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Gravidez na
adolescência

A cada 19 minutos uma menina
de 10 a 14 anos dá à luz no Brasil.
O problema de gravidez em tão
tenra idade traz novas abordagens
sobre sexualidade

Visão subnormal
Saiba como ortoptistas e
equipamentos especiais
ajudam aqueles que
vivem com 30% da visão

Compras coletivas

A febre do momento na
Internet alcança milhões de
adeptos e mais de um bilhão
de reais de faturamento

Implantes da 3a idade
Conheça este novo
nicho de mercado
que promete trazer mais
saúde para o idoso

O biólogo molecular brasileiro Alysson Muotri conta como conseguiu quebrar mitos na pesquisa com neurônios
autistas em laboratório e como se faz investigação científica nos centros internacionais
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MÉDIAS OPERADORAS DE SAÚDE

Segundo o úlsuírem escala sufit imo Anuár io do
ciente) dificultam
Trabalho, estudo do
sobremaneira a
Dieese e do Sebrae,
sobrevivência das
aproximadamente
pequenas empre54% dos empregos
sas operadoras. Isso
formais no Pais são
sem falar que as pegerados por micro
quenas operadoras
e pequenas emprede planos de saúde
sas. Por outro lado,
são responsáveis
segundo a Agência
pela capilar idade
Nacional de Saúde
do atendimento do
Dr. Arlindo de Almeida
Presidente da Abramge
Suplementar, 72,2%
setor e, sem elas,
das operadoras de
muitos hospitais peplanos de saúde em atividade são quenos do interior também fechaclassificadas no grupo de “pequenas riam suas portas.
operadoras”.
Não seria, então, possível ameniE mais, a concentração de mer- zar esta carga imensa, que a cada dia
cado nunca foi favorável, tanto no fica mais pesada, no intuito de ajuque diz respeito ao emprego como dar as pequenas empresas do setor
aos preços em geral. E ainda: a presi- de saúde suplementar a sobreviver?
dente da República, Dilma Rousseff,
Felizmente, o presidente da ANS,
anuncia a criação de um ministério Maurício Ceschin, acena em atender
da pequena e microempresa.
à demanda das pequenas operadoras
Para as pequenas empresas de por um processo de simplificação
outros setores (que não sejam da burocrática que reduza os custos
saúde), criam-se mecanismos para administrativos e permita que elas
que elas não desapareçam – como, ofereçam condições melhores em
por exemplo, o regime tributário planos de saúde para esses segchamado “Sistema Simples”. Além mentos da população. Para tanto,
de serviços que são criados para em reunião da diretoria colegiada
defender as pequenas empresas, da ANS do último dia 9 de fevereicomo é o caso do Serviço Brasileiro ro, foi aprovada por unanimidade,
de Apoio às Micro e Pequenas Em- atendendo à solicitação da Abrampresas – Sebrae.
ge, a constituição de um Grupo de
Ora, por que, então, as peque- Trabalho Intersetorial – GTI – para
nas e médias empresas da área estudar o processo regulatório e
de saúde não têm estímulos para a sustentabilidade das pequenas e
permanecerem no mercado? E pior, médias operadoras.
essas pequenas operadoras têm que
Ceschin ainda afirmou na grande
cumprir todas as regras que regem imprensa: “Estamos estudando um
as grandes empresas do setor?
‘Simples’ para as pequenas operadoNão se pleiteia aqui que essas ras no que diz respeito à burocracia
empresas não tenham as garan- existente atualmente, no intuito de
tias financeiras necessárias para diminuir o custo administrativo desdar segurança ao cidadão. Porém, sas operadoras”. Aguardamos essa
inúmeros processos administrati- medida saneadora e nos colocamos à
vos que são facilmente absorvidos disposição da ANS para ajudar nesse
pelas grandes empresas (por pos- estudo, presidente.
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Direito

Novas normas de atendimento aos
beneficiários de planos de saúde

A

Dagoberto José Steinmeyer Lima

Agência Nacional de Saúde
Suplementar – ANS lançou em
Consulta Pública no 37, com
prazo vencido em 4 de março último
para o oferecimento de sugestões de
alterações, uma proposta de edição
de Resolução Normativa objetivando estabelecer regras garantidoras
do atendimento aos beneficiários de
Planos e Seguros de Saúde.
Muito embora se tenha verificado
tratar-se de intenção válida da referida Agência em vir a fixar normas que
possam assegurar o bom atendimento
aos beneficiários dos citados planos e
seguros, no entender de especialistas,
que militam na área da saúde suplementar, os termos em que se encontra
vazada a mencionada proposta de
Ato Normativo não devem prosperar,
sob pena de causarem irreparáveis
traumas na operação dos aludidos
benefícios de assistência à saúde,
inviabilizando o cumprimento das
obrigações das Operadoras, tal qual
se encontram postas nos registros
dos citados produtos de saúde junto
à ANS, assim como nos respectivos
contratos firmados com os usuários.
Isto para não se falar em violação das
regras jurídicas previstas, tanto na
Constituição Federal quanto nas leis
que regulamentam o setor.
Em função disso e com o intuito
de evitar que males maiores ocorram
no relacionamento entre as Operadoras e seus beneficiários, causando
efeito contrário ao pretendido pelo
órgão regulador, este articulista, que
exerce sua atividade profissional na
área de saúde suplementar, teve a
oportunidade de constatar que diversas sugestões foram dadas à ANS,
em resposta à mencionada Consulta
Pública, para modificação do texto da
RN em estudo, e, em consequência,
adaptá-lo, minimamente, às condições de sua utilização adequada

4

pelo mercado operador de Planos e
Seguros de Saúde.
Entre tais sugestões, podem-se
destacar as seguintes: a) Inicialmente,
deve-se alterar o texto da Ementa da
RN para consignar que esta “Dispõe
sobre o acesso aos serviços de atendimento aos beneficiários de Planos e
Seguros de Saúde”. Isto é importante
porque falar em “garantia de atendimento”, como consta do texto original, é incorreto, pois quem garante é
a lei e o contrato celebrado entre as
partes; b) Em seu artigo 1o deve ser
consignado que a RN ampara não
apenas os beneficiários dos Planos,
mas também os cobertos por Seguros
de Saúde, contratados a partir da data
do início de vigência do referido Ato
Normativo. Assim se fazendo, estará
cobrindo todo o universo assistido e
respeitando-se o princípio constitucional, inserido no inciso XXXVI do
artigo 5 o da Constituição Federal,
que veda a aplicação retroativa da
norma nova para ferir o ato jurídico
perfeito, o direito adquirido e a coisa
julgada, preexistentes à vigência do
novo diploma legal; c) Ao artigo 2o,
pretende-se que este estabeleça que
a operadora deva viabilizar o acesso aos serviços ou procedimentos,
definidos no Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde da ANS, para o
atendimento integral das coberturas
assistenciais, contratualmente previstas, em favor do beneficiário, na
área geográfica de atuação do plano
ou seguro, assim indicada no respectivo registro de produto concedido
pela referida Agência Reguladora
e no contrato; d) O artigo 3o é um
dos mais polêmicos do projeto. Isto
porque estabelece prazos máximos
para que se concretize o atendimento
integral das coberturas assistenciais
contratadas, especificando quais
serão os serviços de saúde sobre os

quais incidirão tais prazos, ou seja,
consultas básicas (17 dias corridos)
e nas demais especialidades médicas
(32 dias corridos), consultas de fonoaudiologia (22 dias corridos), nutrição
(22 dias corridos), psicologia (22 dias
corridos), terapia ocupacional (22
dias corridos), fisioterapia (22 dias
corridos), serviços de diagnóstico por
laboratório clínico e radiografias (22
dias corridos), serviços de diagnóstico
por imagem, exceto radiografias (22
dias corridos), procedimentos de alta
complexidade (44 dias corridos), internações eletivas (44 dias corridos),
urgência e emergência (imediato)
e consultas iniciais de odontologia
(16 dias corridos). Apesar de ser
temerária essa fixação de prazos
máximos tendo em vista as próprias
características da rede assistencial e
as diversidades regionais do Brasil, há
propostas numa tentativa de verificar se o mercado tem condições de
cumpri-las, nos períodos de tempo
acima indicados, salientando-se que
os prazos máximos para garantia de
acesso a serviços ou procedimentos
consistem no período compreendido
entre a data da demanda do beneficiário pelo serviço ou procedimento
comprovadamente comunicado à
operadora e a data de sua efetiva
realização; e) Para o artigo 4o da RN
em questão, é sugerida a redação
que preveja que, na hipótese de ausência ou inexistência de prestador
credenciado, que ofereça o serviço
ou procedimento na área geográfica
de abrangência do Plano ou Seguro
de Saúde, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não
credenciado por ela indicado, desde
que tal cobertura esteja prevista no
registro do produto de saúde concedido pela ANS e no contrato, sendo
certo que a remuneração do referido
prestador será a da tabela praticada
pela OPS; f) O eventual reembolso,
em 30 dias da data da apresentação

dos comprovantes à operadora, será
por esta devido ao beneficiário, limitado ao valor remuneratório e à
condição de seu pagamento à rede
assistencial contratada para a área
geográfica de atuação do Plano ou
Seguro, praticado pela operadora. Em
face das peculiaridades operacionais,

a disposição acima indicada não se
aplicaria aos planos exclusivamente
odontológicos; e g) Propõe-se que a
RN a ser editada entre em vigor no
prazo de 120 dias de sua publicação,
a fim de que as operadoras possam
adaptar a sua estrutura operacional
para a sua nova realidade.

Espera-se que a Agência Reguladora ouça as ponderações do mercado
por ela regulado, em benefício de todas as partes envolvidas no processo
de operação dos Planos e Seguros de
Saúde.
P
O autor é chefe da assessoria jurídica do Sistema
Abramge/Sinamge/Sinog

Economia

Custos, nada de revolução,
só precisam ser controlados
As empresas da área da saúde têm seu grande
comprometimento nos custos variáveis, que, muitas vezes,
chegam a ser quase incontroláveis

A

Wagner Barbosa de Castro

s transformações ocorridas na
economia mundial nos últimos
anos, provocadas por crise e ao
mesmo tempo pelo avanço cada vez mais
veloz da tecnologia da informação, vêm
modificando e aproximando as relações
intersociais e as relações comerciais. Na
era da informação em que vivemos, as
empresas precisam estar muito atentas
com seus custos e outros tipos de controle
da sua produção de produtos ou serviços.
Atualmente, não se pode admitir uma
empresa trabalhar sem elaborar um planejamento empresarial, capaz de mostrar
em que direção seguir, quais os recursos
necessários e disponíveis para atingir seus
objetivos. Isso vale para a avaliação de
períodos de curto, médio e longo prazo.
A tarefa planejar exige dos envolvidos
um estudo bem detalhado, nas diversas
unidades de negócios da empresa.
Uma vez elaborado o planejamento
empresarial, do qual devemos sair com
as metas e estratégias a serem adotadas
pela empresa, temos de nos voltar para
as unidades produtivas. A busca pela
fixação de um custo justo e adequado de
um produto ou serviço é fundamental
para um clima de entendimento entre
toda a cadeia de valor, respeitando ou
tendo como principal alvo a capacidade
de pagamento do mercado consumidor.

As empresas não podem abrir mão de uma
organização de custos como um instrumento que determinará seus parâmetros
de eficiência e rentabilidade.
A importância conferida a custos não
está no fato de esta atividade-meio ter
se tornado mais importante do que as
demais existentes na empresa. A finalidade é disponibilizar as informações
apuradas, para que sirvam nas tomadas
de decisões estratégicas. Vamos focar
um pouco mais na área de serviços, onde
os controles são sempre mais difíceis
na sua mensuração. Serviço é um bem
intangível, é um benefício. Por ser um
bem intangível, não possui propriedades
físicas e é consumido no momento em
que é fornecido.
Daí vem, frequentemente, a dificuldade de as pessoas entenderem o custo de
um determinado serviço realizado. Quem
viu, tudo bem! Quem não viu acontecer,
dificilmente consegue entender muitas
vezes o valor que se está atribuindo àquele
procedimento. Aliás, até quem conhece
a atividade, na maioria das vezes, tem
dificuldade de apurar o quanto custou
aquele serviço. A dificuldade de mensurar os produtos dentro da empresa de
serviços diz respeito, especialmente, aos
sistemas de controle gerencial e forma de
apropriação.

A empresa de prestação de serviços
na área da saúde acaba se diferenciando
da grande maioria das demais atividades
de serviços, em que os custos têm poucas
variáveis – ao contrário da área da saúde.
As empresas desta área têm seu grande
comprometimento nos custos variáveis,
que, muitas vezes, chegam a ser quase
incontroláveis.
A falta de visibilidade daquilo que
se produz em serviços médicos, pela
ausência de uma melhor comunicação
antes e depois, quando a empresa poderia
mostrar o que está cobrando do mercado
consumidor, faz com que este, pela falta
de compreensão, entenda o custo como
ofensivo, o que muitas vezes vira até
assunto na mídia. O volume de serviços
médicos e hospitalares que as empresas
operadoras de planos de saúde cobrem
atualmente somam cerca de 3.700 procedimentos. Isso é para mostrarmos o grau
de dificuldade de controle e apuração de
indicadores de custos assistenciais.
Para tanto, destacamos a necessidade
de as empresas adotarem métodos de controles gerenciais mais precisos e detalhados
na busca contínua da apuração de custos
dos seus produtos. O grande desafio na
gestão de custos das empresas do setor
saúde está na mudança de foco: ao invés
de relatar os fatos ocorridos no passado,
tal atividade deverá monitorar as ações
necessárias para as metas do futuro. Caso
contrário, estaremos dificultando, ainda
mais, a aproximação da cadeia de valor. P
O autor é economista e coordenador da comissão
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@uol.
com.br
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Sinog

Atuação contínua
Carlos Roberto Squillaci

A

o completar 15 anos de atividades
em 2011, o Sinog acredita que o
caminho a ser tomado em prol
da melhoria da qualidade da assistência
bucal da população brasileira passa,
também, pela qualificação e aperfei
çoamento das operadoras de odontologia
de grupo. A entidade sempre defendeu
os interesses da categoria econômica que
representa junto aos diversos setores da
sociedade, bem como tem buscado o
aprimoramento da gestão das pequenas,
médias e grandes empresas de planos
odontológicos e do bom relacionamento
entre os diversos players.
Com a regulamentação da assistência suplementar à saúde em 1998 e
a criação de uma Agência Reguladora
em 2000, deu-se início a um novo ciclo
para as operadoras odontológicas. Se,
em 2001, apenas 9,41% do total dos
planos de assistência suplementar à
saúde eram exclusivamente odontológicos, contamos, atualmente, com
cerca de 25% do mercado. O número
de beneficiários tem crescido a uma
taxa média anual de 20%, o que, com
a demanda em alta por cuidados com
a saúde bucal, poderemos verificar um
crescimento permanente para todas as
operadoras desse segmento em cada
região e nicho de mercado que ocupam.
Desde o início de suas atividades, o
Sinog tem desempenhado um importante papel, juntamente com o Sistema
Abramge, para a condução de um
permanente desenvolvimento e qualificação das operadoras odontológicas,
buscando, frequentemente, fornecer
os instrumentos que auxiliem a rotina
dos executivos e gestores, bem como
dos demais colaboradores.
As conquistas que obtivemos, desde
então, são fruto de um árduo trabalho
de convencimento em vários níveis.
Os planos odontológicos cresceram
porque não só a população em geral,
mas, principalmente, os empregadores
enxergaram a necessidade de se ter
um benefício de qualidade com baixo
custo, que garanta a prevenção e a
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manutenção da saúde bucal. Com a
ineficiência do serviço público e a crescente demanda por tratamentos odontológicos, como atestavam os índices
apurados na pesquisa de 2003 sobre as
condições da saúde bucal da população
brasileira, as operadoras odontológicas
conquistaram seu espaço e difundiram
o conceito da odontologia de grupo.
Entretanto, com o enquadramento
da odontologia na regulamentação da
assistência suplementar à saúde, inclusive com a adoção de critérios aplicados
aos planos médicos-hospitalares, o
mercado necessitou adaptar-se rapidamente, adequando e modernizando
seus processos de gestão e de análise
de custos. Por estarem atuando em
uma atividade que apresenta baixo
risco e sinistralidade, as operadoras
souberam rapidamente enfrentar a
nova realidade. Além disso, o trabalho
incessante da diretoria do Sinog junto
à Agência reguladora em fazer crer que
a realidade da operação odontológica
é completamente distinta da médica,
necessitando, para isso, adaptar a
regulamentação às especificidades
do segmento, é uma meta que já está
sendo conquistada. Prova disto é a RN
no 243, que possibilitou um tratamento
diferenciado às operadoras odontológicas com menos de 20 mil vidas.
Outra preocupação constante da
entidade é com a valorização profissional da rede credenciada. Em 2005,
em um acordo com as principais entidades de classe – CROSP, ABCD, APCD
e SOESP –, o Sinog assinou um termo
em que as partes concordavam em
detalhar outros doze itens do Programa
de Valorização da Odontologia. Como
entidade jovem que é, o Sinog entende
que a inserção do cirurgião-dentista
no universo dos planos odontológicos
deva ser permanente, promovendo,
inclusive, eventos que possam dar à
rede credenciada o conhecimento necessário à gestão do consultório.
Um exemplo disso é o Sinplo –
Simpósio Internacional de Planos

Odontológicos, que, em sua 6a edição,
a ser realizada nos dias 26 e 27 de
maio de 2011, reunirá, em um mesmo
local, as operadoras, os prestadores de
serviços e a Agência Reguladora para
prospectar soluções diante do avanço
da odontologia ante as questões que
desafiam o progresso da saúde bucal
no Brasil. Palestrantes nacionais e
internacionais comporão os diversos
painéis que serão abordados nos dois
dias de apresentações. Uma oportunidade única de trocar experiências e de
desenvolver ideias que possam nutrir
o crescimento continuado dos planos
odontológicos.
As edições anuais do Prêmio Sinog de Odontologia têm mostrado a
capacidade dos cirurgiões-dentistas,
acadêmicos e professores em promover
o desenvolvimento técnico-científico
dos temas relacionados à assistência
odontológica em nosso país. A iniciativa tem ganhado espaço, sendo divulgada amplamente pelas associações
de classe e pelos centros universitários
em todo o Brasil. A qualidade dos trabalhos apresentados resultou em dois
compêndios reunindo os premiados
em cada edição, sendo distribuídos
gratuitamente a todas as operadoras
associadas, às entidades odontológicas
e às bibliotecas das diversas faculdades
que atuam na área da saúde.
Não podemos deixar de mencionar
as diversas negociações em torno das
convenções coletivas de trabalho assinadas, no âmbito nacional, entre o
Sinog e os respectivos sindicatos dos
trabalhadores na área da saúde em cada
região, proporcionando às operadoras
e a seus colaboradores as condições
mínimas para o cumprimento das boas
relações trabalhistas.
Como se observa por meio das
ações promovidas pelo Sinog, a participação de todos na construção
de um sindicato forte e eficiente é
estritamente necessária para consolidarmos a Odontologia de Grupo como
a modalidade que mais cresce e a que
possibilita aos seus beneficiários terem
um sorriso melhor.
P
O autor é presidente do Sinog – Sindicato Nacional
das Empresas de Odontologia de Grupo, diretoria@
sinog.com.br

Tuberculose
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Ilustre desconhecida

Somente 1% da população sabe como se dá o
contágio da doença

E

la já faz parte de milhares de
romanc es , foi chamada de
“Mal do Século” e chegou a
dizimar populações. Causa quase
cinco mil mortes ao ano no Brasil e,
mesmo com 80 mil novas infecções
notificadas, a tubercolose é ainda
uma desconhecida ilustre. E pior, o
País está atualmente entre os 22 no
mundo que concentram 80% dos
casos da doença.
Pesquisa do Instituto Datafolha,
encomendada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBP T) e di v ulgada no f inal de
2010, com 2.242 entrevistados
de 143 municípios, revelou
que, das 94% pessoas que
afirmaram conhecer a
tuberculose, somente
1% mencionou corretamente que sua
forma de contágio se
dá pelo contato, por
vias áreas, com outra
pessoa afetada.
A t uberculose é
uma doença infecciosa
causada pelo Mycobac-

terium tuberculosis , ou bacilo de
Koch. “São eliminadas, pelo espirro
e tosse, partículas que ficam determinado tempo suspensas no ar. Em
contato prolongado e inalando estas
partículas, a pessoa se contamina
com o bacilo”, explica o pneumologista Marcelo Fouad Rabahi, presidente da Comissão de Tuberculose
da SBPT (DF).
Segundo ele, a maioria das pessoas que inala o bacilo não terá a
doença manifestada. Isso porque,
quando instalado, o bacilo fica no
organismo de forma latente.
Par a a profes sor a
da D is c i plina de
Infectologia da
Uni versidade
Federal de
São Paulo
( U n i f e s p),
Denise Rodrigues, de
5% a 10%
dos infectados contrairão a doença.
“Isso dependerá

muito do estado imunológico para
a tuberculose se manifestar. A pessoa pode ter inalado o bacilo hoje
e logo ter o problema, ou demorar
vários anos para que isso aconteça”,
elucida.
Segundo os médicos, 90% dos
episódios são de tuberculose pulmonar, mas o bacilo também pode
acometer e comprometer as funções
de outras regiões do corpo. “Quando
o bacilo é inalado, ele cai eventualmente na corrente sanguínea e pode
atingir qualquer órgão do corpo,
com possibilidade de se instalar no
cérebro, olho, serosas (pleura, pericárdio, peritônio), rim, intestino,
ossos. Quando ocorre uma queda de
defesa, é possível que a doença extrapulmonar se manifeste”, comenta
o pneumologista Marcelo Rabahi.
As pessoas mais propensas a ter
tuberculose são aquelas cujo estado
imunológico está mais debilitado,
como pacientes com câncer, HIV
ou imunossuprimidas por outras
disfunções. O contato constante
com o bacilo pode se dar quando
o indivíduo está em locais onde há
pessoas com a doença – presídios
e hospitais, por exemplo. Por outro
lado, medidas simples, como o uso
de máscaras, podem evitar a disseminação do bacilo.
Familiares de pacientes infectados também precisam se precaver,
alertam os especialistas. “Não é
preciso separar copos e talheres da
casa por causa da pessoa com tuberculose, pois o contato é feito mais
por tosse. Essa pessoa que convive
com o paciente também deve fazer
exames, como raios X, para que o
diagnóstico seja feito o mais precocemente possível e, assim, quebrarmos a cadeia de transmissão”,
reforça Denise Rodrigues.
O principal sintoma da tuberculose é a tosse persistente por mais
de duas a três semanas com escarro
(catarro). Quando não tratada precoce e adequadamente, o paciente
contaminado pode transmitir a doença para dezenas de pessoas.
Seu diagnóstico é feito por meio
do teste do escarro (baciloscopia) e
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Tuberculose
o tratamento é composto de quatro
medicamentos (rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol)
distribuídos gratuitamente pela rede
pública de saúde. O procedimento
é padronizado, a duração é de seis
meses e, seguindo de maneira certa e
ininterruptamente, os resultados satisfatórios chegam à casa dos 100%.

“Diferentemente da pneumonia,
cuja bactéria se desenvolve rapidamente, a da tuberculose é mais
lenta e a medicação é usada durante o período de crescimento do
bacilo. Por isso, é importante fazer
o tratamento até o final. Em geral,
a pessoa, logo nos primeiros meses,
se sente melhor e interrompe o tra-

tamento por achar que está curada,
mas o bacilo cresce e o paciente se
agrava”, salienta Marcelo Rabahi.
Há como prevenir a tuberculose?
Os médicos recomendam dar mais
atenção para o sistema imunológico,
mantendo uma alimentação saudável, sono apropriado e evitar abusos
(álcool, drogas e fumo).
P

Envelhecimento

© Monkey Business Images | Dreamstime.com

Universidade para viver melhor

Cursos para a 3a idade ensinam a ter vida mais ativa

O

Brasil tem 190,7 milhões de
pessoas, seg undo o Censo
do ano passado. Deste total,
11,16% têm idade acima de 60 anos.
Isso representa um crescimento de
quase 3% entre os idosos, somente
na última década. A expectativa de
vida também cresceu: atualmente o
brasileiro vive em média 73 anos e,
entre as quase 20 milhões de pessoas
classificadas como idosas, 23.760
já superam a marca dos 100 anos.
Isso significa que, cada vez mais, a
longevidade passa a ser algo comum
entre os brasileiros e que também
há mais chances de se envelhecer,
e de modo cada vez mais saudável.
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Por outro lado, como disse o
filósofo italiano Norberto Bobbio, “o
velho sabe, por experiência, aquilo
que os outros ainda não sabem e
precisam aprender com ele, seja na
esfera ética, seja nos costumes, seja
nas técnicas de sobrevivência”. Esta
frase coincide com a opinião do
médico Wilson Jacob Filho, idea
lizador e coordenador da Universidade Aberta para o Envelhecimento
Saudável (Unapes) e professor titular
de Geriatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
É essa imagem que ele quer que os
idosos tenham, não só diante dos
mais jovens, mas entre as pessoas

que estão envelhecendo e que – por
medo, insegurança ou preconceito –
se afastam da vida social à medida
que a idade avança.
Por isso, Jacob Filho prefere
investir nos pacientes mais velhos
que procuram o serviço do Hospital
das Clínicas da FMUSP (HCFMUSP),
para que participem das atividades
do programa iniciado em 2008 –
oficinas de atividades físicas, dança
e expressão corporal; alimentação
saudável; informática, comunicação
e dinâmicas de grupo – e se transfor mem em multiplicadores das
técnicas para um envelhecimento
ativo. “Nada melhor que uma pessoa mais velha para mostrar que é
possível vencer as barreiras que o
próprio idoso se impõe”, avalia o
geriatra.

Efeitos

positivos

Segundo o médico do HCFMUSP,
entre os efeitos positivos observados
nos grupos, destacam-se a elevação
da autoestima, a redução de peso
e a melhora na disposição geral
dos idosos, à medida que praticam
atividades físicas e são estimulados
para uma alimentação mais saudável. Outros pontos observados pelo
serviço de geriatria são a redução
das consultas médicas e de procura
ao pronto-socorro sem causas justificadas. “As pessoas mais ativas sentem menos necessidade de procurar
o médico, ao mesmo tempo em que
querem ficar com o físico em ordem
porque percebem que o excesso de

moDElo

francÊs

O modelo da universidade aberta
à terceira idade foi criado nos anos
1970, na Universidade de Toulouse
(França), envol vendo cursos de
atualização cultural, orientações
na área de saúde e algumas ati-

© Aldegonde Le Compte | Dreamstime.com

peso e o sedentarismo são fatores
limitantes para o desenvolvimento
de atividades sociais.”
Os cursos da Unapes são semestrais e abertos a pessoas a partir dos
60 anos. As turmas têm início em
março e agosto e as aulas teóricas
acontecem todas as segundas, das
14 às 16 horas. Os outros dias da
semana são ocupados pelas aulas
práticas, sempre no mesmo horário.
A equipe é multidisciplinar e inclui
nutricionistas, fisioterapeutas, professores de dança e de computação.
São oferecidas 60 vagas para as
atividades que acontecem no Espaço Propes (Programa de Promoção
do Envelhecimento Saudável) do
Ser viço de Geriatria do Hospital
das Clínicas.
O projeto se apoia na política do
envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que
prega o envolvimento do governo e
da sociedade no desenvolvimento de
programas que estimulem a participação em atividades sociais, físicas
e culturais, como forma de manter
uma vida saudável.
Essa foi a abordagem da tese
de doutorado “Educar para o autocuidado na terceira idade” – desenvolvida em conjunto por Kátia
Lílian Sedrez e Alexandra Bordin,
do curso de enfermagem da Universidade Regional Integrada de
Erechim, no Rio Grande do Sul. No
trabalho, elas atestam que a maioria
dos idosos apresenta algum tipo
de doença crônica, mas concluem
que é possível continuar vivendo
com qualidade, desde que essas
doenças sejam controladas. “A ação
educativa tem papel preponderante
no aumento da expectativa e na
qualidade de vida, assim como na
manutenção da saúde do idoso”,
garantem.

vidades socioculturais. No Brasil,
a Pontifícia Universidade Católica
(PUC) de Campinas foi pioneira em
cursos do gênero, a partir de 1991,
antecipando-se à promulgação do
Estatuto do Idoso, que estabeleceu
que “O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas”.
Hoje, o Estado de São Paulo conta
com a Associação das Universidades
Abertas à Terceira Idade, reunindo
várias instituições superiores de
ensino que adotam uma pedagogia
para o envelhecimento com foco na
manutenção da qualidade de vida. Na
USP – a Universidade Aberta à Terceira Idade (UATI) completou 18 anos em
2010, envolvendo várias faculdades
no campus da Cidade Universitária e
da USP-Leste, somando quase 10 mil
alunos em 2009, sem contar com o
programa especial da Faculdade de
Medicina.

Na Unifesp (Universidade Federal
de São Paulo), o programa teve início
em 1999, na capital paulista. Atualmente se estende à Baixada Santista,
com o objetivo de proporcionar mais
qualidade de vida física e mental às
pessoas com idade a partir de 50 anos.
No Rio de Janeiro, a Universidade
Veiga de Almeida mantém cursos para
idosos, com destaque para Noções de
Geriatria e Gerontologia. Todo aluno
matriculado no curso tem acesso à
orientação e ao atendimento odontológico, fisioterápico e fonoaudiológico.
A mais recente iniciativa é da
Universidade Federal de Alagoas,
que inaugurou seu programa em
fevereiro último, com a proposta de
incentivar um estilo de vida ativo
para as populações idosas, buscando
alterar comportamentos que podem
ser verdadeiros fatores de risco para
a saúde.
P
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Odontogeriatria
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Implantes na terceira idade

Procedimento começa a formar um novo
nicho de mercado
LuÍs fernanDo russiano

D

e acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a qualidade de vida na terceira idade
pode ser definida como a manutenção
da saúde, em seu maior nível possível,
em todos os aspectos da vida humana:
físico, social, psíquico e espiritual.
Um dos fatores mais importantes na
manutenção da saúde do idoso, do
ponto de vista físico, é o cuidado
que se deve ter com a alimentação, já
que o tipo certo de alimento ingerido
implica suprir o organismo com os nutrientes necessários ao seu bom funcionamento e à prevenção de vários
riscos e doenças, como a obesidade,
nefropatias e diabetes.
A boca é a porta de entrada de
nosso corpo para todos os alimentos,
e uma mastigação eficiente colabora
para que eles possam ser triturados
e reduzidos ao tamanho ideal para
serem deglutidos. Sem dentes, não
há como haver esse processo e,
consequentemente, não é possível
ingerir todos os tipos de alimentos,
ocorrendo um comprometimento do
sistema digestivo e da saúde sistêmi-

ca. Esta perda de elementos na boca
implica uma mudança radical no tipo
de alimentação e, até mesmo, uma
alteração comportamental.
Pessoas da terceira idade, frequentemente, precisam de atenção
redobrada no quesito saúde bucal,
pois o envelhecimento, por si só, já
traz uma série de problemas, como
a redução do fluxo salivar, lesões da
mucosa oral, gengivites, aumento e
retração gengival, diminuição do suporte ósseo, cáries e, inclusive, câncer
oral. Estudos realizados pela OMS
indicam um aumento da população
com idade acima de 65 anos e um decréscimo de idosos sem dentes, o que
envolverá mais cuidados odontológicos. No Brasil, assim como nos demais
países latino-americanos, o processo
de envelhecimento populacional é
rápido e intenso. Até 2025, teremos
uma das maiores concentrações de
idosos do mundo, com previsão de
14% do total da população.
Um dos procedimentos odontológicos que, até então, julgava-se
desnecessário para os idosos vem

ganhando espaço e criando um novo
nicho específico de mercado. Implantes dentários para a terceira idade têm
assumido um importante papel, pois,
além de otimizar a eficiência mastigatória, se comparados ao uso das
próteses total e removível, também
melhoram a autoestima. Auxiliam,
ainda, o idoso a ter melhor qualidade
de vida e a ingestão correta dos nutrientes que irão ajudar a manutenção da saúde a partir desta etapa de
vida. Para o odontogeriatra Fernando
Brunetti Montenegro, “é importante
salientar que o tipo ideal de implante
é aquele que o cirurgião-dentista
consciencioso, levando em conta os
fatores de saúde geral do paciente
idoso, vier a indicar para cada caso
em particular. Nem sempre o tipo mais
eficiente é o possível e o profissional
explicará o porquê”.

saúDE Do paciEntE

O idoso que pretende colocar
um implante dentário precisa ter a
consciência de que não basta querer
e pagar para ter. Há muitos problemas que limitam o uso do implante
ou que, de certa forma, adiam o
procedimento até que a doença esteja controlada. Segundo Fernando
Montenegro, a cirurgia de implante
não é indicada para quem tem osteoporose diagnosticada e ativa e para
pacientes debilitados e anêmicos, por
não suportarem bem o ato cirúrgico
nem o pós-operatório. Outros, sem
o controle efetivo das doenças,
como diabetes e hipertensão, precisam esperar a estabilização para
que o procedimento seja realizado.
Há ainda pacientes que não podem
ingerir as medicações prescritas ou
fazer uso dos anestésicos e aqueles
que, cognitivamente, não cooperarão
para o sucesso da cirurgia por causa
da necessidade de higienização dos
implantes e da boca como um todo.
Em todos os casos em que há uma
doença manifestada, é necessário o
aval específico do médico assistente
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para que os implantes não causem
nenhuma interferência no organismo.
Para a especialista em Endodontia e Odontogeriatria Nedi Soledade
Miranda Rocha, os implantes também
são contraindicados em pacientes com
a Doença de Alzheimer, demências,
Aids, câncer, algumas cardiopatias,
infecções orais persistentes, grandes
reabsorções ósseas e com o uso de
alguns medicamentos, como os derivados de bifosfonatos. “Os implantes
mais indicados em idosos são os os-

seointegráveis rosqueáveis de titânio
que, na maioria, possuem algum tipo
de tratamento na superfície que irá
agilizar ou favorecer a cicatrização
óssea ao redor dele, promovendo a
osseointegração”, explica Nedi Soledade, que também é vice-presidente
da seção Rio de Janeiro da Associação
Brasileira de Odontologia.
Infelizmente os custos envolvidos
com a técnica dos implantes ainda
são elevados em comparação aos
procedimentos usuais como as próte-

Visão subnormal

Divulgação Fundação Dorina

Capacidade reduzida

Pessoas com cerca de 30% ou menos de visão no
melhor olho apresentam o problema

A

Jeferson Mattos

visão subnormal, também conhecida como baixa visão, é um
comprometimento da função
visual que impossibilita a pessoa
ter uma visão clara para realização
de suas atividades diárias. A baixa
visão gera inúmeros transtornos e
constrangimentos, e a falta de conhecimento da população em geral
acaba por confundir o portador da
baixa visão com a cegueira. Segundo
levantamento da Sociedade Brasileira
de Visão Subnormal, em média, 70%
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a 80% de crianças diagnosticadas
como cegas, na verdade, possuem
certa capacidade visual.
Mas a visão subnormal não atinge
somente crianças. Adultos podem desenvolver baixa visão ao longo da vida.
No entanto, quem apresenta baixa
visão não pode ser considerado cego,
já que possui visão, ainda que diminuí
da. Várias doenças estão relacionadas
à baixa visão, e o tratamento destas
doenças de base são fundamentais
para melhor qualidade de visão.

ses tradicionais, totais e removíveis.
Logo, um alcance social ainda é difícil
de ser obtido rapidamente. Segundo
Fernando Montenegro, para cada
estrato social, há um tipo de prótese
possível de ser realizada. “O importante é reabilitar os pacientes idosos
o mais rápido possível, devolvendo
a função mastigatória (que ajuda na
recuperação de sua saúde geral) e
estética, ao restabelecer a autoestima
e a reinserção social”, conclui
P
lfrussiano@uol.com.br

Dicas para melhorar a
visão subnormal

Para aperfeiçoar o resíduo visual
das pessoas com baixa visão, nos
diferentes ambientes, a ortoptista
Eliana Cunha Lima dá várias dicas.
Veja abaixo:
1. Além da ampliação das imagens
obtidas com os
recursos ópticos
e tecnológicos,
é fundamental
uma iluminação
adequada, aumento de contraste, como, por
exemplo, louças
com cores fortes sobre toalhas
claras ou vice-versa.
2. Aproximar os olhos do material
de leitura e escrita.
3. Evitar superfícies muito polidas
e brilhantes.
4. Para leitura e escrita utilizar
lápis 6B e 4B, ou caneta hidrográfica preta, cadernos com
pautas escurecidas e mais largas.
5. Sempre que
possível,
ampliar o tamanho das
letras.
6. E m t o d a s
as idades,
apoiar o interesse e a habilidade da pessoa
com baixa visão a executar atividades e tarefas do cotidiano.

A pessoa com baixa visão deve
saber que existe no mercado uma
série de equipamentos voltados à
adaptação e que permitem condições
melhores de vida, além de certos cuidados e procedimentos que podem
auxiliar essas pessoas na ressocialização, melhorando sua qualidade de
vida e facilitando a execução de suas
atividades diárias.
Para Eliana Cunha Lima, ortoptista - especialista em deficiência visual
- e coordenadora dos Programas de
Educação Especial e Clínica de Visão
Subnormal da Fundação Dorina Nowill para Cegos, a visão subnormal
e a baixa visão são sinônimos e, por
definição, são uma anomalia de pessoas que apresentam cerca de 30%
ou menos de visão no melhor olho
após todos os procedimentos clínicos,
terapêuticos, e uso de óculos convencionais. Segundo ela, essa perda
da visão pode ser classificada em
moderada, grave ou profunda.
O médico oftalmologista Alexandre Costa Lima Azevedo, atual
presidente da Sociedade Brasileira
de Visão Subnormal do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia, esclarece
que muitas doenças podem ocasionar
o quadro de visão subnormal. “Em
geral, as doenças que causam visão
subnormal, até o momento, não têm
cura, porém há tratamentos clínicos
e medicamentosos que podem proporcionar estabilidade do quadro,
cabendo ao oftalmologista avaliar
e escolher os procedimentos mais
adequados.”
“Em nosso país, as doenças mais
comuns responsáveis pelo desenvolvimento da baixa visão na infância são:
catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade e
toxoplasmose ocular congênita. Na
idade adulta, outras tantas, como
retinopatia diabética, glaucoma,
retinose pigmentar e degeneração
macular relacionada à idade”, diz
Eliana Cunha Lima.
As pessoas com baixa visão enfrentam inúmeros problemas: “Estas
pessoas enxergam de forma diferente
nas diversas distâncias, seja de perto,
à meia distância ou de longe. Sua per-

cepção visual também varia conforme
a doença, o nível de perda visual e
as condições de iluminação do ambiente. Isso traz problemas tanto nas
execuções de suas atividades, como
também na compreensão por parte
das pessoas que convivem com elas”,
explica a ortoptista.
Para ilustrar melhor as peculiaridades desse tipo de transtorno, ela
acrescenta: “Os doentes enxergam
a lousa, mas não o que está escrito;
veem as pessoas, porém não reconhecem sua fisionomia; em geral,
conseguem ler somente as manchetes
dos jornais, mas não as notícias. Essas
situações geram grande constrangimento e dúvidas na família, na
escola, no trabalho e nos ambientes
sociais que frequentam”, completa a
especialista.

Equipamentos úteis

Para amenizar essa situação,
existem hoje vários produtos desenvolvidos para adaptar as condições
e aproveitar o residual visual que as
pessoas com baixa visão possuem,
voltados à ampliação das imagens e
melhor eficiência visual. Para perto,
existem óculos esferoprismáticos,
lupas manuais (de apoio e iluminadas) e lupas de pescoço, entre
outros.

“Já para longe, telelupas de
aumentos variados (mais utilizados
para leitura de lousa, letreiros de
ônibus e placas de rua); Max T V
para assistir à televisão etc.”, relata
a profissional. Há também recursos
eletrônicos como o chamado cctv
e lupas eletrônicas, livros digitais,
softwares e livros falados. Em São
Paulo, esses produtos são encont rados em impor tadoras, ót icas
especializadas e instituições que
atendem pessoas com deficiência
visual, completa.
Os médicos reconhecem que a
tecnologia vem contribuindo cada
vez mais na reabilitação das pessoas
com deficiência visual. Existem lupas eletrônicas que são amplamente
ut ilizadas pr inc ipalmente pelas
pessoas com baixa visão grave e
profunda.
É importante informar que o uso
da visão residual não é prejudicial.
Muito ao contrário, a utilização da
visão proporciona melhor desempenho e eficiência da visão. E mais:
a participação e a compreensão da
família são fundamentais no processo de desenvolvimento das pessoas
com deficiência visual e no resgate
P
de sua autoestima.
jefersonmattos@ibest.com
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Gravidez na adolescência

Menina e mãe

Cerca de 60% das adolescentes são abandonadas
pelos parceiros durante a gestação
© Otnaydur | Dreamstime.com

Eli Serenza

N

o Brasil, a cada 19 minutos uma
menina de 10 a 14 anos dá à luz.
Entre 10 e 20 anos, o intervalo
será de apenas um minuto. Já em São
Paulo uma adolescente se torna mãe
a cada cinco minutos. Em todo o País,
23% das mulheres engravidam nesse
período da vida, porcentagem reduzida
para 15% entre as paulistas. A estatística brasileira é igual às do Paraguai,
Bolívia, Peru e Colômbia, enquanto São
Paulo está mais próximo dos Estados
Unidos (14%), Argentina e Chile (16%),
mas ainda muito distante da Suíça,
com 6%, ou Japão, com apenas 1%.
No entanto, mesmo com índices
ainda altos, São Paulo apresentou
redução de 36% no número de
adolescentes grávidas entre 1998
e 2008 – obtendo resultado ainda
mais expressivo no caso da segunda
gravidez, que diminuiu 47% na faixa
etária pesquisada.
O decréscimo registrado em São
Paulo é resultado de políticas pú-
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blicas implantadas nos últimos 25
anos, que levam em conta outros
aspectos além da saúde e sexualidade
dos jovens, na avaliação de Albertina Duarte, obstetra e ginecologista
que coordena o Programa Estadual
de Atendimento Integral à Saúde
do Adolescente desde a sua criação,
em 1986.
O “divisor de águas”, segundo a
médica, aconteceu após a pesquisa
realizada entre 1990 e 1995, em
que se constatou que a maioria dos
jovens tem acesso à informação e
aos métodos contraceptivos. “Mas a
preocupação das meninas em agradar
e o medo de falhar dos meninos se
mostraram maiores que os cuidados
para o sexo seguro.”
“Isso mudou o enfoque da ‘informação’ para a ‘negociação do
vínculo’ entre os casais, o que inclui
um projeto de futuro e melhora da
própria autoimagem do jovem”, lembra Albertina Duarte. “Quanto mais

inseguro o adolescente, maior a sua
dificuldade de assumir uma posição
diante do parceiro, o que é igual em
todas as classes sociais, mesmo nos
países mais desenvolvidos, evidenciando o fracasso dos programas que
se concentram apenas nas ações que
incentivam o sexo seguro entre os
adolescentes como forma de evitar
a gravidez precoce.”
A pesquisa deu novo eixo para
as abordagens sobre sexualidade e o
programa passou a incluir o plano de
vida dos adolescentes. Hoje muitos
postos de saúde do Estado trabalham
com “oficinas de sentimentos” que
recebem nomes sugestivos,
como “Fala de Menina/Fala de
Menino”, “Papo da Hora” ou “Plantão de Emoções”. A implantação
desses grupos prioriza as áreas
de maior incidência de gravidez
na adolescência e existe pelo
menos um posto de referência em cada região do
Estado. Outro atendimento, o serviço telefônico
gratuito, acessado por
adolescentes do Brasil
inteiro, é um bom indicativo do acerto da
política adotada.
Para ganhar espaço no universo juvenil, a proposta é não
deixar nenhum adolescente sem atendimento
e uma forma de driblar
as agendas geralmente
lotadas dos médicos que
trabalham nos postos
de saúde foi incentivar
at i v idades paralelas
nas chamadas “Casas
dos Adolescentes”, que
f uncionam em pelo
menos 20 locais na
Capital, Grande São
Paulo e algumas cidades do interior. Nas
casas, equipes multidisciplinares interagem com garotas e
garotos, promovendo
desde discussões sobre temas de interesse
© jeebbus | istockphoto.com

Fortalecendo

laços

O fortalecimento de vínculos
sociais é uma forma de superar
a eventual ausência de uma
estrutura familiar mais sólida, na opinião da psicóloga
Célia Brandão, que durante
anos participou do programa
desenvolvido pelo Hospital
Albert Einstein na favela de
Paraisópolis, com o objetivo de
realizar um trabalho preventivo
de atendimento psicológico à
gestante adolescente.
“São muitos os motivos que
tornam a adolescente mais vulnerável a uma gravidez, mas
o principal deles é a falta de
um projeto de vida e de perspectiva futura”, reconhece a
profissional. “A adolescência
é o momento de formação
escolar e de preparação para
o mundo do t rabalho. A
ocorrência de uma gravidez

nessa fase, portanto, significa a interrupção, o atraso ou até mesmo o
abandono desses processos.”
A psicóloga avalia que a gravidez
inesperada nem sempre é indesejada,
pois muitas vezes a adolescente sonha com o amor romântico e em formar uma nova família que transforme
a imagem do próprio núcleo em que
foi criada. Mas há pouca clareza
entre as mulheres que engravidam
precocemente sobre o papel de um
casal na criação de uma criança, o
que se agrava pelo fato de que 60%
são abandonadas pelos parceiros ainda durante a gestação. “O medo da
dependência, da submissão, da perda
de liberdade, dos diferentes tipos
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comum até aulas de dança,
culinária, ou mesmo o cultivo
de hortas que contribuem para
uma alimentação mais saudável,
além de melhorar a relação com
o grupo e ajudar o adolescente
a ganhar mais confiança na convivência com seus parceiros. A
estimativa é que são atendidos
cerca de 200 jovens todos os dias
nesses locais.

de abuso atribuídos à intimidade de
uma relação estável, está presente
em relatos de adolescentes grávidas”,
observa Célia Brandão.
Outro aspecto destacado pela
psicóloga é a falta de apoio para que
a adolescente possa se desenvolver
como mãe. “A reação das famílias à
gravidez precoce oscila da agressão
à apatia permissiva, até a conduta
de superproteção – comportamentos que não contribuem para que o
adolescente aprenda a lidar com a
nova situação de forma equilibrada
e responsável.”
Independentemente da situação
social e emocional, no entanto, as
duas especialistas concordam que
não se pode ignorar que a iniciação
sexual cada vez mais precoce é uma
das principais causas do aumento da
gravidez na adolescência, o que torna
fundamental o acesso à informação e
a métodos anticoncepcionais. Um dos
objetivos é reduzir o número de abortos, estimado em cerca de 5% entre as
adolescentes. Em 2005, foram registrados 2.781 atendimentos de meninas
com idades entre 10 e 14 anos, relacionados a complicações no pós-aborto
no Brasil. Dos 15 aos 19 anos, foram
contabilizados 46.504 atendimentos.
O que é certo é que, embora ilegal, o
aborto é praticado igualmente entre
P
todas as classes sociais.
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Pré-eclampsia
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Gestação perigosa

Atenção à pressão arterial é primordial para as
futuras mães

S

Keli Vasconcelos

e fôssemos descrever o termo “gerar um filho”, poderíamos resumir
o tema em uma palavra: cuidado.
A futura mãe deve estar atenta a uma
série de recomendações para que a gravidez seja saudável tanto para ela como
para o bebê. No rol desses cuidados está
a pressão arterial, “termômetro” que,
sem controle, proporciona complicações
diversas e graves. A pré-eclampsia é
uma delas, podendo se agravar para a
eclampsia e a Síndrome de HELLP (sigla
em inglês de Hemolysis Elevated Liver
Low Platelets).
O obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana (SP), Mário Macoto,
explica que a pré-eclampsia é a hipertensão arterial associada a edemas
generalizados, bem como à proteinúria,
que é perda de proteína pela urina após
a vigésima semana de gestação (entre o
quarto e o quinto mês), apresentando-se
na forma leve ou grave. Já a eclampsia
é o desenvolvimento de convulsões em
gestantes com sinais de pré-eclampsia.
“A presença de hemólise (ruptura
de glóbulos vermelhos), elevação de
enzimas hepáticas e diminuição das
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plaquetas (plaquetopenia) em gestante
com pré-eclampsia grave e eclampsia
é definida como síndrome de HELLP”,
diz. Segundo ele, além do aumento
de pressão arterial e inchaço, cefaleia,
turvação visual e epigastralgia (dor
estomacal) são outros agravantes do
problema.
Dados da Sociedade Brasileira de
Hipertensão (SBH) mostram que a hipertensão arterial é um dos principais
fatores de risco para doença cardiovascular nas mulheres e ganha mais
destaque na gravidez. Pressão alta
nesta fase é relativamente frequente
– abrangendo de 10% a 15% das gestantes. A incidência da pré-eclampsia
no mundo fica em torno de 2% a
10%, sendo estimados 5% de casos
no País. “O seu estudo se justifica por
ser responsável por 37% das mortes
maternas diretas no Brasil”, acrescenta
o obstetra do Hospital Santa Joana.
Não se sabe ao certo quais são
as causas da pré-eclampsia, porém
existem indícios a serem considerados
como má adaptação do leito vascular
da placenta no útero – denominada

placentação insuficiente –, questões
imunológicas e genéticas. As “mães de
primeira viagem” (primigestas), mulheres com histórico de hipertensão arterial prévia à gestação, diabetes, doença
renal, doenças do colágeno, estados
trombofílicos, obesidade e antecedente
familiar de hipertensão são suscetíveis
a desenvolver pré-eclampsia.
Para Maria Rita Lemos Bortolotto,
médica assistente da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas de São
Paulo (HCFMUSP), e Luiz Bortolotto,
médico da SBH e diretor da Unidade
de Hipertensão do InCor, considera-se
hipertensão na gravidez o mesmo índice usado à população, ou seja, quando
fica maior ou igual a 14 por 9 (≥ 140
mmHg x 90 mmHg). “Para o controle
da pressão, na primeira metade da gravidez o objetivo é a normalização da
pressão arterial, 12 por 8, e na segunda
metade é reduzir em 25% a 30% os
níveis da pressão, para garantir melhor
perfusão da placenta”, respondem.
Em virtude das disfunções no
organismo das mães, os profissionais
completam que repercussões podem
acometer o feto, como restrição de
crescimento, prematuridade e até óbito
intrauterino ou neonatal. Já na mulher,
se não há tratamento prévio e adequado, podem ocorrer complicações
importantes como edema pulmonar,
acidentes vasculares cerebrais (AVCs),
infarto agudo do miocárdio e até morte
materna.
Estima-se também que aumentam
em 30% as chances de uma mãe que já
teve pré-eclampsia passar novamente
pela situação. Por isso, redobrar a
atenção e ter acompanhamento médico nesse período é extremamente
necessário.
Nas formas mais leves da préeclampsia, recomendam-se repouso
e dieta hipossódica e, se for preciso,
tratamento medicamentoso para controlar a pressão. “Já nos casos graves,
a paciente sempre deve permanecer
internada, e é indicada a antecipação
do parto, variando conforme o estado
clínico materno e fetal”, salientam
os doutores Luiz Bortolotto e Maria
Rita.
P
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Autismo

Um jeito diferente de ser
Isolamento social e dificuldade na comunicação são
inabilidades do autismo
a grande maioria passa despercebida
até para os pediatras”, afirma Tânia
Sbervelieri Ojeda, fonoaudióloga que
está se especializando em distúrbios da
aprendizagem.
arquivo pessoal

F

ruto de uma gravidez desejada,
Pedro foi um bebê precoce. Com
apenas cinco meses de vida já engatinhava e, aos nove meses, começou
a andar. Apenas um detalhe no seu
comportamento chamou a atenção
de sua família: ele não desenvolvia a
linguagem. “As outras crianças falavam
palavras e até frases e meu filho apenas
balbuciava”, diz Rosane Barreto, mãe
de Pedro, que hoje está com cinco anos.
A ausência da fala contrastava com
a impressionante capacidade motora do
menino. Preocupados, os pais levaram
a queixa ao pediatra. Na falta de uma
resposta convincente, procuraram um
fonoaudiólogo e continuaram sem
explicação. A hipótese diagnóstica só
surgiu quando, aos dois anos, Pedro
passou a apresentar condutas incomuns, como brincar sempre sozinho e
andar nas pontas dos pés. As atitudes
indicavam autismo.
Ao contrário do que muitos pensam,
o autismo não é doença. “Trata-se de
um transtorno caracterizado pela forma
comportamental diferente da criança
se relacionar com as outras pessoas”,
afirma Vicente José Assencio Ferreira,
neuropediatra, doutor em medicina pela
Universidade de São Paulo e diretor
clínico do CEMTE – Centro Educacional
Municipal Terapêutico Especializado da
cidade de Taubaté.
Presentes desde o nascimento, os
traços autistas são mais bem observados após um ano de idade e antes do
três anos. “No primeiro ano de vida, os
sinais são pouco evidenciáveis. O bebê
não chora ao ser deixado no berço, não
olha para a mãe ao ser amamentado,
não apresenta o sorriso social e nem demonstra angústia diante de estranhos”,
esclarece Assencio Ferreira.
Mesmo quando os indícios deixam
de ser tão sutis, não é fácil fechar
o diagnóstico. “A criança apresenta
inabilidades para se comunicar e não
interage. A família traz as queixas, mas

O caso de Pedro Barreto é um exemplo claro disso. Até ter certeza de qual
transtorno afetava a criança, a família
percorreu diferentes médicos. “Foram
rios de dinheiro em consultas particulares e exames. Só soubemos, de fato, que
meu filho era portador de autismo após
ser examinado, em conjunto, por médico psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo
e terapeuta ocupacional”, conta Rosane.
“O diagnóstico deve ser feito por equipe
multidisciplinar”, confirma Tânia.

O desafio da inclusão

Um dos aspectos que dificultam a
identificação do autismo é a diversidade
nas formas de apresentação do transtorno. Há desde quadro leve, em que
a pessoa acometida tem inteligência
normal, trabalha, namora, casa, até casos extremos de completa dependência
física e mental.
Segundo o neuropediatra Assencio Ferreira, ao se supor a hipótese

diagnóstica, o importante é observar a
presença da tríade: preferência por isolamento social, déficit na comunicação
interpessoal e inabilidade para jogos em
geral. As três condições são prevalentes
em todo o espectro autista.
Para tratar essas inabilidades, é
necessária uma abordagem terapêutica
multidisciplinar, que inclui a intervenção de especialistas em fonoaudiologia,
terapia ocupacional, psicologia, pedagogia e psicopedagogia.
“Buscamos fazer a inclusão social
da criança autista, propondo o convívio
e o aprendizado nas escolas comuns.
Mas a tarefa não é simples. Existem
ainda muitos tabus a serem superados”,
comenta Tânia.
Numa megalópole tão repleta de
alternativas como São Paulo, a fonoaudióloga nem sempre consegue localizar escolas inclusivas, que aceitem e
saibam lidar com o autista. Se na maior
capital do país há obstáculos, dá para
imaginar a situação em outras cidades
do Brasil.
“Quando morei em Fortaleza, Pedro
frequentou uma escola com corpo docente especializado. Era maravilhoso.
Mas, após mudarmos para Brasília,
passamos a enfrentar barreiras. As instituições educacionais são obrigadas,
por lei, a fazer a inclusão, mas não têm
experiência e nem capacidade para fazer um trabalho eficaz com as crianças”,
enfatiza Rosane.
Descrito pela primeira vez em 1943,
pelo médico austríaco Leo Kanner, o
autismo tem sido objeto de muitos estudos. Até os anos 1970, acreditava-se
que o transtorno decorria de atitudes
inadequadas dos pais, que levavam a
criança a se isolar. “Quanto sofrimento
e culpa infringimos aos pais (principalmente às mães) ao julgar que o autismo
era adquirido num ambiente familiar
ausente de carinhos verdadeiros”, salienta Assencio Ferreira.
Hoje os conceitos mudaram. Já se
sabe que as características autistas são
inatas, como bem comprovou o estudo
de Alysson Muotri, entrevistado desta
P
edição, a seguir.
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Quebrando mitos
Só quem descobre cedo que “a
vida agarra-se ao difícil” poderia
escolher o desafio de estudar a
mais grave síndrome do espectro
autista e alcançar, em apenas três
anos, resultados revolucionários.
Estamos falando do aprofessor
da Universidade da Califórnia
Alysson Muotri, biólogo molecular formado pela Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp),
com doutorado em Genética
pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-doutorado em
Neurociência e Células-Tronco
no Instituto Salk de Pesquisas
Biológicas, nos Estados Unidos.
Esse jovem cientista brasileiro
ganhou notoriedade mundial, em
novembro de 2010, ao publicar
seu trabalho na Cell, renomada
revista científica internacional,
em que divulgou três feitos
inéditos. Primeiro, Muotri e sua
equipe de pesquisadores criaram
neurônios autistas em laborató-

rio. Extraíram células da pele de
pacientes e induziram-nas a se
transformar em células-tronco
embrionárias pluripotentes (as
chamadas iPSC – induced Pluripotent Stem Cells, capazes de
originar vários tipos de tecidos).

Em novembro do ano passado,
o senhor publicou um estudo que
abriu perspectivas de tratamento do
autismo. Como se desenvolveu essa
pesquisa?
O objetivo foi o de desenvolver
um modelo para estudo de doenças
mentais humanas. Aproveitamos a
tecnologia de reprogramação genética (desenvolvida pelo pesquisador
Shinya Yamanaka), aplicando-a
numa síndrome do espectro autista.
Reprogramamos células da pele de
pacientes com Síndrome de Rett e

de crianças não afetadas pela doença, transformando-as em células
pluripotentes. A partir daí, diferenciamos essas células em neurônios e
comparamos o grupo de pacientes
com o controle. Observamos diferenças bem específicas entre os
grupos. Neurônios derivados de
crianças com o espectro autista
apresentaram soma menor e reduzida densidade de espinhos, além da
dramática diminuição na capacidade
de formar sinapses excitatórias. Isso
foi confirmado com experimentos
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divulgação

sueLi zoLa

Alysson Muotri

Em seguida, demonstraram que
os neurônios autistas diferem dos
normais desde o início do desenvolvimento, derrubando assim
um mito sobre as causas do distúrbio. “Mostramos que os defeitos eram, de fato, genéticos e não
frutos de algum fator ambiental”,
o pesquisador declara. Por fim, o
grupo chegou ao alvo principal:
conseguiram reverter o estado
deficiente do neurônio autista
em neurônio normal. Assim,
abriram a perspectiva de cura
para um dos mais estigmatizados
transtornos humanos. Atingir tão
significativa descoberta aos 36
anos de idade tem seus segredos.
A fórmula mistura paixão pela
ciência com dedicação obcecada
ao trabalho. E como ninguém é
de ferro, Muotri busca descanso
e inspiração na prática da ioga e
nas ondas do surfe. Leia, a seguir,
a entrevista exclusiva que ele
concedeu a esta revista.
desenhados para testar a conectividade entre os neurônios, revelando
que as redes neuronais do autista
estavam realmente se comportando
de forma deficiente. Após essa constatação, testamos algumas drogas e
conseguimos reverter esse “estado”
deficiente do neurônio de volta ao
normal.
Quanto tempo passou do início de
sua pesquisa até alcançar a reversão
do neurônio autista?
Do conceito até a publicação

final, levamos três anos. Tínhamos
alcançado os resultados de reversão
já no segundo ano. Mas até que isso
fosse aceito pelos rigorosos padrões
de publicação internacional passou
mais um ano. Foram feitos diversos
outros testes com outros controles
para confirmar o resultado.
Quais consequências a reversão
de um neurônio autista em neurônio
normal poderá produzir? Essa descoberta significa um caminho para
a cura da doença?
Doenças psiquiátricas ou que
possuem um componente de interação social afetado são doenças
tipicamente humanas, ou seja, não
existem modelos ideais para estudar autismo ou esquizofrenia, por
exemplo. Sem modelos, não dá para
entender como o transtorno surge
ou mesmo desenhar estratégias de
cura ou tratamento. Os resultados do
estudo são revolucionários porque
mostram que é possível encontrar
padrões em neurônios derivados de
pessoas com doenças mentais. Talvez
o mais importante seja o fato de
nossos dados sugerirem fortemente
que a doença não é permanente, mas
pode ser reversível.
Na hipótese de se desenvolver um
medicamento, dá para prever como
se comportaria uma pessoa autista? A capacidade de comunicação
e aprendizagem se restauraria de
imediato? E as habilidades já desenvolvidas pelos autistas se perderiam?
A reversão dos problemas sinápticos obtida em cultura por meio
de drogas abriu as portas para uma
perspectiva impensável: podemos
curar o autismo. Na hipótese de
termos um medicamento em mãos
que funcione, é difícil prever os
resultados. Vejo dois cenários: os
defeitos serão corrigidos, preservando memórias e habilidades. Por

outro lado, pode ser que a correção
apague o que o cérebro já aprendeu
e se reorganize novamente, seria
como um renascimento. Não sei o
que esperar realmente, é possível que
diferentes medicamentos atuem em
regiões diferentes do cérebro, com
resultados distintos. Tudo isso nos
aguarda num futuro próximo. Sou
otimista.

“O transplante celular
será a última aplicação
das células-tronco.
A primeira vai ser
oral – uma pílula!”
Estudar os neurônios autistas
desenvolvidos em laboratório a partir
de células-tronco é igual a observar
os neurônios funcionando dentro do
cérebro de um autista?
Não sei, nunca tivemos a oportunidade de observar neurônios humanos nesse nível de detalhe antes.
Não seria ético fazer isso in vivo. Por
outro lado, testes com neurônios de
camundongos derivados de célulastronco foram comparados com neurônios de camundongos in vivo e a
conclusão é que se comportam como
se fossem neurônios fetais. Não vejo
razão para pensar que em humanos
seria diferente.
Por que escolheu pesquisar a Síndrome de Rett? Na continuidade da
pesquisa, o senhor pretende estudar
as outras formas mais comuns de
autismo?
A Síndrome de Rett está no extremo mais grave do espectro autista.
Os neurônios são afetados de forma
mais rigorosa, funcionando como o
protótipo ideal e facilitando reconhecer os defeitos celulares. Além
disso, a maioria dos pacientes Rett

possui mutações conhecidas. Isso foi
essencial para mostrarmos que os
defeitos eram, de fato, genéticos e
não frutos de algum fator ambiental.
Atualmente estamos trabalhando
com outros pacientes do espectro
autista, buscando confirmar se existe
uma sobreposição de defeitos que
indiquem vias moleculares comuns.
Se for verdade, a mesma droga pode
funcionar para diversos pacientes.
A técnica utilizada em sua pesquisa poderá ser aplicada no estudo
sobre depressão e bipolaridade,
doenças cada vez mais prevalentes
na atualidade?
Com certeza. Já fomos contatados por diversos grupos estudando
outras doenças psiquiátricas como
esquizofrenia, depressão e bipolaridade. Estamos auxiliando esses
grupos a estabelecer esses modelos.
Acredito que, em breve, estudos
semelhantes vão ser publicados para
essas doenças.
De que forma a pesquisa com células-tronco poderá contribuir para
o desenvolvimento de medicamentos, ferramentas de diagnóstico e
terapias para as diferentes doenças?
Quando se fala em células-tronco,
a grande maioria pensa em transplante. Na verdade, para mim, o
transplante celular vai ser a última
das aplicações das células-tronco. A
primeira vai ser oral – uma pílula!
Isso porque a tecnologia de triagem
de drogas é algo que a academia e
as biotechs sabem fazer. Já temos
know-how para isso. Mostramos que
as iPSC (células-tronco embrionárias
induzidas) de autistas são um ótimo
modelo. Foi a prova de princípio.
Agora existem alguns passos que
precisam ser otimizados para que
isso seja feito em larga escala. O uso
de iPSC para diagnóstico vai também
ser implementado num futuro não
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muito longe. A associação dessa
tecnologia de fenótipos celulares
com o genoma é o futuro para uma
medicina personalizada.
Em um dos artigos publicados no
seu blog, o senhor sugeriu que os
países deveriam formar e financiar
os seus pesquisadores nos grandes
centros internacionais. Qual seria a
vantagem para o Brasil incentivar a
chamada “fuga de cérebros”?
Parece uma lógica não intuitiva,
mas a colocação de profissionais
brasileiros em centros de pesquisa
com destaque mundial é essencial
para que estes funcionem como
“olheiros” de tecnologia. Isto também pode facilitar a transferência da
tecnologia, auxiliando nas colaborações e conselhos especializados. Essa
prática acontece com quase todos
os países em desenvolvimento. Em
geral, esses países identificam seus
“cérebros” e oferecem uma posição
de diplomata científico, permitindo que o indivíduo até tenha dois
laboratórios. Nunca vi esse tipo de
iniciativa no Brasil. Veja bem, não
estou falando de centros medíocres
no exterior, nem de profissionais
medíocres. Isso só vai funcionar
com os melhores, a nata da ciência
nacional. Ainda outro dia durante
uma conferência internacional, vi
uma megaempresa de biotecnologia
anunciar uma parceria com a Índia.
Indaguei o porquê da Índia e não o
Brasil, por exemplo. O CEO rebateu
na hora: “Você é o único brasileiro
que eu conheço fazendo ciência de
ponta. Nunca tive interação com
brasileiros antes, mas converso com
indianos todos os dias”. Essa realidade tem que mudar, precisamos de
mais cérebros fora.
Como o senhor avalia o atual estágio da pesquisa científica no Brasil?
Estamos de cinco a dez anos atrás
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do Japão e EUA. Um pouco menos,
se compararmos a alguns países europeus. Acho que o maior problema
é a falta de interação internacional.
Nosso provincianismo científico
afeta muito a qualidade e o impacto
dos trabalhos no Brasil. Outro problema que eu vejo é a estabilidade
do pesquisador nas universidades
brasileiras. Esse cargo já foi listado
como um dos melhores do mundo!
Como isso é possível? Aqui nos EUA
a história é completamente diferente, não existe essa estabilidade
garantida. O pesquisador é avaliado
a todo momento. Tem que estar no
topo sempre. Não sei se é realmente
a melhor opção. Acho que algo no
meio-termo seria o ideal. Por fim,
aponto a falta de autonomia dentro
das universidades. Os departamentos
não podem simplesmente contratar
quem quer, tem que passar por um
ultrapassado concurso público que
nem sempre premia o melhor.

"Pensei, qual seria
a profissão mais difícil
do mundo? Concluí
que era pesquisador”
O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, propôs
que bancos financiadores sejam
sócios no produto final da inovação dentro das empresas. Assim,
compartilham o risco, mas, se
der certo, também compartilham
os ganhos. Como o senhor avalia
essa ideia?
A ideia é boa. É o que acontece
nos EUA, por exemplo. Não tem
nada de novidade. Temos mesmo
é que mudar a cultura de investimento e de capital de risco. Se o
governo puder ajudar nessa inte-

gração, legal! Se não atrapalhar, já
ajuda também.
Quando e por que escolheu seguir
a carreira de pesquisador?
“A vida agarra-se ao difícil.” Esta
frase do Rilke (Cartas a um jovem
poeta) mudou a minha forma de
ver as coisas. Concluí que a vida
só valeria a pena se fosse vivida
ao máximo. Para isso, queria um
desafio enorme. Pensei, então, qual
seria a profissão mais difícil do
mundo? Concluí que era pesquisador, ajudar milhares de pessoas só
com sua criatividade e capacidade
de execução. Ainda penso assim.
Joguei-me de cabeça, apaixonado.
Hoje sou um obcecado.
Entre tantos campos de pesquisa,
por que escolheu a neurociência? E
como chegou até o Instituto Salk?
Difícil explicar com clareza. Acho
que sempre vi o cérebro como o
portal para se entender diversas
coisas. Assim, entendendo o cérebro, estaria mais perto de entender
a humanidade e a mim mesmo.
Depois do meu doutoramento em
genética pela USP, fui até aos EUA
em busca de emprego. Visitei diversos laboratórios e apresentei minhas
propostas e ideias. Fui convidado
a voltar e trabalhar em todos que
visitei. Mas me apaixonei pela pesquisa que acontecia em San Diego,
particularmente no Instituto Salk. O
estilo de vida do sul da Califórnia,
unindo surfe, ioga e vinhedos, me
atraiu muito. Além disso, o jeito irreverente e descontraído de se fazer
ciência em San Diego é imbatível.
Tinha que voltar. Voltei e decidi
ficar para montar o meu próprio
laboratório. Hoje faço parte de um
consórcio de institutos focados
em células-tronco e neurociência.
É o melhor lugar no mundo para
fazer isso.

Negócios

Compras coletivas, vendas milionárias

O

fertas incredibilíssimas, transações facílimas, resultados voracíssimos. São com estes e outros
superlativos que os sites de compras
coletivas revolucionaram o marketing
de produtos e serviços e conquistaram
os consumidores brasileiros.
O novo modelo de negócios completou um ano em março último e já
tem mais de 450 endereços eletrônicos
no País, número que cresce a cada dia,
literalmente. Funciona mais ou menos
assim: esses sites, intermediários entre
restaurantes, clínicas de beleza, empresas

de turismo e hotéis e seus clientes – que
espontaneamente se cadastraram para
receber newsletters diárias com descontos
atraentes –, estimulam a degustação de
serviços. Os clientes, atraídos pela barganha, compram o “test drive” do serviço e
vão ao estabelecimento que talvez nem
viessem a conhecer mediante uma propaganda tradicional em rádio, jornal, revista
ou panfleto. Quando gostam do serviço,
do atendimento e do local, compram o
pacote completo e garantem ao fornecedor um retorno satisfatório acerca do
anúncio realizado.
“É um merchandising muito mais
eficaz que o tradicional”, garante Ygor
Moura, diretor do Espaço Laser, rede
que possui nove unidades em São Paulo
e outra em Mato Grosso. “Claro que

o produto com o preço ofertado não
existe, mas é essa amostra de serviço
que traz a venda acoplada e engorda a
carteira de clientes do estabelecimento”,
conta. Segundo Moura, de 2003, quando iniciou suas atividades, até setembro
de 2010, antes de ofertar seus produtos
em site de compras coletivas, a carteira
de clientes da empresa era de 23 mil
pessoas. Nos quatro meses seguintes,
depois dos anúncios, a rede registrou 15
mil novos clientes e mais de 30% destes
fecharam pacotes.
Moura garante que anunciar em
um site de vendas coletivas, além de
garantir um retorno mais eficaz, é
muito mais barato que televisão e
jornal. “Eu pago ao site uma porcentagem sobre o serviço vendido e,
por isso, se eu não vender nada, eu
não pago nada.” Esse é, na verdade,
o modelo de negócios do Click On,
no qual Moura já fez 19 promoções.
Marcelo Macedo, CEO daquele
site que fez sua primeira oferta
em maio de 2010, conta que, para
participar, os clientes precisam estar
em conformidade com
os critérios estabelecidos
pelo Click On, que tem
hoje mais de três mil parceiros e quase quatro milhões
de usuár ios cadastrados.
Por isso, recebem visitas e
avaliam os serviços a serem
oferecidos e a capacidade da
empresa para receber os clientes que
podem vir a comprar a oferta. Afinal,
o trabalho do dia a dia não pode ficar
comprometido sob risco de afetar os
negócios. Na etapa seguinte, uma
equipe de design monta a cara da
oferta.
O CEO do Click On estima que,
juntamente com os outros dois grandes sites de compras coletivas – Peixe
Urbano e Groupon –, detém 87% do
mercado nacional. “Ser grande deman-

da investimentos em infraestrutura,
como softwares capazes de aguentar
várias transações ao mesmo tempo e
soluções baseadas em um modelo de
negócio escalável, que possibilita um
crescimento rápido”, diz.
Trata-se de um setor que movimentou, em 2010, cerca de R$ 180 milhões
e deve, segundo expectativas, registrar
um faturamento de R$ 1 bilhão em
2011. Para continuar grande, no entanto, o Click On está investindo em
inovações. “Temos como meta estudar
o comportamento do usuário para que
ele, cada vez mais, receba as ofertas
que o interessam”, conta. “Também
estamos desenvolvendo ferramentas
para que o usuário que acessa o site
remotamente não fique de fora de
alguma promoção de seu interesse.”
Também pioneiro e grande no mercado brasileiro de compras coletivas, o
Peixe Urbano acredita que ainda tem
muito espaço para crescer no mercado. “Hoje estamos com mais de cinco
milhões de usuários cadastrados, mas,
de acordo com as últimas pesquisas do
Ibope, existem cerca de 70 milhões de
usuários de Internet e consumidores
em potencial”, diz a diretora de Comunicação, Letícia Leite. A empresa
está presente em 38 cidades
e encerrou 2010 com mais
de três mil ofertas e cerca
de dois milhões de cupons
vendidos, que garantiram
cerca de R$ 120 milhões em
economia aos usuários.
Na opinião de Leite, esse
novo modelo de negócios tem
dado muito certo porque, além de gostar
de internet, o povo brasileiro adora ofertas. Também é instigado pelo modelo
adotado por muitos sites, que só validam
o desconto se um número determinado
de pessoas comprar a oferta, ou seja, os
sites de compra coletiva mexem com
um fator que é fundamental na hora da
compra: o tempo. Isso incita a compra
por impulso. Se a oferta tivesse validade
de um mês, talvez a pessoa deixasse
para o dia seguinte e não comprasse.
divulgação

Atraído pela barganha, o consumidor compra mais
serviços e produtos
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Negócios
Cuidados ao comprar

Mas em meio às tentações dos
sites, vale ter cuidado. As ofertas
costumam ter prazo de validade,
dia e condições para serem usadas.
É bom ler as instruções na compra.

Também é importante, nessa nova
forma de ir às compras, verificar as
ferramentas de pagamento usadas
pelo site – já que não existem certificados. Também é necessário atenção
para as newsletters acessadas. Ao

Alergias respiratórias
© Coolmintproductions | Dreamstime.com

Novos ares

Cuidar do ambiente combate asma, bronquite e rinite

P

oluição, mudanças climáticas,
ar condicionado, poeira, estes
são alguns dos fatores que contribuem para o aumento das alergias
respiratórias. Segundo a Associação
Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), um estudo recente
feito com crianças e adolescentes de
diferentes regiões do Brasil apontou
que em torno de 10% a 12% das pessoas sofrem com um dos problemas
respiratórios mais comuns, a asma,
e cerca de 20% a 25% da população
tem rinite.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as alergias
atingem em média 30% da população
mundial. Alguns especialistas na área
estimam que, até o fim do século,
metade dos brasileiros deve sofrer com
diversos tipos de alergias – asma, bronquite e rinite. As causas e consequências, apesar de bastante conhecidas,
ainda geram dúvidas entre as pessoas.

22

Para Clóvis Eduardo Santos Galvão,
alergologista e diretor da Asbai, existem várias hipóteses para o aumento
da incidência das alergias respiratórias, a maioria delas relacionada ao
aumento da exposição da população
aos agentes causadores (ácaros, poeira, mofo etc.) e agentes facilitadores
(fumaça de cigarro, poluição externa
nas grandes cidades, entre outras).
“As mudanças nos hábitos de vida
também contribuem para o aumento
das doenças respiratórias, pois ficamos
mais tempo em ambientes internos e
expostos ao ar condicionado. Hábitos
mais sedentários com menos atividade
física, dormir menos e se alimentar mal
prejudicam a resposta de defesa do
organismo, facilitando o aparecimento
dessas alergias”, comenta.
Luiz Carlos Bertoni, médico especialista em Imunopatologia, esclarece
que apenas 25% das rinites são de fato
alérgicas, o restante pode ainda ser

que tudo indica, os sites de compras
coletivas, em breve, precisarão mudar
esse tipo de acesso do cliente, pois
os "cibercriminosos” já perceberam a
oportunidade de criar falsos e-mails,
P
com falsas ofertas.
viral. “A rinite alérgica é caracterizada
por uma inflamação do revestimento
interno do nariz, o que provoca um
quadro semelhante ao resfriado, porém
mais prolongado e sem febre ou queda
do estado geral.”
A asma, também chamada de asma
brônquica ou bronquite asmática,
aparece em forma de crises provocadas
pelo fechamento das vias aéreas por
inflamação e contração dos músculos,
o que provoca o chiado no peito e a
falta de ar. “Geralmente, este mal-estar
é passageiro e, após uma crise, volta
ao normal”, diz Galvão.
Já a bronquite se caracteriza pela
ocorrência de tosse crônica, com bastante catarro, por mais de três meses
num ano, durante dois anos consecutivos, é o que explica o alergologista
Clóvis Galvão. “A bronquite está muito
associada ao fumo e tem início, geralmente, na idade adulta.”
Para prevenir o aparecimento das
alergias respiratórias, o cuidado com o
ambiente deve ser constante. “Medidas
gerais como não usar ou conservar bem
carpetes, cortinas e ar condicionado e
evitar presenças de plantas e animais
domésticos dentro de casa ajudam a
prevenir as alergias”, reforça Galvão.
Conforme comenta Bertoni, os
tratamentos das alergias respiratórias
dividem-se em tratar a crise, e cuidar
da causa, com aplicações das vacinas
antialérgicas. “No caso das alergias,
como rinite e asma, quando a causa
é tratada, a chance de cura é muito
alta, em torno de 80%. Desde que a
pessoa leve o tratamento até o fim, o
que frequentemente não é feito”, diz.
Segundo Clóvis Galvão, não se
pode falar em cura das alergias respiratórias, mas, com o tratamento
adequado, o paciente pode ter uma boa
qualidade de vida e, inclusive, não ter
a necessidade de usar remédios com
P
frequência.

Cálculo renal

Pedra danosa
© London_england | Dreamstime.com

Alguns fatores genéticos, de idade, raça e hábitos
alimentares podem causar a doença

O

cálculo renal, vulgarmente chamado de “pedra no rim”, atinge
milhares de pessoas em todo o
mundo e, em nosso país, a incidência
de pessoas com este mal tem aumentado a cada dia. Modificação no padrão
alimentar, com a ingestão de produtos
industrializados, pouco consumo de
água e perda excessiva de líquidos pela
transpiração são algumas das causas
deste problema. A correção de alguns
hábitos de vida, em especial no padrão
alimentar, pode ser bastante eficaz
na solução da enfermidade, sendo
certo que o estudo do cálculo também auxilia na informação sobre qual
substância está causando a formação
de cálculo renal.
A médica nefrologista Deborah
Pinto explica que o sistema renal é importantíssimo no controle da excreção
de substâncias metabólicas e controle
da pressão arterial. “Durante a vida, o
homem expele pelo sistema urinário
uma infinidade de substâncias, entre
elas, ácido úrico, sais de cálcio e oxalatos. Em dado momento, é possível que
o excesso de tais substâncias em um

processo de saturação leve à formação
de cálculos, que nada mais são do que
uma formação sólida, com aparência
de pedra, e que causam muita dor ou
desconforto aos pacientes”, diz ela.
Além dos fatores mais comuns para
a formação de cálculos, há também
fatores genéticos, de idade, raça e
hábitos alimentares, que podem contribuir para a formação deles. Segundo
a nefrologista, na maioria das vezes,
os pacientes já apresentam pelo menos
dois fatores e, com isso, se tornam propensos ao desenvolvimento da doença.
A especialista exemplifica que,
nos dias atuais, uma diminuição do
volume urinário, aliada à alteração
da composição da urina, pode ser
um fator preponderante na formação
de cálculos. “Na vida moderna, e em
especial em um país tropical, onde o
calor muitas vezes é intenso e o clima
extremamente seco, as pessoas dedicam pouco tempo para se hidratar da
forma correta. Ingerem pouca água,
perdem bastante líquido na transpiração, comem alimentos industrializados, ricos em proteínas, sais e hidratos

de carbono, o que acaba por contribuir
com a formação do cálculo”, explica
a médica.
Mas não é só isso. Deborah Pinto esclarece que existem doenças e
disfunções metabólicas que também
colaboram para a formação de “pedra
no rim”, como a hipercalciúria e hipercalcemia (aumento da quantidade
de cálcio na urina e no sangue, respectivamente), alterações anatômicas
do trato urinário, enfermidades que
causam desequilíbrio urodinâmico etc.
A diminuição de fatores inibidores da
formação de cálculo, como magnésio,
pirofosfato e nefrocalcina, também
pode propiciar, consideravelmente, a
formação da doença.
A médica informa que é possível
hoje a realização de um estudo do
cálculo, com o objetivo de analisar
sua composição e, após o resultado,
verificar quais são os fatores que podem estar relacionados à sua formação,
procurando desenvolver hábitos ou
tratamentos a fim de evitar novos
episódios. “O estudo do cálculo, na
prevenção de novos quadros, é muito
importante. Ele serve para nortear os
profissionais de saúde sobre qual o
melhor caminho adotado para prevenir
novas formações”, completa.
O médic o urolog ista Raf ael
Capobianco explica que há inúmeras
complicações que podem surgir da
formação do cálculo renal. É possível
que o paciente apresente, em razão do
cálculo renal, um quadro de infecção
urinária, hipertensão arterial (aumento
de pressão) e, em alguns casos mais
graves, obstruções renais que podem
causar futura insuficiência renal crônica e até mesmo levar à perda do rim,
pela destruição causada nas células ou
pela infecção acentuada.
Segundo o médico, há vários tratamentos para a doença, que dependerão
do quadro apresentado pela pessoa.
“Em geral, espera-se que o paciente
seja capaz de expelir o cálculo. No
entanto, isto irá depender de vários
fatores, como a localização do cálculo,
tamanho, forma etc. As pessoas podem
ter tido cálculos renais e expelir a pedra
sem ao menos perceber que tiveram”,
exemplifica o especialista. Mas, quan-
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Cálculo renal
do este cálculo traz problemas, em
geral dor (cólicas), normalmente na
região lombar, acompanhada ou não de
vômito, agitação, mal-estar, ou irritação
ao urinar e sangue na urina (hematúria),
é necessário o acompanhamento médico ou mesmo intervenção médica. “Nos
casos de dor, em um primeiro momento,

é administrado analgésico, para depois
submeter o paciente a exames clínicos,
que vão desde o exame de urina até
outros métodos como o ultrassom e a
tomografia, para analisar qual a intervenção necessária”, completa.
Quando não é possível tratar
com medicamentos ou aguardar que

Cibervírus

Inimigos na Internet
Criminosos da Web enviam links contaminados
para roubar internautas

Q
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uando os irmãos paquistaneses
Basit e Amjad Farooq Alvi criaram o vírus para PC chamado
Brain, em 1986, mudaram para sempre
a indústria mundial de computadores.
Com aquele vírus, eles pretendiam banir
o uso de versões piratas para o software
que tinham desenvolvido. Contudo,
depois do Brain, que orientava o infectado a procurar os irmãos Alvi para
destravar a máquina, milhões de outros
vírus foram inventados.
De lá para cá os vírus, que eram
inicialmente transmitidos por disquetes
– mídias de armazenamento magnético, hoje praticamente extintas –, atualmente circulam
em sites da Internet ou
chegam por e-mail

24

como falsos informativos de bancos,
pendências judiciárias ou ainda vêm
camuflados em mensagens de amigos.
E não é só a maneira de contágio
que mudou. Os criminosos de hoje
criam para roubar. Aproveitam a inocência de pessoas leigas para efetuarem
suas fraudes, quase sempre feitas com
os dados de usuários que clicaram em
links contaminados.
De acordo com Eduardo D’Antona,
diretor corporativo e de TI da Panda
Security Brasil, empresa de segurança
para o setor, nunca existiram tantos
vírus como atualmente. O número
de pessoas que usam computador cresce a cada dia, e
muitas delas são inexperientes. É exatamente em
razão da ingenuidade das
pessoas que as empresas
como os bancos precisam
tentar garantir segurança.
“Em meados de 2000, os
bancos pararam de mandar
links executáveis, pois os
criminosos mandavam outros falsos e as pessoas que
não conseguiam distinguir
um do outro eram infectadas e, consequentemente,
tinham dados e até dinheiro
roubados.
Conforme pesquisas da
Panda, em 2010, os “cibercriminosos” criaram e

o paciente venha a expelir a pedra,
são necessários métodos cirúrgicos,
objetivando a retirada do cálculo,
ou métodos extracorpóreos, como a
litotripsia, e endoscópicos, que, por
vezes, envolvem a colocação de um
cateter (duplo jota), retirado posteriormente.
P
distribuíram um terço de todos os vírus
existentes, ou seja, em apenas 12 meses,
foi criado 34% de todo o malware que já
existiu e foi classificado pela Panda, empresa que direciona 25% de sua receita
mundial para o desenvolvimento de
“vacinas”, que ficam prontas no prazo
de até 48 horas. Atualmente, o sistema
de Inteligência Coletiva da empresa,
que automaticamente detecta, analisa
e classifica 99,4% de todo o malware
recebido, armazena volume total de
134 milhões de arquivos únicos, dos
quais 60 milhões são malwares (vírus,
worms, trojans e outras ameaças da
informática).
D’Antona alerta ainda que a sensação de impunidade e a maneira como
o crime virtual é tratado no mundo
incentivam os criminosos. Segundo ele,
a Internet transcende valores de justiça,
pois a polícia internacional, a Interpol, é
minúscula e as polícias locais têm dificuldade para criarem legislações contra
crimes virtuais.
“Como prender alguém que mandou
um spam criminoso, gerado involuntariamente por um vírus, por exemplo?
Sem deixar de mencionar que muitos
desses e-mails são enviados pelos próprios amigos, que já foram contaminados”, questiona o diretor corporativo, ao
ressaltar ainda a dificuldade de combater
a rapidez do desenvolvimento de novas
ameaças.
Com base no laboratório antimalware da empresa, os profissionais têm dado
atenção especial às principais tendências
para 2011 no âmbito do cibercrime. São
elas: a proliferação de espécies cada
vez mais nocivas de malwares, novas
ameaças em redes sociais e ferramentas
criminosas de engenharia social – além
do surgimento de novos códigos maliciosos com alta capacidade de mudança,
para evitar detecção.

Para Sérgio Oliveira, gerente da área
de Consumer da McAfee do Brasil, outra
empresa dedicada à tecnologia de segurança, os ataques estão cada vez mais
personalizados. “Os ‘cibercriminosos’
têm mantido a atenção em diretrizes
que terão o máximo de impacto com o
mínimo de esforço. As redes sociais são
um bom exemplo, afinal o brasileiro
adora se socializar”, diz o gerente da
empresa, para quem, no ano passado, o
número de novos malwares direcionados
a dispositivos móveis aumentou 46%
em comparação com 2009. “As ameaças

a dispositivos móveis não são exatamente uma novidade, mas, como é cada
vez maior o número de consumidores
que usam dispositivos móveis e tablets
em sua rotina diária e no trabalho, os
‘cibercriminosos’ estão atentos.”
Oliveira estima a existência de seis
mil novas ameaças (só se tornam nocivas
se instaladas) por dia no mundo.
Ter, portanto, um antivírus atualizado
na máquina é mais que fundamental, é
imperativo. Mas é preciso lembrar que eles
sozinhos não fazem milagres: o melhor
antivírus ainda é o próprio usuário, que

Emprego

Inclusão intelectual
Cerca de 90% das pessoas indicadas pela Apae
adaptam-se aos cargos nas empresas
© Ondacaracola | Dreamstime.com

Elisandra Escudero

O

mercado de trabalho anda aquecido e competitivo. Ter um
emprego e conquistar o sucesso
profissional é o sonho da maioria das
pessoas. Para uma boa parcela da
população brasileira com deficiência
intelectual (DI), em torno de 8,3%,
segundo último dado do Censo IBGE,
trabalhar é ainda a oportunidade que

faltava para estar totalmente inserido
na sociedade. Hoje no Brasil, de acordo
com a Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), apenas 3,36% das pessoas
com DI estão empregadas.
A pessoa com deficiência intelectual
tem o quociente de inteligência (QI)
inferior à média da população – normalmente abaixo de 85 –, associado a

precisa saber em que link está clicando e
em qual site está entrando. Também é importante tomar algumas precauções com
as compras online – e nunca abrir e-mails
que tenham programas com a extensão
EXE. Esses softwares podem funcionar
como espiões e ficar instalados nos computadores pessoais recolhendo informações
como senhas bancárias e de cartões de
crédito. Também não é recomendada a
realização de transações comerciais em
máquinas públicas, pois elas podem estar
vulneráveis à atuação de hackers e programas espiões instalados anteriormente. P
limitações adaptativas em pelo menos
duas áreas de habilidades básicas (comunicação, autocuidado, vida no lar,
adaptação social, saúde e segurança,
uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer
e trabalho), com início antes dos 18
anos. Conforme explica Marília Costa,
gerente técnica da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (Apae) de
São Paulo, as causas da deficiência
intelectual são inúmeras e complexas,
envolvendo fatores pré, peri e pósnatais. “O diagnóstico da causa é muito
difícil, englobando fatores genéticos
e ambientais, como quadros genéticos, infecções e drogas na gravidez,
dificuldades no parto, prematuridade,
meningites, traumas cranianos etc.”,
acrescenta.
No entanto, uma pessoa com DI,
como qualquer outra, tem dificuldades e potencialidades. “A pessoa com
deficiência intelectual que ingressa no
mercado de trabalho se sente valorizada
e faz parte da sociedade, adquirindo
reconhecimento familiar e de amigos,
além de colaborar financeiramente em
casa. Uma oportunidade profissional, de
fato, pode mudar a vida dessa pessoa”,
diz a especialista da associação.
A aposentada Yolanda Fornaziero,
que tem uma filha com Síndrome de
Down (distúrbio genético causado pela
presença de um cromossomo extra) e,
por consequência, deficiência intelectual, explica que começar a trabalhar
e a conviver na sociedade ajudou Ilka
Fornaziero, hoje com 32 anos, a desenvolver melhor suas habilidades. “Ilka
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Emprego
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Nossa principal ferramenta de auxílio
são os seminários dentro das companhias, além de visitas de supervisoras e
de psicólogas, quando necessário, para
auxiliar na adaptação do profissional”,
comenta Alda Lucia Pacheco Vaz, coordenadora pedagógica da Adid.
Alda Vaz explica também que as
funções ideais para uma pessoa com
DI são aquelas que não exigem maior
complexidade intelectual ou domínios
técnicos. Alguns exemplos de atividades para as quais a Adid encaminha os
capacitados são: auxiliar de escritório,

recepção, administração e atendimento.
“Normalmente, as empresas parceiras
buscam capacitados com mais de 18
anos. Uma das áreas que mais tem
recrutado profissionais com DI são os
laboratórios farmacêuticos e de medicamentos”, reforça a coordenadora
pedagógica. Para a contratação de pessoas com deficiência, existem algumas
modalidades por CLT, flexibilizando horários, funções, suportes e orientações
por meio do “Emprego Apoiado” e até
pela Lei de Aprendizagem.
P
eliescudero@gmail.com

Empresas

Gestor versus líder
Os destinos da empresa e da equipe dependem
de quem as comanda
© Xavier Gallego Morell | Dreamstime.com

começou a trabalhar quando tinha 19
anos. Fez cursos de rotina básica de
escritório, em uma parceria da organização com o Senac, e de informática na
Anhembi Morumbi, também em parceria com a entidade”, explica Yolanda.
A filha de Yolanda fez seu primeiro
estágio em uma escola infantil. A mãe de
Ilka conta que a filha participou também
de uma “vivência” (estágio) na Editora
Abril. “Ilka atuou como ‘mensageira
interna’ e foi ainda estagiária em um
escritório do Ministério do Trabalho.
Depois, a própria associação a indicou
para trabalhar no Lavoisier (laboratório
diagnóstico).” A filha da aposentada
gosta de trabalhar e procura sempre
se reciclar com cursos diferentes. “Ela
concluiu um curso de violino e outro de
teclado. Além disso, adora navegar na
Internet”, conta a mãe. Mas, não pense
que Ilka para por aí. Ela tem um sonho
que pretende realizar no futuro: trabalhar com crianças em uma escola infantil.
Segundo levantamento, a Apae de
São Paulo facilitou a inclusão de 907
profissionais com deficiência intelectual, no período de 2003 a 2010. “As
empresas que contratam pessoas com
DI encontram nesses colaboradores
conceitos já internalizados de hábitos
e rotinas de trabalho, como assiduidade, apresentação pessoal, relação
interpessoal e respeito à hierarquia. A
rotatividade é baixa, muito em função
do bom desempenho e envolvimento
desta pessoa”, comenta Marília. A instituição identificou também que o índice
de adaptação dos capacitados indicados
aos cargos nas empresas parceiras fica
em aproximadamente 90%.
As dificuldades ainda estão relacionadas à falta de conhecimento sobre a
DI, que pode gerar sentimentos como
medo e discriminação. A Associação
para Desenvolvimento Integral do
Down (Adid) realiza um trabalho de sensibilização com todos os colaboradores
envolvidos e, em especial, com a equipe
que vai trabalhar diretamente com o
novo funcionário, a fim de superar os
mitos que cercam tal deficiência e para
que todos interajam de forma natural.
“Hoje, fazemos o acompanhamento
de 13 profissionais com DI que estão
trabalhando em empresas parceiras.

E

star entre as 150 melhores empresas para se trabalhar é tarefa
árdua. Exige da companhia visão,
investimentos, disciplina, escolhas e
decisões acertadas, principalmente
no que diz respeito às pessoas – força
motriz de uma corporação.
“A responsabilidade pelo equilíbrio entre ambiente de trabalho
agradável e alta performance está
nas mãos do líder”, define Roberta
Yono Ebina, consultora associada da
Muttare, consultoria de gestão.
Segundo ela, para ser uma das 150
melhores empresas para se trabalhar,
a companhia tem de mudar sua ges-

tão e investir na formação de líderes.
É o caminho natural das empresas de
sucesso. “É preciso descentralizar o
poder e quebrar a hierarquia, como
fazem a Semco e o Google, empresas
nas quais a estrutura organizacional
é completamente diferente, descentralizada”, avalia Roberta.
Na visão da especialista, a figura
do gestor faz parte da realidade da
maioria das empresas no Brasil. O brasileiro usa muito o modelo comando e
controle. É comum os dois estilos de
gestor acontecerem ao mesmo tempo:
o modelador – que é o chamado “criador de clones”, evita a inovação, não

Desenvolvendo líderes

Apesar de estarem em falta, como
aponta Sidnei Batista, diretor da

© Nyul | Dreamstime.com

delega e só reconhece a pessoa se esta
seguir o passo do mestre – e o filial
– aquele que coloca necessidades da
equipe acima dos interesses da empresa, evita conflito dentro da área e
cria “aleijados”, funcionários que não
pensam por si. ”Esses modelos não
são errados, em algumas situações
seu uso é até necessário, como no
caso dos trainees, que no início precisam ser modelados, mas depois têm
de ter autonomia, para que inovação
e criatividade aflorem”, diz.
Se ter bons gestores é fundamental
para qualquer empresa, contar com
profissionais líderes pode fazer toda
a diferença em termos de resultado e
crescimento sustentado, complementando a estratégia de negócios.
Para Richeli Sachetti, coach da
Sociedade Brasileira de Coaching,
o líder ideal – aquele que faz com
que o talento impacte nos resultados
do negócio – é um conhecedor do
comportamento humano e de suas
habilidades técnicas. Ele ganha espaço nas organizações porque valoriza
o conteúdo trazido por sua equipe.
Faz questionamentos estratégicos
e sua capacidade de comunicação é
fundamental.
“Esse líder sabe que a aprendizagem é efetivada por meio do
divertimento e da felicidade, por isso
busca motivar por meio do estímulo
a autoconfiança e a autodescoberta”,
diz a consultora.

Ecos – Educação Corporal e Saúde,
é consenso que esses profissionais
podem ser desenvolvidos. É por isso
que os investimentos em aprimoramento de talentos têm aumentado.
“Minha experiência em organizações me fez ver o sentimento de
lealdade gerado por profissionais que
receberam grandes oportunidades,
propondo-se a grandes resultados
de contribuição e retorno”, observa
a coach Richeli Sachetti.
Segundo ela, o processo de coaching é habilidoso na intenção de
desenvolver líderes, já que oferece
ferramentas e técnicas específicas
para acentuar resultados positivos
individuais, da equipe e da empresa
em curto espaço de tempo.
Para Richeli, um perfil que a realidade contemporânea vem aprovando
é o da liderança situacional. “Este
conceito consiste na relação entre
o líder, sua equipe e a situação encontrada, não apropriando um estilo
de liderança específico”, explica. Na
liderança situacional, o líder necessita

entender cada cenário, para avaliálo e fazer com que sua ação seja
certeira.
“Já o líder coach possui subsídios
metodológicos para realizar essas
análises de modo imparcial e para
participar da dinâmica do mundo
corporativo, criando condições para
que sua equipe aumente a iniciativa
de partir da situação real para a situação desejada de maneira genuína
– com praticidade, valorização dos
recursos e ilimitada vontade de crescimento”, diz.
Paulo Henrique Rocha, consultor da Corrhect – Gestão em RH,
empresa do Grupo Raduan, acredita
que a liderança pode ser chamada de
“arte” e mostra-se importante para
o desenvolvimento do capital humano, assim como para o contínuo
sucesso de organizações de todos os
segmentos.
“O cenário corporativo percebeu
que as organizações são organismos
vivos e compostos de pessoas”, finaliza Henrique Rocha.
P

Conheça as diferenças entre os dois profissionais
Gestor

Líder

• Planeja e aloca recursos e pessoas; soluciona problemas,
toma decisões.
• Equipe não tem autonomia.

• Foca o desenvolvimento das pessoas e cobra
responsabilidade.
• Equipe tem autonomia para tomar decisões.
• Tira o melhor de cada um do time e chega a resultados
• Tem metas e consegue atingir os resultados a qualquer preço.
de alta performance.
• O modelo inibe a criatividade e a inovação.
• Nunca corrompe os valores da empresa.
• O clima organizacional não é saudável.
• O clima organizacional é saudável.
• Divide-se em dois estilos: modelador – não delega e cria
• Gera forte vínculo do colaborador com a organização,
“clones”, evita a inovação; e filial –coloca as necessidades da
tornando-o cada vez mais comprometido com os
equipe acima dos interesses da empresa, cria “aleijados”, que
resultados a serem atingidos.
não pensam por si.
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É possível ser seu
próprio médico?

S

empre que vou ao médico me
surpreendo com seu otimismo.
Com a maior naturalidade, ele
marca a próxima consulta para o
ano seguinte, sem perguntar se o
paciente está de acordo. Ao questionar, não faz nenhum comentário
confortável. Diz apenas que é norma do hospital. O software já está
programado para agendar exames e
consultas de acordo com os prazos
estabelecidos. Tudo de acordo com
experiências anteriores. E se eu tiver
um treco antes disso? É só procurar
a emergência.
Sempre que vou ao médico me
surpreendo com sua autoridade. Com
a maior desenvoltura, ele examina o
paciente e toma suas decisões. É uma
característica da maioria dos profissionais da medicina. Não estou questionando, mas apenas constatando.
No caso dos médicos do ser viço
público, essa característica parece
respaldada no próprio sistema. Já vi
muitos médicos ouvirem a queixa e
determinarem: tire um raio X e volte aqui. O diagnóstico só virá
após o exame radiológico.
Poderia ser diferente.
Poderia haver uma longa conversação, em que
todos os ângulos fossem
levantados, mas não há
tempo. É impos sí vel
quantif icar er ros e
acertos nesses diagnósticos apressados.
Felizmente os acertos são em maioria
e os erros, quando
evidentes, aparecem
em reportagens sensacionalistas.
Suponho que uma
das maneiras de resolver essas dúvidas é
cada um tornar-se seu
próprio médico. No mo-
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mento em que escrevo, por exemplo,
não sinto nenhuma dor, nem fome,
nem sede, nada que impeça de conduzir meu raciocínio a bel-prazer.
Significa que meu organismo está em
harmonia. Em sã consciência, porém,
não sei se algum tipo de entupimento está a ponto de desencadear uma
obstrução circulatória.
Sabe-se que a dor é a melhor
indicação de que alguma coisa está
errada, mas há agravamentos que
não suscitam nenhum sinal, avançando em silêncio como um cavalo
de Troia. Nesse caso, sendo você seu
próprio médico, não saberá o que
está acontecendo. Já o seu médico,
estudando seu histórico por meio
do prontuário, poderá detectar certas doenças, mesmo sem sintomas
aparentes.

fLÁVio tiné
Uma cor rente relat i vamente
forte sugere que a melhor maneira
de evitar dissabores, em termos de
saúde, é não se preocupar. Quando
aparece pequena mancha na face de
uma pré-adolescente, não é preciso
ficar olhando muito, o que funciona
como um agouro. Na maioria das
vezes, a mancha desaparece como
apareceu. Difícil é diferenciar doença
de mau-olhado.
Muita gente tem a sor te de
chegar aos 50 ou até 60 anos sem
nenhum tipo de doença. No interior,
alguns se orgulham de nunca ter ido
ao médico. São casos raros, que não
justificam uma atitude radical contra
esses profissionais.
A pergunta proposta inicialmente
não conduz a resposta objetiva. Você
pode ser seu próprio médico até o
momento em que revela o que o
perturba. A partir daí, deve confiar
sua vida a outrem, mesmo porque
não há outra saída.
O professor Wilson Jacob Filho,
titular de Geriatria da FMUSP, crê
mais no conceito de “bom ouvinte
de si mesmo” do que no “médico
de si mesmo”. O primeiro, segundo
ele, é aquele que sabe de tudo para
subsidiar e tomar a melhor decisão.
O segundo toma decisões sem conhecer o todo, sem ter aptidão e, em
geral, sob forte estado emocional. A
chance de erro aumenta muito, diz
ele. Ambos correm os riscos decorrentes da automedicação.
Como meu próprio médico, decidi
que não quero morrer, mas não tenho como evitar que isso aconteça.
Chegado o momento, adeus!
P
Flávio Tiné é jornalista. Conviveu com a vida
e a morte no HCFMUSP, onde foi assessor de
imprensa 21 anos. ﬂavio.tine@gmail.com
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Leite materno e convulsões - Estudo
de pesquisadores dinamarqueses publicado no Journal of Pediatrics revela
que bebês amamentados por mais
tempo são menos sujeitos a convulsões. É a primeira vez que especialistas estudam a relação entre
o consumo de leite materno e
a epilepsia. Esse trabalho foi
acompanhado por cientistas
da Universidade de Aarhus e
feito com 70 mil crianças nascidas entre 1996 e 2000.
Remédio com leite corta o efeito - Não é aconselhável qualquer medicamento com leite,
diz a farmacêutica Bárbara
Cristina Alves. Os remédios
utilizados por via oral são desintegrados e absorvidos no
estômago e intestino e o leite
aumenta a acidez estomacal. É
melhor tomá-los com água.
Solidão na dose certa - A solidão
tem sido apontada como um dos principais agravantes do estresse. Esse
problema poderia ser minimizado se
as pessoas tivessem uma perspectiva
diferente da solidão. Na Universidade de Harvard, EUA, o professor de
psiquiatria Arnold Modell afi rma que
as pessoas precisam manter espaço
para si mesmas que não envolvam
outros indivíduos estímulos externos.
É razoável pensar que ninguém pode
viver isolado e alienado do contato
com outras, mas a opção de passar
momentos sozinhos não é patológico.
Dieta pode influenciar o QI - Um
estudo da Universidade de Bristol, publicado no British Medical Journal
Journal, afi rma que uma
dieta com muita gordura e
açúcar nos três primeiros
anos de vida pode afetar o
desenvolvimento do quociente intelectual – QI. A
pesquisa foi baseada em questionários
preenchidos pelos pais de 14 mil crianças nascidas entre 1991 e 1992 sobre
o tipo de comida consumida.

Dietas à base de insetos - Um cientista holandês apresentou a melhor
solução que considera para uma dieta saudável, barata e ecológica, à
base de insetos. Segundo Arnold van Hulitz, professor da Universidade de Wageningen, insetos têm mais proteínas do que carne e
são mais baratos. As receitas são bem aceitas por crianças; para
adulto, o problema é psicológico, diz o professor.
Fumar causa danos - Pesquisa publicada na revista científica Quimical
Resource Toxicology indica que a fumaça do cigarro provoca danos genéticos
minutos e não anos após a sua
inalação. Esta foi a primeira
pesquisa feita com humanos que mostra a maneira
como certas substâncias
no cigarro provocam danos
associados ao câncer no
DNA. Segundo o estudo,
foram registrados altos
sinais de substâncias tóxicas
no sangue dos voluntários entre
15 e 30 minutos após pararem
de fumar.
Diagnóstico de Alzheimer - Uma
nova tecnologia capaz de diagnosticar condições como esclerose
múltipla e Mal de Alzheimer promete
auxiliar a identificação precoce de
muitas doenças, incluindo vários
tipos de câncer. Basta uma pequena
amostra de sangue para realizar o
exame. Um artigo publicado na revista
científi ca Cell apresenta resultados
promissores em pacientes com Alzheimer. Anteriormente, os cientistas
haviam testado a tecnologia em camundongos com problemas parecidos
com a esclerose múltipla. Os exames
de sangue feitos diagnosticaram com
precisão as doenças.
Sono ideal - Crianças que não dormem
o tempo adequado se tornam irritadas,
desinteressadas e sem apetite. É importante manter o ciclo biológico da
criança. O tempo ideal de sono depende
da idade. Recém-nascidos dormem diariamente entre 16 e 18 horas. Até os 5
anos, a soneca da tarde é saudável. Os
adolescentes devem dormir em torno
de oito horas diárias.

Detecção rápida de vírus - Um novo
exame para bancos de sangue pode
detectar vírus como o do HIV e hepatite com uma janela imunológica menor
que os testes realizados atualmente.
É o chamado teste de amplificação de
ácidos nucleicos (NAT), que faz com
que os resultados saiam mais rápido,
diminuindo o prazo, que atualmente é
de 22 para 7 dias.

Laptop no colo = perigo - Yelim
Shey n k in, urologista da State
University of New York, em
Stone Brook, e coordenador
de um estudo publicado pela
revista Fertility and Sterility,
ty revela que o calor liberado pelo aparelho, quando
próximo dos testículos, é
capaz de prejudicar a qualidade dos espermatozoides. A
recomendação dos médicos é adotar
apoios específi cos para estes tipos
de computadores. De acordo com a
American Urologic Association, um
em cada seis casais dos EUA enfrenta
problemas de concepção.
Cão farejador de câncer - Um cão
treinado para farejar câncer colorretal teve índice de acerto tão grande
quanto o de colonoscopia, diz estudo
que sugere a criação de exames
menos invasivos para diagnosticar a
doença. Segundo o trabalho
publicado na revista médica Gut,, o labrador Marine
chegou ao acerto de 98%
após cheira r amostra
de fezes dos pacientes.
Ele também conseguiu
diferenciar pelo cheiro
tumor e s ben ig nos dos
malignos, o que a colonoscopia não faz.

Conversão de células adultas - Cientistas conseguiram converter células adultas da pele diretamente em células do coração, sem a necessidade de passar
antes pelo processo de geração de células-tronco. Esse método pode ajudar
a desenvolver tratamento para doenças ou danos em células como no Mal de
Alzheimer e Parkinson. O estudo foi feito no Instituto de Pesquisa Scripps e
publicado na revista Nature Cell Biology.
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Vulto
Quase despida, começou a dançar. José, quase
hipnotizado, começou a sonhar

N

o dia em que ela saiu, José
sentiu um pouco de alívio. Há
algum tempo percebera que
Efigênia dava mostras de não estar
gostando da vida em comum. Na
idade em que estavam, nem pensavam em discutir a relação, como
dizem nas novelas. Cada um para o
seu lado, dissera Fi, como a chamava
carinhosamente. Tudo bem, respondeu resmungando.
Na varanda, bebendo vinho e com
o velho cachorro aos seus pés, José
ficou olhando o infinito, que nada
mais era do que a janela do apartamento em frente. – O que é mesmo
que estou fazendo aqui? Não temos
mais nada em comum. Amanhã,
quando Fi voltar da sua vigésima
viagem, vou combinar uma saída
honrosa para nós dois. E continuou
bebendo.
A noite desceu rapidamente. No
apartamento em frente, as luzes se
acenderam por trás das cortinas
desbotadas. Um vulto de mulher
passou lentamente como num filme
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de Almodóvar. Em movimentos cadenciados, uma mulher tirou a blusa
e a jogou no chão. Fez com a saia a
mesma coisa, a diferença é que foi
se contorcendo até que a saia caísse.
Quase despida, começou a dançar.
José, quase hipnotizado, começou
a sonhar.
Em seus sonhos, não quis ser
partner nos braços daquele vulto,
preferiu abrir as gavetas do tempo
e questionar o passado. Desiludido,
perguntava a si mesmo onde ficou a
magia daqueles momentos que tivera
com sua mulher. Tempos aqueles
em que tudo tinha uma conotação
especial, bastava ser parte integrante
de seu pequeno universo particular.
Houve tempos em que discutia
com os amigos que não acreditavam
que a felicidade tem cor, a saudade
tem aromas e que a música também
causa dor. Cansado, não deu mais
importância para seus saudosismos,
embora sentisse na alma cada reflexo
luminoso do sorriso de sua amada,
sentia até hoje o cheiro especial da

Paulo Castelo Branco
festa em que a conheceu e chorava
cada minuto de saudade dos momentos mais felizes de sua vida.
Mais um gole de vinho. O vulto
de mulher já dança há horas. José
foi longe e sequer sabe descrever
a performance da dançarina. Só
questiona e imagina: que vida bela
ali tão perto mora! E aqui, o que se
vive? O passado já não importa, o
presente não existe e o futuro chegará a nós, mas nós não estaremos
nele, seremos meros passageiros de
malas e destinos vazios.
Ouve um barulho. Por um minuto
pensa que Fi estivesse de volta e que
pudessem resgatar cada segundo
esquecido e maltratado pela indiferença. Mas que nada. O barulho
que interrompe seu momento não
passava de um vento que tocou forte a cortina, fazendo despedaçar o
porta-retrato que eternizava a união
de José e sua eterna amada.
Diante daquela situação, José
ainda pensa em juntar os estilhaços
no chão, porém, volta ao seu canto
de reflexão e, decidido, se justifica
para as decisões que pretende tomar. Nada acontece por acaso. O
que se quebra, mesmo que colado
novamente, não terá inteireza, haverá sempre fissuras que se deixarão
contaminar.
A música ainda toca, mas o vulto
de mulher já não dança mais. José
não mais imagina que a felicidade
mora ao lado. O vento da noite já
sopra mais frio, porém José não tem
nem hora, nem por que se apressar para entrar. Amanhã será tudo
igual, o sol irá nascer mesmo sem
sua permissão. Tudo irá caminhar, e
noite novamente chegará. Antes que
isto aconteça, José fecha os olhos e
adormece.
P
O autor é escritor. www.paulocastelobranco.adv.
br, paulo@paulocastelobranco.adv.br
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Trabalho

Estresse e
modernidade
Cada pessoa tem um limite e a mesma situação
não é estressante para todos
Renata Bernardis

T

elefones celulares, laptops, ipods.
As informações são acessadas a
todo instante e de todos os lugares – graças à tecnologia, que avança
por diversos caminhos. Contudo, em
razão da disponibilidade e da rapidez
com que a informação chega até as
pessoas, o mercado de trabalho se
torna mais competitivo. As pessoas
não se desligam para estarem sempre
atualizadas. Na era do conhecimento
e do “capital intelectual”, não é mais
a força de trabalho que diferencia um
profissional, mas sua capacidade de
agregar valor por meio do conhecimento.
De acordo com Alberto Archero
Amaral, médico do trabalho e presidente da Associação Paulista de Medicina do Trabalho e do Departamento
de Medicina do Trabalho da mesma
associação, as empresas estão reduzindo seus quadros de funcionários e
aumentando as responsabilidades daqueles que permanecem. Diante dessa
nova realidade, nem todos conseguem
se adaptar ao excesso de estímulo. Deparam-se, então, com o estresse físico
e mental. “O estresse atinge a
pessoa que não consegue se
adaptar a uma determinada
situação”, diz o especialista.
Segundo ele, cada pessoa tem um
limite que precisa ser encontrado
e, por isso, uma mesma situação não é estressante
para todos.
Hoje, a grande
velocidade do acesso à informação é
a vilã do mundo
workaholic. Ela é
responsável pelo
prolongamento da

jornada de trabalho até enquanto as
pessoas estão dormindo. Para Karina
Haddad Musa, psicóloga clínica especialista em psicoterapia cognitivocomportamental e neuropsicologia
da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), esse excesso que desencadeia o estresse só será combatido
quando a pessoa adquirir consciência
de que está em desequilíbrio. “Esse é
o momento de pedir auxílio a um profissional, capaz de ajudar a entender o
que desencadeia esse quadro. Ele vai
estimular a busca por hábitos e estilos
de vida saudáveis como a prática de
exercícios, a boa alimentação e a dedicação de um tempo à meditação e
ao relaxamento.”
Karina explica que o estresse em
si não é ruim. É, na verdade, um instrumento de motivação. Quando bem
dosado e controlado, melhora o interesse no trabalho e motiva as pessoas.
Enquanto a falta de estresse pode até
levar ao tédio e à depressão.
Na opinião de Fábio Luciano Violin,
mestre em estratégias e organizações
pela Universidade Federal do Paraná e
especialista em planejamento e gerenciamento estratégico pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná,
os desafios impostos pelo ritmo de
trabalho são nocivos na medida em
que as pessoas ganham obrigações
que extrapolam suas limitações
físicas e psicológicas. “No
passado, o ritmo era outro e os desafios menos
complexos. Mas, como
vivemos em uma sociedade consumista,
passamos a desejar
bens e serviços que
não existiam ou não
© Mwaldrum | Dreamstime.com

faziam falta. E a tecnologia é uma consequência desse desejo desenfreado.
Por isso, ao mesmo tempo em que
facilita a vida, a tecnologia traz o ônus
a ser pago para se desfrutar de sua
comodidade”, acrescenta.
Para lidar melhor com a vida moderna, Violin aconselha a estabelecer
prioridades. “Muita gente tem medo de
perder o emprego, de passar necessidade, de ser obrigado a dar alguns passos
para trás, mas deixa de se questionar
sobre o que é vital na vida e no que
tanto esforço pode se reverter. Onde
está a prioridade? A questão não é o
fato de se correr profissional e pessoalmente, mas para onde se está correndo
e se a corrida vale a pena”, diz.
Violin acredita, contudo, que o
estresse é necessário para a vida e
importante em situações emergenciais
ou que exijam algum tipo de resposta
à pressão de tempo, de resultados.
Mas se ele vira rotina, pode ser comparado ao motor de um carro, quando
muito acelerado. “Ele responderá bem
por algum tempo, mas, depois de um
determinado limite, sofrerá danos”,
conclui.
Não há, portanto, nada de errado com o trabalhar muito. Porém,
quando o trabalho domina a vida e
começa a causar problemas em relações pessoais e de saúde, é preciso
parar e refletir.
Eliminar totalmente o estresse
é impossível e, por isso, cada um
precisa desenvolver técnicas pessoais para aprender a lidar com ele de
maneira saudável. Ter uma atitude
positiva e dinâmica em relação à
vida é uma das maneiras de lidar
P
com o estresse.
renatabernardis@uol.com.br
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Meio ambiente

Em defesa da água
Empresas se unem para cuidar do bem mais
precioso do planeta
cada vez mais comum as empresas no País e no mundo desenvolverem campanhas para alertar
seus funcionários – e as comunidades
em que se inserem – sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente.
Na Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a ideia de economizar água e
evitar a poluição dos rios nasceu com
a campanha Córrego Limpo – projeto
iniciado em 2007 com o objetivo de
embelezar 100 córregos em São Paulo,
livrando-os do lixo, ratos e mau cheiro
para benefício das comunidades em
seu entorno.
Mas todo esse trabalho seria insuficiente se não houvesse orientação
para manter a água limpa nesses
locais. “Muitos profissionais e moradores, ao pintarem suas casas, não se
dão conta de que o descarte da água
com restos de tintas, pincéis e rolos
devem ser feitos em locais adequados.
Caso contrário, esse material vai para
o córrego, sujando a água novamente”, explica o assessor de Meio Ambiente da Sabesp, Marcelo Morgado.
Estudos realizados pela Sabesp
verificaram a tratabilidade dos efluentes resultantes da lavagem de embalagens, recipientes ou utensílios de
pintura, utilizados para tintas à base
de água. A partir dessas análises,
a companhia decidiu incentivar os
pintores e usuários de tintas em geral
a não descartar os resíduos em bueiros e bocas de lobo, pois chegariam,
via galerias de águas pluviais, a rios
e córregos, em vez de irem para as
Estações de Tratamento de Esgoto.
Dessa forma, com os estudos e a
proposta de fazer uma campanha de
educação ambiental e conscientização,
a Sabesp e a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Tintas (Abrafati) resolveram empreender uma ação conjunta.
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Um termo de cooperação voltado
para a orientação de pintores profissionais e usuários de tintas imobiliá
rias à base de água foi assinado em
20 de janeiro último, dando início à
campanha “Pintou limpeza! Não vamos deixar pintar sujeira nos rios”. Segundo Gisele Bonfim, gerente técnica
de Meio Ambiente da Abrafati, as duas
empresas desenvolvem ação conjunta,
voltada para a orientação e a conscientização de pessoas, envolvendo
uma série de iniciativas, tais como a
inclusão do tema no Programa Pintor
Profissional Abrafati de capacitação
de pintores, que conta com cerca de
10 mil inscritos.
Por meio de palestras, cartilhas
e divulgação em eventos, na mídia e
nas redes sociais, a informação já está
sendo levada a associações de classe
da cadeia de construção, revendedores, construtoras e aos consumidores
em geral.

Programa Pura

Pensando em economizar e diminuir o impacto negativo que o
desperdício de água provoca no meio
ambiente, o Complexo Hospital das
Clínicas resolveu implantar o Pura –
Programa de Uso Racional da Água –,
com o objetivo de controlar o consumo de água por meio da redução de
perdas e racionalização do seu uso.
Implementado em 1996, o processo
de conservação da água no HC faz
parte de um protocolo de cooperação
técnica entre a Sabesp, HCFMUSP e a
participação da Escola Politécnica e
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), da Universidade de São Paulo.
De 1996 a 2008, o programa resultou em uma economia de 33% – uma
redução média de consumo de 1,2
milhão de metros cúbicos. “O resultado é expressivo, pois nesse período o
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É

Silvana Orsini

HCFMUSP aumentou seu número de
leitos em 29%”, argumenta o diretor
de Divisão de Construção e Conservação do Hospital das Clínicas, Túlio
Wertzner. “Gastávamos 108 mil m3 de
água/mês e passamos a gastar 72 mil
m3/mês”, comemora.
Outra ação adotada foi a perfuração
de poços profundos para proteger o
complexo de contingenciamento. “Hoje
temos cinco poços profundos, que vão
até os lençóis freáticos (300 metros
de profundidade). Não há perigo de
contaminação porque esses canos não
têm contato com nada que possa trazer
problemas”, explica Wertzner.

Reutilização

Usada só em estabelecimentos
comerciais, torres de resfriamento, reserva de incêndio, lavagem de prédio,
aguada de áreas verdes, desobstrução
de galeria pluvial e na construção
civil (para cura do cimento amassado,
umectação e compactação de solo
e em descarga sanitária), a água de
reúso também é uma forte aliada na
preservação das reservas. Sua utilização, porém, exige cautela para evitar
contaminação. Por isso, ela deve ter
uma saída independente.
A Sabesp tem 55 clientes de água
de reúso. Juntamente com a Foz do
Brasil, empresa de engenharia ambiental da Organização Odebrecht, a
Sabesp mantém o projeto Aquapolo,
empreendimento inédito no Hemis-

fério Sul e o quinto maior do mundo,
focado na produção de água de reúso
para fins industriais, tendo como insumo o esgoto tratado.

Capacitado para produzir 1.000
litros por segundo de água de reúso,
o Aquapolo abastecerá o Polo Petroquímico do ABC paulista, atendendo

municípios e empresas próximas aos
17 quilômetros de sua adutora.P
sorsini@terra.com.br
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Ortotanásia

Morte digna
A justiça concede ao doente terminal a escolha da
melhor forma de morrer

V

Neusa Pinheiro

ocê é a favor da manutenção de
uma vida terminal mantida a qualquer custo, com a utilização de
todos os recursos disponíveis, invasivos
e que podem aumentar o sofrimento
físico, psicológico e emocional de um
paciente? Ou acredita que o melhor
seria que toda a assistência fosse dada
de maneira paliativa, mas respeitando a
essência e integralidade do ser humano,
privando-o da dor, mantendo-o nestes
momentos com seus entes queridos,
porém sem interferir no processo de
morte natural, sem antecipar ou adiar
algo que é inexorável?
Essas questões foram motivo de
desacordo no sistema judiciário até
final de dezembro passado, quando o
juiz Roberto Luís Luchi Demo emitiu
sentença considerando improcedente
a solicitação do Ministério Público
Federal de decretação de nulidade da
Resolução no 1.805/2006, do Conselho
Federal de Medicina, que trata dos
critérios para a prática da ortotanásia.
Para o juiz, a decisão pela ortotanásia
valoriza a opção pela prática humanista da medicina em detrimento de uma
visão paternalista.
De acordo com o psiquiatra Mauro Aranha, diretor do Conselho de
Medicina de São Paulo, a ortotanásia
permite-nos a oportunidade de reeditar
a “boa morte” medieval. “Na Europa,
nessa época, dizia-se que a 'boa morte'
dava a oportunidade ao ser agonizante
de estar, em seus momentos finais,
em seu quarto, cercado por amigos,
relembrando episódios de sua existên-

cia, discutindo possíveis providências
futuras após a sua morte, recebendo
a visita de um religioso, comungando
e revendo seus pecados e possíveis
remorsos e omissões”, lembra o médico.
Para ele, não se trata de precipitar a
morte ou abreviar a vida, e sim permitir
que a vida adoecida e sem possibilidade
de cura transcorra o mais naturalmente
possível, com o mínimo de sofrimento
e a salvo de condutas médicas inúteis,
heroicas.
A questão da ortotanásia se insere
em um contexto maior em relação às
práticas médicas e valorização da vida.
Ela “pertence” à discussão filosófica da
ética e, mais especificamente, da bioética. Esta tem como diretriz “dar conta”
das controvérsias e conflitos morais
implicados na prática da medicina e nas
ciências ligadas à saúde, levando-se em
conta um sistema de valores.
De acordo com Wilhelm Reich,
médico psiquiatra do início do século
passado, a bioética é o estudo sistemático das dimensões morais – incluindo
visão moral, decisões, condutas e políticas – das ciências da vida e atenção
à saúde, utilizando uma variedade de
metodologias éticas em um cenário
multidisciplinar.
Historicamente, o conceito de
cuidados paliativos foi introduzido
em meados da década de 1960 na
Inglaterra, por Dame Cecily Saunders,
fundadora do St. Christopher Hospice,
que preconizava que os cuidadores
de doentes terminais deveriam atuar
de maneira objetiva no sentido de

aliviar o paciente terminal dos quatro
elementos básicos do sofrimento: a dor
física, emocional, social e a espiritual. A
intenção maior era confortar o paciente
e seus familiares para que houvesse um
ganho na qualidade de vida, repudiando
qualquer prática de tratamento caro e
invasivo em pacientes desenganados.
Para a geriatra e especialista em
cuidados paliativos do Hospital Israelita
Albert Einstein Ana Claudia Arantes,
“se a doença está em progressão, em
fase avançada, e a medicina não tem
como curá-la, o paciente continua a
receber todos os cuidados necessários,
sendo hidratado, sedado, ventilado e
recebendo todas as medicações”.
Segundo Mauro Aranha, “a ortotanásia permite-nos tratar a doença,
os órgãos e sistemas acometidos pelos
processos patológicos que levaram
o indivíduo à proximidade da morte.
Permite-nos o cuidado de sua integralidade de pessoa, cuidarmos do seu
sofrimento, com medidas paliativas de
alívio, e zelarmos pelo justo equilíbrio
entre a evolução teórica e tecnológica
que a medicina tem a oferecer”.
De qualquer maneira, quando
a morte se aproxima e o paciente
encontra-se inconsciente e, portanto,
sem condições de decidir, a família
deve ser consultada quanto ao desejo
anterior e consciente do paciente ao
longo de sua vida e no decurso de sua
doença em relação à sua concepção de
P
morte digna.
neusapinheiro@ig.com.br
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E E- mails
Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito a possibilidade de receber em minha
residência a revista Medicina
Social. Por ocasião de uma
consulta médica, encontrei
na sala de espera do ProntoSocorro Pronto Clínica um
exemplar desta encadernação. Gostei das reportagens
contidas na revista e achei de muita
utilidade os assuntos desenvolvidos
pela Medicina Social. Na certeza de
ser atendido, desde já meus sinceros
agradecimentos.
Lourival Veloso, Passo Fundo – RS

c artas

Primeiramente, quero agradecer os
exemplares que recebo trimestralmente
dessa conceituada revista. A coluna
Espaço Livre é muito rica, enfim, a
revista toda. Sempre tem artigos referentes à terceira idade, longevidade,
envelhecimento – conteúdos que
aprecio bastante para minha carreira
de psicóloga. Solicito também alterar
meu endereço.
Maria Eranilda Mendonça Frota, Fortaleza – CE
Agradecemos o envio e externamos
os nossos cumprimentos pela revista.
Esperando continuar recebendo as
correspondências para que possamos
divulgá-las junto aos nossos associados,
aproveitamos para apresentar nossos
protestos de estima e consideração.
Armelindo Roldi, Associação Brasileira
de Odontologia – Vitória – ES

A Faculdade ASCES – Associação Caruaruense de
Ensino Superior – agradece
o recebimento da revista
Medicina Social de Grupo
– edição nº 212.
Jaqueline Keila Leite, Setor
de Periódicos – Biblioteca
Professor Pinto Ferreira –
Caruarú – PE
Pedidos de assinatura:
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SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês
DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês
Data limite para publicação das Demonstrações Financeiras do exercício de 2010
DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses maio, agosto, novembro de 2011 e fevereiro de 2012
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de junho,
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SIP - último dia útil dos meses de agosto de 2011 e fevereiro de 2012
Anual variável – NTRP – Nota Técnica de Registro de Produto - deverá ser atualizada a cada período de 12 meses
Aperiódico – Comunicado de reajuste
1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do
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2. Planos coletivos – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste
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02/11 Finados
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André Stefano/SPCVB

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

Agende-se para o principal evento da saúde suplementar!

