SP, intitulado “10 anos 
de monitoramento da sobrevivência e 
mortalidade de empresas – outubro de 
2008”, mostrou que 27% das empresas 
paulistas (constituídas entre 2001 e 
2005) fecham em seu primeiro ano de 
atividade. O estudo identificou que 
comportamento empreendedor pouco 
desenvolvido e falta de planejamento 
prévio são os principais empecilhos 
para que a gestão não vá para a frente. 

Na Cacau Show, por exemplo, o 
futuro franqueado precisa ter “espírito 
empreendedor”, dedicação exclusiva ao 
negócio, além de alguma experiência no 
campo da alimentação. O interessado 
passa por treinamento e tem à disposi-
ção consultoria especializada constante, 
que envolve capacitação operacional, 
orientações sobre chocolate, além de 
suporte de marketing. 

A marca traça estratégias e analisa 
o local onde se instalará a loja da fran-
quia. “É feito todo um mapeamento 
sobre o ponto onde será a unidade da 
Cacau Show, se é perto e tem fluxo de 
pedestres, além da vizinhança comercial 
da região”, explica Marina.  

Ela acrescenta que franqueados 
podem sugerir e opinar, promovendo, 
assim, um feedback para a otimização 
da marca. “Os franqueados têm canal 
permanente para sugerir e também 
promovermos reuniões”, conta.

E quais seriam as dicas para se des-
bravar o universo das franquias, depois 
de diagnosticar o negócio que tem 
afinidades? Altino Júnior, da ABF, res-
ponde: “Buscar uma marca conceituada 
e bem estruturada. A ABF, anualmente 
chancela o Selo de Excelência em Fran-
chising. Atualmente, existem 100 em-
presas nos mais diferentes segmentos 
que possuem essa chancela. Pesquisar 
junto aos franqueados da rede o grau 
de satisfação com o negócio e com o 
franqueador”, salienta. Portanto, para 
que o sonho não vá por “água abaixo”, 
é preciso planejamento. P

Franquia

A marca do negócio
Mesmo com a crise global, o setor tem perspectiva 

de expansão este ano
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Visionário e pioneiro durante toda 
a vida. Assim foi Juljan Dieter 
Czapski, médico, administrador 

hospitalar e especialista em saúde 
pública. Em 1956 idealizou o que seria 
o Sistema de Saúde Suplementar no 
Brasil, criando a primeira empresa de 
medicina de grupo. Dez anos depois, 
foi um dos fundadores da Abramge – 
Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo, que, então, contava com 11 
associados. Juljan foi presidente da en-
tidade de 1966 até 1976. Essa trajetória 
vitoriosa será narrada em detalhes, no 
livro sobre sua vida.

A obra será escrita por sua filha, a 
jornalista Silvia Czapski, e André Mé-
dici, grande amigo e economista sênior 
do Banco Mundial. A equipe inclui 
também Angela Pappiani, jornalista, 
coordenadora da área de pesquisa e 
colaboradora, além de outros profissio-
nais, como historiadores e arquivistas. 
“Também é importante citar alguns 
parceiros, sem os quais o projeto não 
seria viabilizado. São eles: as empre-
sas Amil, Hospitalar, Intermédica; e 
as instituições Sindhosp, Feohesp e 
Abramge”, acrescenta a jornalista. 

O lançamento oficial do projeto 
está previsto para maio. De acordo 
com Silvia, a ideia de escrever o livro 

nasceu como forma de homenagear o 
pai pelos seus 85 anos, que completaria 
em 2010. O conceito amadureceu e 
consolidou-se no final de 2009; porém, 
em janeiro último, o ex-presidente da 
Abramge faleceu. 

“Na estrutura do livro vamos res-
peitar a ordem cronológica dos fatos, 
entremeando histórias pessoais com 
o foco principal, que é a trajetória 
profissional de Juljan”, informa Silvia, 
para quem o pai sempre fez questão de 
conservar documentos, fotos, corres-
pondências e textos de participação em 
eventos que, agora, serão testemunhos 
importantes para a reconstrução do 
legado de Juljan. 

O livro contará suas conquistas 
profissionais não só no setor de saúde, 
como também sua atuação em áreas 
como a arte – foi fundador e membro 
da diretoria do Museu da Arte Moder-
na de São Paulo – e ecologia, já que 
fundou e presidiu a Associação Ituana 
de Proteção Ambiental. 

André Médici deverá abordar as 
contribuições de Juljan às discussões 
que levaram à estruturação do siste-
ma de saúde – público e privado – no  
Brasil, dos anos 1950 até o presente. 
“Vamos dar uma visão da medicina de 
empresa que mostre sua importância 

como engrenagem essencial para 
o equilíbrio entre desenvolvimento 
econômico e social no Brasil”, afirma.

O economista destaca o verdadei-
ro pioneirismo de Juljan Czapski em 
estruturar a medicina de empresa no 
Brasil, colocando-a ao alcance dos tra-
balhadores dos setores mais modernos 
do País. “Juljan contribuiu para que o 
esforço de desenvolvimento não fosse 
travado pelas limitações no âmbito 
da formação de capital humano. Sua 
contribuição foi além, dadas as lutas 
nos Conselhos de Saúde, na garantia de 
participação do setor privado de saúde 
e na estratégia assistencial do SUS – 
Sistema Único de Saúde”, diz Médici.

Segundo ele, o esforço de Czapski 
se reflete hoje até mesmo na distribui-
ção de leitos hospitalares. “Pelo menos 
dois terços dos quartos dos hospitais 
disponíveis pelo SUS são privados e 
muitas negociações foram feitas para 
que o setor continuasse aceitando 
participar do SUS, mesmo diante de 
recursos insuficientes”, diz.

traJetória
Juljan Czapski nasceu na Polônia, 

em 1925. Primogênito e herdeiro de 
uma centenária fazenda familiar, próxi-
ma à fronteira da Alemanha – conhecida 
na Europa pela criação de gado e cava-
los. Porém, a Segunda Guerra Mundial 
interrompeu esse destino. Aos 14 anos 
de idade, teve de partir para uma saga 
de dois anos, por vários países, com sua 
mãe (Ilza) e dois irmãos (Genia e Jan), 
até chegar ao Brasil, sua nova pátria. 
Com 29 anos ingressou na Faculdade de 
Medicina da USP. Enquanto estudante, 
ele trabalhava também como assistente 
de fotografia da esposa, Alice Brill – 
com quem se casou no mesmo ano 
que entrou na universidade. Hoje, ela 
é artista plástica e fotógrafa renomada.

Muitos anos depois, tornou-se 
uma importante personalidade na 
área da saúde, com contribuições em 
outras entidades como o Sindicato 
dos Hospitais de São Paulo (Sindhosp) 
e a Federação Nacional de Estabele-
cimentos de Saúde (Fenaess). Já nos 
anos 1990, participou ativamente nas 
negociações que deram origem à CNS 
– Confederação Nacional de Saúde.P

Juljan Czapski

Homenagem a um líder
Livro vai celebrar uma vida dedicada à saúde
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cartaS e e-MailS
Quero parabenizá-los pela matéria da re-
vista Medicina Social sobre ronco/apneia. 
Gostaria muito de conversar com a Dra. 
Fabiane Kayamari, pois também sou fono-
audióloga. Trabalho em Campo Mourão, 
PR, e tenho muitos pacientes com altera-
ções respiratórias, inclusive minha mãe.
Lucia Viel – Campo Mourão – PR

Em uma sala de hospital foi fundada 
a Abramge; e, em uma sala de espera 
de um laboratório, tive a satisfação de 
conhecer a revista Medicina Social. A 
leitura foi até o atendimento que aguar-
dava, e gostei dos assuntos médicos (a de 
jul/ago/set 2009). Gostaria de receber um 
exemplar na minha residência.
Hugo José Cafeseiro de Oliveira – Sal-
vador – BA

A biblioteca do curso de medicina da 
Universidade Federal de Ouro Preto, 
tendo em seu acervo volumes da revista 
Medicina Social, gostaria de, se possí-
vel, continuar recebendo os próximos 
exemplares, pois este periódico muito 
contribuirá para o enriquecimento de 
nosso acervo.
Regina Gontijo C. Viana – Ouro Preto 
– MG

Venho por meio deste e-mail informar 
alteração de endereço para recebimento 
da revista. No ensejo, aproveito para 
parabenizá-los pela excelente qualidade 
da Medicina Social em termos de con-
teúdo e apresentação.
Renato Braz de Araujo – São José do 
Rio Preto – SP

Gostaria de parabenizar todos que fazem 
a revista. Durante todo esse tempo ela 
contribuiu de forma satisfatória para mi-
nha formação. Seu conteúdo contribui 
decisivamente nas minhas atividades 
diárias. Para finalizar, quero alterar meu 
endereço.
Flávia Q. Amaral – Juiz de Fora – MG

Sou farmacêutico e gostaria de receber 
a revista Medicina Social para estar em 
acompanhamento sobre as últimas infor-
mações na área de saúde, à qual estou 
vinculado por formação profissional.
Rodrigo Teles – Belém – PA

Envio-lhes, por meia desta carta, o meu 
pedido de assinatura da excelente revista 
Medicina Social da Abramge. Formei-
me em biblioteconomia e faço doações 
de livros e revistas para bibliotecas ca-
rentes. Conto com vossa gentileza.
Norma Saraiva Duarte - Belo Horizon-
te – MG

Somos uma empresa estabelecida em 
São Paulo e, por termos um público 
formado por profissionais da área médi-
ca (estamos bem próximos ao Hospital 
Sírio-Libanês), bem como por tê-los 
conhecido através da publicação nº 
208 na qual tivemos a honra de sermos 
homenageados por um cronista de vocês 
(Dr. Paulo Castelo Branco), gostaríamos 
de assinar sua publicação.
Sebastião Galinari – São Paulo – SP

Pedidos de assinatura:
Alexandre Alves Rodrigues, Pindamo-
nhangaba – SP; Ana Maria das Graças, 

Jacareí – SP; Eliane de Almeida Pereira, 
Pindamonhangaba – SP; Hugo José 
Cafeseiro de Oliveira, Salvador – BA; 
Norma Saraiva Duarte, Belo Horizonte 
– MG; Plinio Telles Cajado, São Paulo 
– SP; Rodrigo Teles, Belém – PA; Sebas-
tião Galinari, São Paulo – SP; Walter 
Guido Pereira, Pindamonhangaba – SP.

Alterações de endereço: 
Ademir Bortolin, Rio Claro – SP; Ariád-
ne Cunha, Belo Horizonte – MG; Flávia 
Q. Amaral, Juiz de Fora – MG; José 
Darnei da Rosa, Novo Hamburgo – RS; 
Maria José de Souza, Sorocaba – SP; 
Priscila Eto, Guarulhos – SP; Renato 
Braz de Araujo, São José do Rio Preto – 
SP; Sheila Sznajderman, Rio de Janeiro 
– RJ; Tchana Weyll Souza de Oliveira, 
Salvador – BA.

Agradecimentos  pe lo  envio da 
 revista:
Afonso Fernandes Rocha, Conselho 
Regional de Odontologia do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro – RJ; Lucia Viel, 
Campo Mourão – PR; Luís Eduardo 
Lopes Albuquerque, Conselho Regional 
de Odontologia – Seção Roraima, Boa 
Vista – RR; Maria Silvia Dalla Costa 
Mazetto, Fundação Hermínio Ometto 
– Uniararas, Araras – SP; Rafael de Al-
meida Decurcio, Associação Brasileira 
de Odontologia – Seção Goiás, Goiânia 
– GO; Regina Gontijo C. Viana, Ouro 
Preto – MG.
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