
O peso 
da gordura      

Quase 50% dos 
brasileiros estão acima 

do peso. A obesidade 
aumenta no País e 

provoca doenças 
como infarto, diabetes, 

hipertensão e AVC

Intercâmbio   
Profissionais 
e estudantes 

brasileiros viajam 
cada vez mais ao 

exterior em busca de 
experiência e melhor 

formação  

Medo de voar 
Conheça a fobia que 
torna as pessoas 
incapacitantes até 
para arrumar bons 
empregos e pode 
trazer reações físicas 
e emocionais

7º Sinplo  
Totalmente voltado 
para as operadoras 

de planos 
odontológicos, 

o simpósio 
internacional foi 

um marco 
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O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fala sobre os desafios político-econômicos 
da atual conjuntura brasileira, destacando os impactos da crise mundial no nosso país
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ANS: como trAtAr mAl 
umA iNfecção SiStêmicA

c id i r am com os 
cálculos atua r iais 
das operadoras e 
também foi nega-
da a possibilidade 
de os técnicos das 
operadoras discuti-
rem sobre este tema 
com os técnicos do 
órgão regulador. 
 Ressalte-se que não 
estamos falando de 
atualização de pro-
cedimentos – o que 

as próprias operadoras se encar-
regam de fazer em face das novas 
tecnologias do setor –, mas sim de 
“novos” procedimentos, como é 
o caso de planejamento familiar e 
acidentes do trabalho, para citar os 
mais gritantes. Assim,  criou-se a 
cultura de que depender do reajuste 
determinado pela ANS é incon-
veniente e  partiu-se para planos 
coletivos, às vezes, significando um 
CNPJ de duas ou três pessoas. 

Atualmente, portanto, a ANS se 
vê diante de vários problemas de-
correntes de tal política, como, por 
exemplo, coibir “falsos coletivos”; 
deparar-se com reajustes mais eleva-
dos em planos coletivos com menos 
de 30 participantes; planos individuais 
e familiares com preços insuportáveis 
para a maioria da população, abrindo 
espaço para a elitização maior dos 
planos de saúde, e a proliferação de 
planos coletivos com número mínimo 
de participantes. 

Além disso, deparamo-nos com 
preços diferenciados de plano com 
a mesma cobertura, dependendo da 
época em que ele foi adquirido. Para 
lutar contra esses problemas, a ANS 
antevê como solução a criação de 
pools de várias espécies, ou seja, como 
se fosse um péssimo médico, trata os 
sintomas (febre) em vez de tratar a 
infecção sistêmica que os ocasionou.

AA política de rea-
justes de preços dos 
planos de saúde da 
Agência Nacional de 
Saúde Suplementar 
(ANS) é totalmente 
equivocada em nos-
sa opinião. Senão, 
vejamos: os índi-
ces de aumento dos 
planos individuais 
aplicados pela ANS, 
desde seus primór-
dios, são completa-
mente defasados da real elevação 
dos custos da assistência médica 
ocorrida anualmente, criando enor-
mes distorções no sistema com o 
decorrer do tempo. 

Com efeito, logo de início, várias 
grandes operadoras deixaram de 
comercializar os planos individuais 
e familiares, temendo desequilíbrios 
financeiros que realmente ocorre-
ram. E, mesmo sendo obrigadas a 
atender aos planos remanescentes 
em carteira com prejuízos, várias 
empresas estancaram a hemorragia 
da continuidade da venda de tais 
planos, o que se anunciava e se 
consumou. 

As operadoras que continuaram 
com tal comercialização cercaram-se 
de medidas cautelares, que acabaram 
por tornar tais planos caros para a 
população, principalmente após a 
Agência determinar que novas co-
berturas, decorrentes da revisão do 
rol de procedimentos, fossem exten-
síveis a todos os planos regulamenta-
dos – desprezando, segundo a nossa 
assessoria jurídica, a proibição da 
retroatividade da lei nova manifesta 
nestes atos –, contrariando a consti-
tuição federal. E pior, não oferecendo 
a possibilidade de reajustes técnicos 
por novas coberturas. 

Os impactos f inanceiros cal-
culados pela Agência nunca coin-
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Direito

Boas notícias tributárias

Ao lado das inúmeras notícias 
ruins que a atualidade tem 
nos apresentado, duas boas 

novas podemos transmitir ao mer-
cado operador de planos privados 
de assistência à saúde.

A primeira delas é a que se re-
fere à prolação, por juízes federais 
de diferentes Estados brasileiros, 
de decisões acolhendo a tese de 
que a cobrança, pela ANS, do res-
sarcimento ao SUS é de natureza 
civil, prescrevendo em três anos, 
contados da data em que o Poder 
Público poderia iniciar a realização 
de tal exigência legal.

Esses provimentos jurisdicio-
nais estão lastreados no decisório 
do Supremo Tr ibunal Federal , 
proferido no julgamento da limi-
nar concedida na Ação Direta de 
Inconst ituc ionalidade no 1.931, 
proposta pela CNS contra dispo-
sit ivos da Lei no 9.656/98, que 
regulamentou os Planos e Seguros 
Privados de Assistência à Saúde, 
ocasião em que, muito embora a 
Suprema Corte tenha deixado para 

custeio da cobertura assistencial, 
contratualmente prevista, efetiva-
da em favor dos beneficiários de 
planos de saúde.

Considerando que a aplicação 
dessa dedut ibi l idade reduz, de 
forma importante, o encargo fiscal 
incidente sobre o preço do plano de 
saúde, recomenda-se que as em-
presas interessadas sensibilizem as 
prefeituras com quem mantenham 
essa relação de contributividade 
para que baixem normas legais 
estendendo para o seu âmbito o 
exemplo dado por São Paulo, ou, 
se isto não for possível, que re-
corram ao Poder Judiciário, como 
algumas operadoras têm feito, para 
beneficiarem-se desse favor legal.

Considerando que o custeio de 
despesas assistências efetuadas pe-
las operadoras de planos de saúde 
em favor do tratamento dos agra-
vos de saúde de seus beneficiários, 
chega a atingir, em média, 80% do 
total do custo desses produtos de 
saúde, a base de cálculo reduzida, 
para fins de incidência do ISS, das 
refer idas despesas, tem grande 
importância na formação do preço 
do plano de saúde.  P

O autor é advogado especializado em Direito 
Empresarial da Saúde e chefe da assessoria 
jurídica do Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

a decisão final do mérito a ques-
tão do aludido ressarcimento, ela 
consignou, no citado julgado, que 
entendia que a natureza jurídica 
do ressarcimento ao SUS é civil, de 
caráter indenizatório, originário de 
um enriquecimento sem causa. Por 
conseguinte, nos termos do Código 
Civil, a prescrição de sua cobrança 
ocorre em três anos da data em 
que, realizado o atendimento do 
paciente, benef iciár io do Plano 
ou Seguro Saúde, o Poder Público 
poderia cobrar tal indenização da 
operadora, nos termos do disposto 
no artigo 32 da Lei no 9.656/98.

Is to, conjugado aos out ros 
argumentos fático-jur ídicos que 
amparam as ações judiciais propos-
tas pelas operadoras inconformadas 
com a cobrança, tal qual hoje é rea-
lizada pela ANS, melhora, em muito, 
a defesa das referidas empresas.

A segunda boa notícia é a que 
diz respeito à regulamentação, pelo 
prefeito de São Paulo – capital, da 
legislação municipal que autoriza 
a cobrança do ISS dev ido pelas 
operadoras de Planos Privados de 
Assistência à Saúde, com base de 
cálculo reduzida, deduzindo-se 
dela as despesas assistenciais pagas 
pela contribuinte, especificadas na 
mencionada recente legislação.

Muito embora isto venha a be-
nef iciar apenas os contr ibuintes 
que devam o ISS para a prefeitura 
paulistana, é importante para servir 
de paradigma para que a legislação 
de outras municipalidades venham 
a fazer o mesmo, salientando-se 
que já existe jurisprudência, inclu-
sive de grau superior, no sentido de 
validar o reconhecimento do aludi-
do tributo municipal com base de 
cálculo reduzida das despesas com 

Dagoberto José steinmeyer Lima

Tomadas decisões importantes para a redução do    
custo assistencial dos planos de saúde

Juízes federais 
de diferentes 

Estados brasileiros 
acolheram  a tese de 
que a cobrança do 

ressarcimento ao SUS 
pela ANS é de natureza 
civil, prescrevendo em 

três anos

A Prefeitura de São 
Paulo, capital, autorizou 

a cobrança do ISS 
devido pelas operadoras 
de planos privados de 
assistência à saúde, 
com base de cálculo 

reduzida
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Garantia de equilíbrio 
nas empresas

Acada ano que passa, desde o 
início de 1999, quando entra-
ram em vigência as obrigações, 

conforme a Lei 9.656/98, e a partir de 
2000, com a Lei 9.961 e outras resolu-
ções que vieram normatizar os aspectos 
contábeis, econômico-f inanceiros, 
operacionais e mercadológicos para 
as empresas que atuam no mercado 
de planos de saúde, as necessidades 
continuam  numa curva crescente de 
exigências. 

É necessário que toda empresa, 
independentemente do seu ramo de 
atividade, busque o equilíbrio dinâmi-
co nas suas relações com o mercado. 
Consideramos como indicadores desse 
equilíbrio a lucratividade, a estabili-
dade econômico-financeira e seu de-
sempenho operacional. Qualquer dese-
quilíbrio interno ou externo deverá ser 
compensado imediatamente com uma 
ação estratégica para a empresa não 
perder sua competitividade e não se 
comprometer com o órgão regulador. 

A partir de que momento devemos 
enxergar que estamos com problema? 
Ao constatar o que está ocorrendo ou 
já ocorreu – desvio entre o que deveria 
estar acontecendo, ou seja, o planejado, 
e o que realmente ocorre –, deve-se 
implementar uma ação corretiva ime-
diata. Por exemplo, sinistralidade com 
meta de 75% mas chegando a 80% 
da receita. A empresa deve tabular os 
dados, observando com o maior rigor 
possível certos conceitos fundamentais 
referentes à classificação ou enquadra-
mento dos componentes que devem ser 
analisados, e procurar encontrar expli-
cações para o cenário não esperado. 

Alguns indicadores estruturais 
devem ser acompanhados de perto 
a todo instante, como faturamento, 

Wagner barbosa De Castro

Economia
cautela nas corporações para que suas 
metas e objetivos sejam alcançados da 
maneira que se espera. 

Às vezes se observa a falta de 
sinergia dentro da própria diretoria 
das empresas. O que passar para os 
demais escalões? A empresa preci-
sa decidir antecipadamente sobre 
questões estratégicas, operacionais e 
organizacionais, de forma integrada 
e compartilhada entre as unidades de 
negócios e com as pessoas que inte-
gram a organização. Muitas vezes não 
conseguimos enxergar isso. O que se 
observa é que as pessoas na empresa 
procuram respostas prontas, sem ter 
o cuidado de investigar a causa do 
problema, sem maior profundidade. 

Não se investem tempo e energia 
na fase de diagnóstico. As empresas 
precisam de solução rápida quando 
identificam um problema, mas têm 
que ter consistência. Na atividade de 
serviços, uma falha ou erro é cruel 
para o resultado e impacto no capital 
de giro da empresa, o que dificilmente 
se consegue recuperar. As empresas 
devem buscar não apenas custear seus 
serviços/produtos, mas a eficiência na 
utilização de recursos para obter os 
menores custos na prestação dos seus 
serviços. Neste sentido, o sistema de 
gestão de custos deve estar muito bem 
integrado à estrutura organizacional 
da empresa para se obter uma gestão 
mais eficiente. 

A análise da cadeia de valor é im-
portante para a definição dos objetivos 
estratégicos da empresa e, conse-
quentemente, da própria manutenção 
da estrutura organizacional. Preços 
baixos danificam os resultados e mas-
caram negativamente os indicadores 
operacionais. Lamentavelmente, boa 
parte das empresas ainda não acordou 
para esse grave problema. As empresas 
convivem em um ambiente em que o 
consumidor está cada vez mais exi-
gente, o mercado mais competitivo 
e muito mais regulado. Com isso os 
desafios são constantes e a velocidade 
das mudanças requer planos e ações 
estratégicas precisas e rápidas. P

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

movimentação de beneficiários (saída/
entrada), frequência de utilização dos 
serviços, número de fornecedores/
serviços credenciados, prazo médio 
das compras, dos pagamentos e dos 
recebimentos e inadimplência. Muitas 
vezes, o resultado das empresas se 
perde pelo índice apurado de inadim-
plência. Outras vezes, pela forma de 
gerir seu caixa. 

É bem verdade que, tratando-se de 
operadora de planos de saúde, não há 
muita liberdade para realinhar os pre-
ços dos produtos já comercializados. 
Para que se possa ter um acompanha-
mento da evolução dos indicadores 
econômicos da empresa, sugerimos 
que se faça um comparativo dos últi-
mos dois balanços por meio de alguns 
indicadores. E a cada balancete mensal 
se avalie o desempenho do período 
com o que foi planejado. Verificar o 
que está ocorrendo com os custos 
fixos e variáveis, o comportamento do 
capital de giro da empresa, aspectos 
mercadológicos – e o ponto de equilí-
brio diante das exigências financeiras e 
prudenciais do órgão regulador. 

Outro aspecto muito importante 
a se considerar em relação aos pro-
jetos de resultados corporativos não 
bem-sucedidos, além das falhas de 
planejamento, estimativas sem preci-
são, programação deficiente ou falta 
de controle de custos – fatores estes 
que continuam sendo considerados de 
peso para análise de insucessos – é que 
o foco hoje também está voltado às 
questões comportamentais. Conflitos 
interpessoais, falhas de comunicação, 
falta de motivação e de comprome-
timento das equipes, assim como 
ausência de equipe estendida, são 
itens que precisam ser estudados com 

Lucratividade, estabilidade econômica e desempenho 
operacional são indicadores de equilíbrio
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Todo ano, com a chegada do 
clima seco e frio, vem também 
a ameaça da gripe. Nem sempre 

levada a sério, a gripe é uma infecção 
respiratória altamente contagiosa, po-
dendo evoluir para pneumonia e outras 
complicações, que podem provocar 
a morte. Há pelo menos 400 anos, a 
gripe vem causando epidemias e, even-
tualmente, pandemias (epidemias que 
afetam um grande número de países). 
Durante um surto, cerca de 5% a 15% 
da população é infectada, resultando 
em aproximadamente 3 a 5 milhões de 
casos graves por ano no mundo, com 
250 a 500 mil mortes.

Com a gripe chegam as campa-
nhas de vacinação, que já se tornaram 
rotineiras no Brasil e em vários países 
do mundo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda a imunização 
da população mais exposta ou com 
menor defesa contra doenças: pro-
fissionais da saúde, idosos, crianças, 
gestantes e as pessoas com imunodefi-
ciência decorrente de outros problemas 
de saúde (câncer, HIV, transplantes e 
doenças crônicas). 

A gripe é causada pelo vírus Influen-
za, que se divide em três tipos – A, B 
e C. O primeiro pode infectar humanos 
e outros animais (como aves e porcos), 
enquanto o Influenza B e o C infectam 
só humanos. Grandes mutações do vírus 
podem ocorrer quando existem condi-
ções favoráveis, como o contato entre 
seres humanos e animais domésticos, 
permitindo a troca de material genético 
entre subtipos A das duas espécies.

PrOPagaçãO
Quando a pessoa gripada espirra, 

tosse ou fala, gotículas com o vírus 
ficam dispersas no ar por um tempo 
suficiente para ser inaladas por outra 
pessoa. Entrando no organismo pelo 
nariz ou a boca, ele se reproduz, 

chegando à garganta e seguindo 
pelas vias aéreas até atingir os pul-
mões. Sua transmissão pode ocorrer 
também pelo simples toque de mão 
em uma superf ície contaminada, 
pois o vírus permanece ativo por até 
48 horas.

Outro agravante é que mesmo 
antes de apresentar sintomas, como 
febre, calafrios, dores no corpo, dor 
de cabeça, fadiga, fraqueza e suor ex-
cessivo, a pessoa contaminada já pode 
contagiar outras e esta capacidade 
permanece por até uma semana após 
o início dos sintomas.

PrevençãO 
Sheyla Homsani, gerente médica 

da Sanofi Pasteur, laboratório que 
tem acordo de transferência de tec-
nologia com o Instituto Butantan, de 
São Paulo, para a produção de vacina 
antigripal, explica como esse vírus se 
comporta: “O vírus Influenza tem uma 
‘capa’ que se modifica constantemente. 
Isto faz com que o organismo tenha 
dificuldade para se defender das agres-
sões deste microrganismo, exigindo 

desenvolvimento de vacinas para 
proteção contra a infecção conforme 
as variações que surgem a cada ano”. 

Mesmo com as modificações, ela 
afirma que a efetividade da vacina 
chega a 90% entre adultos saudáveis, 
embora reconheça que sua proteção 
não ultrapassa 40% em idosos muito 
frágeis. “No entanto, a importância 
da vacinação aumenta nesta faixa, 
pois pode evitar o agravamento da 
doença, além de reduzir a possibilidade 
de complicações cardiorrespiratórias”, 
completa.

Embora as campanhas públicas 
priorizem a população já menciona-
da, os médicos são categóricos em 
afirmar que todas as pessoas a partir 
dos 50 anos devem se vacinar. Até re-
centemente a dúvida era com relação 
às grávidas, mas a complicação da 
saúde em decorrência da gripe e os 
óbitos registrados nas últimas epide-
mias levaram à inclusão das gestantes 
entre as que devem ter prioridade nas 
campanhas de vacinação.

Não se recomenda a vacina apenas 
para pessoas que tiveram uma rea-
ção prévia, como a alergia a ovos de 
galinha (utilizados na elaboração das 
vacinas); pessoas em estado febril ou 
crianças até 6 meses de idade.

Defendendo que é sempre melhor 
se vacinar do que correr o risco, Hom-
sani afirma que não procede o receio 
de pegar a gripe por meio da vacina. 
“No Brasil só é utilizada a vacina pro-
duzida com componentes de vários 
subtipos do vírus Influenza, inativados 
e fracionados. Por ser produzida com 
vírus inativados, pode ser adminis-
trada com segurança na maioria das 
pessoas.”

trataMentO
Já o pneumologista Pedro Genta, 

do HCor – Hospital do Coração, de São 
Paulo, admite que pode haver febre 
baixa e mialgia nos primeiros dias 
após a vacina.

O diagnóstico é feito com base nos 
sintomas descritos pelo paciente e pelo 
exame físico. Nos casos de epidemias 
ou quando o médico julgar importante, 
pode-se recorrer à análise da secreção 
do nariz ou garganta ou através de 

Ameaça sazonal
Gripe

eLi serenza

Infecção altamente contagiosa pode evoluir para 
pneumonia e outras complicações
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Gripe
exame de sangue. Existem também os 
chamados testes rápidos que podem 
confirmar a doença em 24 horas.

Para se recuperar é recomendado 
repouso, evitar o uso de álcool ou 
fumo, procurar se alimentar bem e 
tomar bastante líquidos, além de usar 
medicações para a febre, para a dor, 
coriza ou congestão nasal, quando o 
médico indicar. 

eScudO antivíruS
A ação antimicrobiana do cobre 

pode ser fundamental para inibir a 
proliferação de surtos como a gripe. 
Estudos realizados pela Universidade 
do Chile confirmam a eliminação do 
vírus Influenza após seis horas de con-
tato contínuo com o metal. A eficácia 
do produto está em teste em uma das 
principais estações do metrô, na capital 

daquele país. No aeroporto de Con-
gonhas, em São Paulo, os guichês do 
estacionamento, corrimões e elevadores 
também apresentam revestimento de 
cobre. Segundo Antonio Maschietto, 
diretor-executivo do Procobre (repre-
sentante do produto), testes já reali-
zados no local detectaram apenas a 
presença residual de microrganismos P
eserenza@terra.com.br

Quem visita uma feira de inter-
câmbio percebe a quantidade 
de jovens e adultos que buscam 

não apenas fazer um curso de idiomas 
no exterior, mas também trabalhar e 
concluir estudos fora do País. Inglês e 
também cursos intensivos são os mais 
procurados. Os destinos: Canadá, Es-
tados Unidos, Reino Unido, Austrália e 
Irlanda. A permanência média desses 
cursos é de um a três meses, segun-
do informações da Belta (Associação 
Brasileira de Operadores de Viagens 
Educacionais e Culturais). 

Dez meses foi o tempo que a pu-
blicitária Luciana Mori, 28 anos, de 
São Paulo, permaneceu no Canadá. 
Durante o período conciliou trabalho 
e estudo, cursando Administração 
por cinco meses, além de atuar com 
vendas e conseguir estágio em uma 
empresa de pintura comercial. “Nos 
primeiros três meses fiquei acomoda-
da em casa de família até me adaptar 
melhor.”

Segundo dados da Belta, mais 
de 70% dos brasileiros que estudam 
no exterior têm entre 18 e 25 anos. 

“Uma curiosidade é que em programa 
de High School (ensino médio fora do 
Brasil), as meninas são as que mais 
buscam por esse tipo de experiência. 
Quanto a outros programas, como 
Business English (inglês para negó-
cios), a maioria é do sexo masculino. 
Em  Teachers Course (cursos para pro-
fessores) são as mulheres que estão 
em maior número”, comenta Fred 
Tiba, diretor da entidade.

Com foco educacional, a rede de 
escolas EF (Education First), presente 
em mais de 50 países, possui cursos 
flexíveis para cada tipo de perfil, que 
inclui atividades e testes de nível 
online. Alessandra Azevedo, gerente 
de Marketing da empresa, contabiliza 
que 54% dos que procuram e estu-
dam na escola são mulheres, a partir 
de 13 anos. “Temos um programa 
específico para maiores de 25 anos 
e alunos de até 70 anos”, comenta.  

Vale lembrar que aqueles que 
pretendem fazer o ensino médio no 
exterior devem validar o diploma 
no Brasil. Samuel Lloyd, gerente de 
Marketing do STB (Student Travel 
Bureau), explica que o High School 
é reconhecido pelo MEC (Ministério 
da Educação), mas exige que o aluno 
estude inglês e matemática, além de 
escolher uma matéria entre quími-
ca, física ou biologia, geografia ou 
história e educação física ou artes. 

 Embora a procura por estudo seja 
ainda foco de muita gente, modali-
dades como au pair (trabalho como 
babá), voluntariado, programas para 
jovens atletas e até intercâmbio em 
família estão no pacote de opções 
oferecidas nas agências. Mas como 
é feita a seleção e quais os requisitos 
para a candidatura? 

Destino: mundo
Intercâmbio

Cada vez mais jovens buscam crescimento pessoal 
e profissional no exterior

KeLi VasConCeLos
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Fred Tiba responde que os pro-
gramas de trabalho no exterior são 
feitos em parcerias com empresas 
e instituições estrangeiras espe-
cializadas. “Quanto aos requisitos, 
dependerá do tipo de trabalho. No 
caso de au pairs, é preciso ter conhe-
cimento intermediário do idioma; 
em programas de voluntariado, a 
pessoa precisa ter alguma habilidade 
específica, conforme o segmento”, 
exemplifica.

Na EF são fechados programas 
para família e não há pré-requisitos, 
comenta Alessandra Azevedo. Antes 
do embarque, todos testam o nível 
de idioma pelo campus online da em-
presa (My.EF.com). “Na escola cada 
membro da família fará aulas em di-
ferentes salas, já que provavelmente 
terão diferentes níveis da língua que 
será estudada.”

Já no STB, universitários de 18 a 28 
anos, com inglês intermediário, podem 

ingressar em programas de trabalho 
remunerado nos Estados Unidos, 
atuando nas férias de final de ano no 
país, em áreas como turismo, hotelaria, 
parques, lojas e estações de esqui.

Verificar a procedência das esco-
las e agências, conversar com quem 
já tenha participado e até frequentar 
eventos do setor são as recomenda-
ções para que a viagem não desem-
barque em frustração.   P
keliv_1@hotmail.com

Preocupações , s ituações de 
estresse e noites em claro são 
alguns dos “ingredientes” para 

surgir as temidas olheiras, certo? 
Nem sempre: essas manchas escu-
ras cutâneas logo abaixo dos olhos 
advêm de razões diversas, além das 
noites mal dormidas. 

Elas acometem ambos os sexos 
e em qualquer idade. A camada de 
pele que reveste o local é muito fina 
e delicada – mede 0,44 mm de espes-
sura –, cujos vasos sanguíneos mais 
escuros ficam visíveis. Nos quadros 
alérgicos, como dermatite atópica, 
por exemplo, as olheiras podem apa-
recer também em crianças, apontam 
especialistas.

Elisete Crocco, coordenadora do 
setor de acne e cosmiatria da Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, conta que o problema 
pode ser vascular ou pigmentar. “Os 
vasculares podem ter várias origens: 
doenças no fígado, cansaço, anemia, 
alergias, problemas respiratórios, 
como a asma. As causas pigmen-
tares são decorrentes do depósito 
de hemossider ina na pele. Ela é 
proveniente dos pequenos vasos que 
ficam ao redor dos olhos e dão um 
tom acinzentado, muito comum em 

indivíduos de origem árabe”, explica 
a médica.

A dermatologista Daniela Landim 
indica também outros fatores que as 
desencadeiam, como hereditarieda-
de, reação a medicamentos e falha 
na vascular ização na região dos 
olhos. “Envelhecimento da pele dos 
fumantes, ingestão de bebida alcoó-
lica, alimentação com baixos índices 
de nutrientes e congestão dos vasos 
sanguíneos proporcionam aquelas 

bolsas de gordura e dão aspecto de 
tristeza ou de ‘panda’”, lista.

Além das olheiras, bolsas, in-
chaços e vincos também af ligem 
a maior ia das pessoas. E como 
decorrem? “Em geral, as bolsas são 
decorrentes da gordura infrapalpe-
bral, que, diante de pobre irrigação, 
fica mais inchada, dando a sensação 
de a olheira estar pior. Melhora com 
drenagem e cremes capazes de sua-
vizar o inchaço, mas a bolsa perma-
nece lá. Os vincos são resultado da 
flacidez da pele e formação de rugas 
de expressão, pelo trabalho do mús-
culo periorbicular”, responde Elisete 
Crocco, da Santa Casa de São Paulo.

As opções são variadas para a 
diminuição das olheiras e recomen-
dadas conforme cada caso. Cabe a 
ajuda profissional para investigar, 
indicando a mais adequada ao pa-
ciente. Entre as terapias utilizadas, 
que são graduais, o laser, a carbo-
xiterapia – injeção de gás carbônico 
no tecido subcutâneo –, cremes 
descongestionantes, preenchimento 
com ácido hialurônico, luz intensa 
pulsada, peelings de ácidos tioglicó-
lico e ferúlico. 

Já as famosas “receitas da vovó”, 
como compressas de chá e bolsas de 
gelo, auxiliam nas situações em que 
o indivíduo teve uma má noite de 
sono e fadiga, porém são inadequa-
das para quem tem diagnóstico de 
redução de vascularização. “Olhei-
ras podem voltar, e o tratamento 
deve ter um acompanhamento de 
médio a longo prazo, com uso de 
cremes para manutenção dos resul-
tados”, relata a dermatologista. P

Marcas no olhar
Olheiras

Disfunções orgânicas, alergias e genética são 
causas do problema 
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Top Down, há 27 anos 

contribuindo com 

o bem-estar da 

sua empresa.

HÁ 27 ANOS NO MERCADO DE T I , A  TOP DOWN É  CONSULTORA 

NA ÁREA DE INFORMÁTICA. COM PACOTES PRÉ-FORMATADOS E  

S ISTEMAS DESENVOLV IDOS SOB MEDIDA, CONTRIBU ÍMOS COM A 

GESTÃO DE SUA EMPRESA DE MANEIRA TOP, PARA QUE VOCÊ 

FOQUE SEUS ESFORÇOS NOS PONTOS PR INC IPA IS  DO NEGÓCIO.

O DOMÍN IO DA TECNOLOGIA AL IADO AO D IÁLOGO E  

CUMPL IC IDADE SÃO OS VALORES PR INC IPA IS  NO 

RELACIONAMENTO DE NOSSA EQUIPE  COM OS CL IENTES.

C o n h e ç a  m a i s  s o b r e  o  n o s s o  n e g ó c i o  e m :  

w w w . t o p d o w n . c o m . b r
w w w . f a c e b o o k . c o m / t o p d o w n s i s t e m a s
w w w . t w i t t e r . c o m / t o p d o w n s i s t e m a s

O TOP SAÚDE é o produto ideal para seu negócio. Ele 

gerencia todas as etapas dos processos administrativos de 

Planos de Saúde, contribuindo com sua produtividade e 

auxiliando na tomada de decisões
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Se você tem os dentes separados, 
certamente já teve que aturar 
brincadeiras por causa disto. 

Talvez você nem saiba do que se 
trata esta imperfeição. Você pode ter 
diastemas. De acordo com o mestre 
em odontologia e diretor da ABO-RJ – 
Associação Brasileira de Odontologia 
do Estado do Rio de Janeiro, Mauro 
Piragibe Júnior, os diastemas são 
espaços maiores que meio milímetro 
entre os dentes e que ocorrem tanto 
na dentição decídua (de leite) quanto 
na permanente, principalmente entre 
os dois dentes centrais (incisivos).

“Com o crescimento ósseo da 
criança, esses espaços vão se for-
mando. Eles serão preenchidos pelos 
dentes permanentes, que são bem 
maiores que os decíduos ali presentes. 
Os diastemas infantis são funda-
mentais para o dente permanente se 
estabelecer”, pontua o consultor. Ele 
também cita que fatores como perda 
de elementos dentários, força exercida 
pelo freio labial, projeção da língua 
contra os dentes, sucção do dedo, 
hereditariedade e trajeto incorreto 
na erupção dentária podem ser res-
ponsáveis pelo aparecimento dessa 
imperfeição. 

A consultora da APCD – Associa-
ção Paulista de Cirurgiões-Dentistas, 
Sandra Kalil, esclarece que a arcada 
dentária da criança que ainda possui 
dentes de leite é formada de duas 
maneiras e os diastemas podem ser 
classificados como normais ou fisio-
lógicos. “O arco tipo I de Baume é o 
que possui diastemas entre dentes 
anteriores e é favorável a um bom 
reposicionamento dos dentes perma-
nentes anteriores. Já o arco tipo II de 
Baume não apresenta estes diastemas 
e tem maior tendência de apinhamen-
to de dentes permanentes na região 
anterior”, explica.

Sandra Kalil ainda cita que o dias-
tema pode ser considerado doença 
caso esteja acompanhado de grandes 
prejuízos para a saúde oral e geral 
do indivíduo. Já Mauro Piragibe não 
acredita que isso possa ter tal deno-
minação, mas pensa que deve ser um 
sinal de que há algo de errado na boca 
da pessoa, o que pode acarretar uma 
alteração mais grave no futuro, como 
tumor ou algum problema fonoaudio-
lógico. “O diastema pode interferir na 
fonética de algumas palavras. Pacien-
tes que fazem respiração bucal podem 
apresentar diastema e ter problemas 
de saúde, mas não será o diastema o 
causador”, afirma.

Pensando por outro lado, os 
famosos dentes separados também 
podem fazer sucesso entre as cele-
bridades, como é o caso de Dentinho, 
 ex-jogador do Corinthians, e da canto-
ra americana Madonna. “Citaria tam-
bém as modelos Lara Stone e Georgia 
May Jagger, cujos casos têm gerado 
uma discussão se diastemas são feios 
ou fashion, devido ao enorme sucesso 
que vêm fazendo no mundo da moda”, 
conclui Sandra Kalil.

Ela explica também que, se não 
há prejuízo de higiene e problemas 
oclusais e se o paciente quiser, 
 pode-se manter o diastema. “Algu-
mas pessoas gostam, acham que faz 
parte da personalidade.” Já a opinião 
de Mauro Piragibe é que, no Brasil, 
a estética do sorriso está relacionada 
com dentes juntos e alinhados, sem 
espaços. “Mas, claro, existem pacien-
tes que gostam. Eu, particularmente, 
removi a resina de um diastema 
fechado em um paciente, já que sua 
esposa não gostou, pois o conheceu 
há 30 anos com o espaço e queria o 
marido do jeito que conheceu”, conta 
Mauro, sobre um caso curioso que 
presenciou. 

Em relação a tratamentos de dias-
temas, Sandra Kalil pensa que, depen-
dendo da etiologia do problema, ele 
possa ser resolvido rapidamente, mas 
alerta que pode ser necessária a reali-
zação de uma interferência cirúrgica. 
“Primeiro verifica-se a necessidade 
de cirurgia ou a plástica gengival. Se 
for um fechamento com resina com-
posta, pode-se fazer em uma sessão. 
Caso a opção seja faceta de porcelana, 
mais sessões serão necessárias, pois 
há envolvimento de fase protética. O 
tratamento ortodôntico vai depender 
da idade do paciente, se há mais oclu-
sopatias envolvidas, ou seja, cada caso 
é um caso e precisa ser avaliado por 
um profissional”, explica.

Além de todas essas formas de tra-
tamento, Mauro adiciona que a possi-
bilidade de um implante dentário pode 
ser a melhor escolha para reparar esta 
imperfeição, dependendo do tamanho 
dos espaços entre os dentes. E também 
indica a orientação de um profissional 
em dentística, caso o paciente deseje 
fechar o espaço com resina, faceta ou 
prótese com faceta, ou, ainda, de um 
ortodontista, se ele preferir o trata-
mento com aparelho ortodôntico. P
egberto@sinog.com.br

Espaços desnecessários
Diastemas

Várias formas de tratamento já são utilizadas  
para corrigir este problema

egberto santos
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vestimento dos vasos sanguíneos, que 
se torna mais espesso, aumentando a 
pressão arterial. A hipertensão, por 
sua vez, afeta o funcionamento do 
coração, sobrecarrega os rins e pode 
atingir a circulação do sangue no 
cérebro, desencadeando as doenças 
mencionadas.

No caso das doenças respirató-
rias, a estimativa é que 15 milhões 
de pessoas são acometidas pela asma 
no Brasil e cinco milhões apresentam 
algum tipo de agravante classifica-
do como DPOC (Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica), a quinta causa 
de mortalidade no País. Ela ocorre 
quando há redução na capacidade 
respiratória. E a bronquite crônica e 
o enfisema são algumas das formas 
mais conhecidas da DPOC.

 Entre os pacientes, cerca de 90% 
são fumantes, ex-fumantes ou traba-
lham em ambientes com pó ou gases 
tóxicos. No caso da asma, a origem 
pode ser genética ou desencadeada 
por infecção respiratória viral, varia-
ções climáticas ou por um agravante 
alérgico relacionado à poluição do ar, 
segundo outros dados utilizados pelos 
especialistas da Unifesp.

OutrOS efeitOS
Além dos problemas cardiorres-

piratórios, a poluição do ar pode ser 
a causa de abortos espontâneos e 
partos prematuros, irritações na pele 
e até acne. Segundo o pneumologista 
Marcos Abdo Arbex, da Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiolo-
gia, as partículas inaladas atravessam 
os pulmões, chegam aos alvéolos e, 
finalmente, à corrente sanguínea. 
Como resultado, produzem processos 
inflamatórios no organismo inteiro, 
estando associadas inclusive à in-
terrupção da gravidez e à morte de 
cerca de quatro mil bebês por ano, 
em São Paulo.

“O aborto acontece por causa da 
diminuição da circulação sanguínea 
na região do útero, por conta dos 
processos inflamatórios provocados 
pelas partículas de poluição”, explica 
o médico. Já os bebês que sobrevivem 
podem nascer com peso baixo pelo 
mesmo motivo.

Ar rarefeito
Poluição

Quando respirar pode fazer mal ao pulmão, 
coração e até para a pele

O efeito da poluição do ar nas do-
enças relacionadas ao sistema 
respiratório, como asma, bron-

quite, rinite e alguns tipos de câncer, 
principalmente o de pulmão, já se co-
nhece. Estudos mais recentes, porém, 
indicam a relação direta entre o au-
mento da concentração dos poluentes 
na atmosfera e crises de hipertensão, 
acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e 
enfartes. Entre os efeitos da poluição 
no organismo, estão o aumento da 
coagulação do sangue e tromboses, 
propensão a arritmias cardíacas, vaso-
constrição aguda das artérias, reações 
inflamatórias e desenvolvimento de 
aterosclerose crônica.

As alterações na capacidade de 
funcionamento do coração ocorrem 
pelo efeito irritante de alguns gases 
e partículas que são lançadas diaria-
mente, assim como pela redução da 
capacidade do organismo em levar 
o oxigênio para o sangue, ou pelo 
envelhecimento precoce dos tecidos, 
provocado pelos componentes oxi-
dantes dos poluentes, que tornam 
as paredes das artérias mais grossas 
e menos flexíveis. O risco aumenta 

no período do inverno, quando o ar 
é mais seco e ocorrem as chamadas 
inversões térmicas. Isso dificulta a 
dispersão da poluição do ar, manten-
do os poluentes em camadas muito 
baixas (na altura em que respiramos). 

Em seu trabalho, “Efeitos da 
Poluição Atmosférica na Frequência 
de Atendimentos por Hipertensão 
Arterial em Unidade de Emergência na 
Cidade de São Paulo”, o clínico geral e 
cardiologista Abrão José Cury associa 
a liberação de óxido de nitrogênio, 
monóxido de carbono e dióxido de 
enxofre com o aumento das ocor-
rências de hipertensão. As conclusões 
foram tiradas de resultados de atendi-
mentos a 17 mil pacientes pela Escola 
Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) e nos 
índices de concentração dos poluen-
tes registrados pela Cetesb (agência 
ambiental de São Paulo) entre 2004 
e 2006. 

Uma explicação simples para 
entender a relação entre poluição e 
pressão arterial é a de que isso ocorre 
porque a inalação desse coquetel de 
gases e partículas afeta o epitélio, re-
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Na pele, o dermatologista Claudio 
Mutti, membro da Sociedade Brasilei-
ra e Internacional de Medicina Esté-
tica, explica que “o ato de respirar ar 
de má qualidade aumenta a produção 
de radicais livres no organismo, o que 

é fator importante no envelhecimento 
precoce”. 

Isso acontece principalmente por 
causa do ozônio, considerado um 
poluente secundário, que se forma 
na atmosfera pela combinação da 

luz solar com alguns gases e tem 
efeito oxidante. Segundo Mutti, o 
ar poluído também aumenta a inci-
dência de acne, uma vez que obstrui 
os poros e favorece a proliferação de 
bactérias. P

Cada dia mais, campanhas de 
conscientização do consumo 
do cigarro e do álcool são feitas 

para advertir a população de seus 
riscos e malefícios. Entretanto o uso 
dessas substâncias continua vigente 
e prejudicando, entre tantos aspectos, 
a saúde bucal de diversas pessoas.

A leucoplasia é uma doença que se 
instala nas cavidades orais, formando 
manchas esbranquiçadas e, segundo 
Marcelo Minharro Ceccheti, dentis-
ta, mestre e doutor em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial pela 
FOUSP – Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, é uma 
alteração caracterizada por placas 
brancas, não raspáveis, lisas ou rugo-
sas, que afetam qualquer área oral, em 
especial a língua, bochecha interna e 
céu da boca, podendo variar desde 
lesões milimétricas até mais extensas, 
atingindo múltiplas áreas. 

Ela pode surgir sem uma causa 
aparente, sendo caracterizada como 
um resultado de erros genéticos, as-
sim como acontece com os tumores 
ou cânceres. Entretanto, o hábito de 
fumar (cigarro, cachimbo ou charuto) 
e a ingestão de bebidas alcoólicas au-
mentam, consideravelmente, o risco 
de desenvolver a doença.

“A prevalência da leucoplasia na 
população em geral compreende 13% 
de todos os diagnósticos possíveis. 
Os homens são mais acometidos pela 
doença, a maioria com idade acima 

dos 40 anos, sendo esta distribuição 
sensivelmente afetada pelos hábitos 
do tabagismo e alcoolismo. Contudo, 
o surgimento em mulheres vem au-
mentando devido ao maior consumo 
destas substâncias. A leucoplasia tem 
um potencial variável na transforma-
ção de malignização, com pesquisas 
apontando de 1% a 22,5% de chances 
de a lesão tornar-se um tumor malig-
no”, esclarece Ceccheti.

Há ainda outros agentes que po-
dem desencadear a leucoplasia, entre 
os quais traumas de próteses mal 
adaptadas ou dentes e restaurações 
fraturadas, além de doenças como 
sífilis e anemias, que aumentam o 
risco do surgimento de placas brancas 
na cavidade oral.

De acordo com Rodrigo G. Bueno 
de Moraes, mestre em diagnóstico 
bucal pela Universidade Paulista e 
consultor da ABO – Associação Brasi-
leira de Odontologia, o primeiro passo 
para o tratamento é diagnosticar a 
causa potencialmente associada 
ao surgimento e estabele-
cimento da lesão, sendo 
geralmente recomendada a 
biópsia e a análise do frag-
mento removido, a fim de 
descartar ou não associa-
ções pré ou cancerizáveis.

“A presença de uma le-
são branca não caracteriza 
leucoplasia, pois existem 
outras doenças da boca com 

perfis similares, como a candidíase e 
o líquen plano, por exemplo, por isso 
é preciso um diagnóstico diferencial”, 
explica Moraes.

Além da biópsia excisional, há 
também outros tratamentos como o 
uso do laser, a criocirurgia (congela-
mento), a eletrocirurgia (coagulação) 
e o uso do ácido retinoico (vitamina 
A). Estas terapias podem ser eficazes 
diante das cirurgias em casos disse-
minados por toda a boca, quando a 
biópsia não for viável.

Para Ceccheti, a prevenção mais 
efetiva é o exame clínico regular feito 
por um cirurgião-dentista, pois, como 
não há exame de imagem, como o raio 
X, capaz de mostrar a leucoplasia, 
dessa forma é possível diagnosticar 
lesões iniciais e pequenas, mantendo 
o índice de um excelente prognóstico.

Em pacientes com tendência à 
leucoplasia, caso haja o hábito do 
tabagismo ou consumo de álcool, é 
importante orientar que seja feita 
sua descontinuação, como forma 
de suprimir esta predisposição. As-
sim como é preciso remover fatores 
irritantes locais, como pontas de 
próteses, dentes fraturados, restau-
rações malfeitas, vale salientar que 
também é necessário tratar possíveis 
inflamações gengivais e dentais, pois 
sua eliminação diminui o risco do 
desenvolvimento da doença. P
millamekary@gmail.com

Manchas nocivas
Leucoplasia

O tabagismo e alcoolismo aumentam                     
o risco de desenvolver a doença

CamiLa PuPo
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Amiocardite, doença pouco conhe-
cida e não muito comum, é uma 
inflamação do músculo cardíaco, 

conhecido como miocárdio. De acordo 
com estudo publicado no American 
 Heart Journal, é responsável por cerca 
de 20% das mortes repentinas em 
jovens. Ela ocorre, geralmente, como 
um problema secundário motivado 
por outras doenças infecciosas. Uma 
simples gripe, causada por vírus, pode 
dar origem ao problema. No Brasil e na 
América do Sul, no entanto, as princi-
pais causas da miocardite são a Doença 
de Chagas, transmitida pelo protozoário 
(ser de uma única célula) Trypanosoma 
cruzi, o enterovírus Coxsackie do tipo 
B, o adenovírus,  parvovírus, HIV e o 
vírus da hepatite C. 

Bactérias e fungos podem tam-
bém causar a doença, além do uso de 
medicamentos, substâncias químicas, 
toxinas ambientais, terapia de radia-
ção, fatores relacionados à gravidez e 
numerosas doenças, inclusive o lúpus 
eritematoso sistêmico. Inflamações na 
garganta e canais de dente maltratados 

também levam à miocardite. Drogas, 
entre as quais a cocaína, oferecem 
riscos ao coração e são geradoras da 
doença, sendo muito comum encontrar 
inflamação do miocárdio em necropsia 
de usuários.

Apesar do seu potencial fatal, a 
miocardite raramente é fulminante. 
Atinge a população masculina com 
frequência maior do que a feminina, 
na proporção de cinco por um. A idade 
média do paciente é de 42 anos e os 
médicos, às vezes, acabam confundin-
do os sintomas. “Como eles envolvem 
palpitação do coração, dores no peito e 
falta de ar, muitas vezes confundimos 
o problema com o estresse ou mesmo 
com as complicações de uma gripe 
simples. Pelo fato de o paciente ser 
jovem, nem sempre a possibilidade de 
uma doença cardíaca é considerada”, 
explica o médico José Luiz Cassiolato, 
cardiologista do Hospital Nove de Julho, 
em São Paulo.

Como a maior parte dos casos de 
miocardite não tem sintomas clinica-
mente óbvios, é necessário, em situações 

de emergência, astúcia na identificação 
de problemas agudos. De acordo com 
o cardiologista do Instituto Nacional 
de Cardiologia Stephan Lachtermacher, 
“os exames que diagnosticam a doença 
são os laboratoriais, exames de imagens, 
como, por exemplo, ecocardiograma, 
raio X de tórax, exames eletrocardio-
gráficos, eletrocardiograma, ressonância 
cardíaca e, se o colega achar indicado, 
o indivíduo pode até fazer uma biópsia 
cardíaca para determinar que aquele 
coração está doente”. Recomenda ainda 
que, se percebermos que o paciente está 
em estado grave, não consegue respirar, 
não tem forças para sair da cama, se 
cansa até para pentear o cabelo e fazer 
pequenos esforços, mesmo que seja den-
tro do período de duas semanas (tempo 
médio de uma gripe arrastada), deve-se 
levá-lo ao médico. O quadro mais co-
mum da miocardite inclui a taquicardia 
desproporcional ao quadro febril, o 
aparecimento repentino de arritmias, au-
sência de doença cardíaca preexistente, 
dores no tórax e o crescimento anormal 
do coração. Do ponto de vista clínico, 
a doença que evolui por até seis meses 
é considerada aguda e, como crônica, 
a que se estende por período superior. 

Segundo José Fernando Cavalini, 
médico do Hospital Infantil Sabará, em 
São Paulo, “casos mais severos, em que 
a agressão viral ao miocárdio é mais in-
tensa, podem evoluir rapidamente para 
óbito. Mas boa parte tem cura espontâ-
nea, e os pacientes chegam a ficar sem 
diagnóstico do quadro cardiológico”.

O tratamento da doença é feito com 
o uso de antimicrobianos específicos, 
por suporte hemodinâmico intensivo 
(controle do sistema circulatório) e 
intervenção por remédios – antibió-
ticos, anti-inflamatórios, antitérmicos 
– de maneira agressiva nos casos de 
miocardite fulminante. Numa segunda 
etapa, após a estabilização do quadro 
hemodinâmico, o paciente deve perma-
necer em repouso e é contraindicada a 
atividade física. Em alguns casos, em 
função de arritmias, é recomendado o 
uso de marca-passo, mesmo de maneira 
provisória. Quando o quadro se torna 
grave, o transplante cardíaco é reco-
mendado. P
neusapinheiro@ig.com

Coração infectado
Miocardite

A inflamação atinge crianças e jovens                    
e pode ser fatal

neusa Pinheiro
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A obesidade nada mais é do 
que o acúmulo de gordura 
no corpo causado, principal-

mente, por um consumo de energia 
proveniente da alimentação e que 
acaba sendo superior à usada pelo 
organismo para realizar as ativida-
des diárias. A equação é simples: 
engordamos quando ingerimos mais 
energia do que gastamos. Hoje, 
muitos brasileiros enfrentam esse 
problema equacional. De acordo 
com uma pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde, mais de 48% 
da população brasileira está acima 
do peso e quase 16% estão obesos. 
O estudo foi realizado com 54 mil 
pessoas de janeiro a dezembro de 
2011. Entre os homens, esse cresci-
mento foi de mais de 10%. Este fato 
contribui também para o aumento 
de outros problemas graves de saú-
de no País: diabetes, hipertensão e 
infartos.

“A obesidade pode ser ‘mul-
tifatorial’, isto é, envolve muitos 
processos. Conceitualmente, não 
a consideramos como doença, mas 

como um estado mórbido com sinais 
e sintomas que ref letem mais de 
uma causa”, define Tereza Watana-
be, diretora de Divisão de Nutrição 
e Responsabilidade Social do Sesi–
SP. E mais: hoje, já se sabe que os 
fatores ambientais sobrepõem-se 
aos genéticos no que diz respeito 
ao aumento do tecido adiposo total. 

Esse chamado “ambiente obeso-
gênico” está relacionado à interação 
de componentes que estimulam o 
ganho de peso e envolve fatores 
econômicos, sociais, culturais e 
ps íquicos . Watanabe 
explica que estes fa-
tores inf luenciam nas 
escolhas alimentares 
inadequadas, como 
o aumento do con-
sumo de gorduras 
saturadas, açúcares 
e alimentos refina-
dos e na redução 
de f rutas, verduras 
e legumes, além de 
falta de disciplina ali-
mentar. 

Para Bruno Halpern, colabo-
rador do grupo de obesidade e 
síndrome metabólica do Hospital 
das Clínicas da Universidade de 
São Paulo e especialista em endo-
crinologia pela Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia, 
a facilidade de acesso a alimentos 
industrializados contribui para o 
desencadeamento da obesidade. 
“Temos uma oferta muito grande de 
comidas cada vez mais calóricas. O 
fast-food e os ‘beliscos’ (biscoitos, 
salgadinhos, doces) são opções 
rápidas e baratas para as refeições. 
A tendência é ingerirmos alimentos 
ricos em calorias e levarmos uma 
vida sedentária. Cada vez nos mo-
vimentamos menos e isso nos faz 
ganhar peso”, explica.

“Quando nos alimentamos, nos-
so corpo transforma proteínas e 
gorduras em energia, por meio da 
digestão e metabolização. Caso não 
tenhamos at iv idades suf ic ientes 
para ‘gastar’ essa energia ingerida, 
ela será armazenada, e a gordura é a 
forma eficiente do nosso organismo 
reser var energia para momentos 
de escassez”, diz Camila Varella, 
supervisora de nutrição clínica do 
Sesi-SP. Ela explica que não existe 
um único “vilão” nessa histór ia, 
qualquer alimento, se consumido 
em excesso, pode levar ao acúmulo 
de gordura. “Por isso, o consumo 
moderado é a melhor estratégia para 
a manutenção do peso saudável”, 
complementa.

O peso da gordura
Obesidade

Obesos têm mais chances de desenvolver diabetes, 
hipertensão e infartos

eLisanDra esCuDeiro

© Luis Louro | Dreamstime.com

© 
Cu

pe
rt

in
o1

0 
| 

D
re

am
st

im
e.

co
m



17

diSfunçãO
Além disso, existem algumas 

doenças que fisiologicamente levam 
ao excesso de peso, entretanto a 
obesidade que tem como causa es-
sas doenças é minoria. São raros os 
casos explicados apenas por distúr-
bios glandulares. O hipotireoidismo 
(quando a concentração dos hor-
mônios tireoidianos é reduzida no 

sangue e o organismo funciona mais 
lentamente) é uma doença que tem 
como consequência o ganho de peso. 

Mas existem outras, como a Sín-
drome de Cushing (hiperatividade 
da glândula suprarrenal), o hipo-
gonadismo (a síndrome do ovário 
policístico que tem se associado à 
resistência à insulina e aumento de 
peso), lesões hipotalâmicas causadas 
por tumor, infecções e raramente 
traumas, entre outras síndromes 
congênitas que podem levar ao 
acúmulo de gordura no organismo.

Segundo Halpern, a obesidade 
é um problema crônico de difícil 
tratamento. “Perder peso não é uma 
questão estética e sim de saúde. É 
um estado que vai além do desejo 
da pessoa ser gorda ou não. E o 
tratamento pode levar uma vida 
inteira, com grandes chances de 
recaídas. Todo o processo deve ser 
individualizado, com mudanças no 
estilo de vida do paciente, na ali-
mentação, com práticas de atividade 
física e, em casos específicos, o uso 
de medicação”, diz.

Segundo a diretora de nutrição 
do Sesi-SP, ações de combate à 
obesidade devem ser integradas, 
para que todos os aspectos do am-
biente que promovem a obesidade 
possam ser revistos e trabalhados. 
“É importante que a informação 
correta chegue a todos e a educação 
nutricional seja algo efetivo, para 
‘empoderar’ os indivíduos para as 
melhores escolhas alimentares”, 
finaliza Watanabe.

cOnSequênciaS
Conforme explica Bruno Halpern, 

entre as principais consequências da 
obesidade, está o aparecimento de 
algumas doenças. “Diabetes mellitus 
tipo 2, hipertensão, apneia do sono, 
osteoartrose de coluna e joelhos, 
alterações de colesterol, AVC, der-
rames, asma e outras doenças respi-
ratórias, tromboembolismo pulmo-
nar e o aumento de complicações 
cirúrgicas são problemas de saúde 
que estão diretamente relacionados 
ao ganho excessivo de peso”, diz o 
endocrinologista.
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Essas doenças 
podem ser causa-
das também pela 
ingestão de alguns 
alimentos em ex-
cesso. Por exemplo: 
os de or igem animal – 
todos os tipos de carnes, 
ovos, leites e deri-
vados na versão 
integral – aumen-
tam o colesterol. 
Todos os macro-
nutrientes (carboi-
dratos, lipídios e 
proteínas) são ge-
radores de energia 
e elevam a glicemia (dia-
betes). 

Já os carboidratos 
são encontrados em 
todos os t ipos de 
açúcar, leite e iogur-
tes (lactose), frutas 
(frutose), refrigeran-
tes, guloseimas e do-
ces em geral; cereais e 
seus derivados (arroz, 
t r igo, centeio, cevada, 
milho, aveia, farinhas de 
trigo, milho e mandioca), 
massas, pães, biscoitos, 
macarrão, polenta, pipo-
ca, tapioca, cuscuz, 
polv ilho; tubér-
culos e raízes 
( batata-doce , 
batata, inhame, 
cará, mandioca 
e mandioquinha); 
leguminosas (feijão, ervi-
lha, lentilha, grão de bico, 
soja) e nas hortaliças. 

De outro lado, o 
sal é tido como 
o grande vi-
l ã o  p a r a  a 
hiper tensão, 
porém, o pro-
blema é ocasiona-
do pelo consumo elevado 
do elemento que faz parte 
da sua composição – o só-
dio –, que aumenta a pres-
são arterial.                      P
eliescudeiro@gmail.com
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Desafios do século XXI
Quem poderia ser mais quali-

ficado para falar sobre as atuais 
mudanças econômicas e sociais 
no Brasil e no mundo senão o 
sociólogo, doutor em Ciências 
Políticas, que, além de ocupar o 
cargo de ministro das Relações 
Exteriores e da Fazenda, tam-
bém governou o País durante 
oito anos?  Estamos falando 
do  ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o intelectu-
al e estadista respeitadíssimo 
internacionalmente que fará a 
Conferência Magna do 17o Con-
gresso  Abramge e 8o Congresso 
Sinog, a serem realizados em 
São Paulo, nos próximos dias 
23 e 24 de agosto. 

Autor de vários livros sobre o 
cenário social e desenvolvimento 
no Brasil e na América Latina, 
Fernando Henrique é professor 
emérito da Universidade de São 
Paulo e lecionou também nas 
Universidades de Santiago, no 
Chile; da Califórnia (Stanford e 
Berkeley), nos Estados Unidos; 
de Cambridge, na Inglaterra; de 
Paris-Nanterre, na École des Hau-
tes Études en Sciences Sociales e 
no Collège de France, na França. 

Iniciou a trajetória política em 
1978, quando foi eleito senador 
suplente, tendo assumido a ca-
deira no Senado em 1983. Uma 
década depois, ganhou notorie-
dade ao implantar o Plano Real, 
introduzindo, assim, um longo 

pesquisadores cujas disciplinas 
de estudo não entram na órbita 
do Nobel. Nos anos de 2005 e 
2008, FHC foi eleito um dos 
cem maiores intelectuais pú-
blicos do mundo, em levanta-
mento das revistas Prospect e 
Foreign Policy. 

Em plena atividade, aos 81 
anos, FHC é, atualmente, in-
tegrante vitalício do Conselho 
Curador da Fundação Instituto 
Fernando Henrique Cardoso e 
presidente de honra do Dire-
tório Nacional do Partido da 
Social Democracia Brasileira 
(PSDB). Integra órgãos de di-
reção do Clube de Madrid, do 
Inter-American Dialogue, do 
World Resources Institute e da 
United Nations Foundation. 
É membro de diversos conse-
lhos internacionais e preside o 
Conselho da Fundação Mante-
nedora da Orquestra Sinfônica 
de São Paulo (Osesp).

Na entrevista exclusiva que 
concedeu a esta revista, o 
 ex-presidente aborda os desafios 
que a atual conjuntura impõe ao 
Brasil, analisa as peculiaridades 
da crise mundial e comenta 
a situação da saúde no País. 
“Olhando a pirâmide demográ-
fica é fácil ver que a população 
envelhece. Sem planos de saúde, 
como atender bem os mais ido-
sos?”, pergunta ele. Leia o texto 
na íntegra, a seguir.

sueLi zoLa

Fernando Henrique Cardoso

período de estabilidade eco-
nômica no País. Em seus dois 
governos, FHC — como ficou 
popularmente conhecido — 
realizou reformas importantes 
como a da Previdência Social 
e da Administração Pública. 
Também implementou várias 
políticas sociais de transferên-
cia de renda e obteve avanços 
nas áreas da educação e saúde, 
promovendo a distribuição gra-
tuita de medicamentos contra 
a Aids e a criação dos remédios 
genéricos.

Sua singular experiência alia o 
saber acadêmico à prática po-
lítica e rendeu-lhe, em maio de 
2012, o Prêmio John W. Kluge, 
concedido pela Biblioteca do 
Congresso dos EUA à obra de 
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Quais são os principais desafios 
que o Brasil enfrenta na atual 
conjuntura?

A principal questão, na conjun-
tura atual, é retomar o ritmo de 
crescimento sem riscos inflacioná-
rios. A baixa da taxa de juros certa-
mente ajuda a ampliação do crédito 
e a reorientação dos empréstimos 
dos bancos para investimentos de 
prazos mais longos. Entretanto, é 
preciso manter a sintonia fina da 
política monetária para evitar a 
inadimplência e o aumento da taxa 
de inflação. 

Como o senhor avalia a posição 
que o Brasil ocupa, hoje, no cenário 
internacional, tanto do ponto de 
vista político quanto econômico? 

O Brasil já é uma das maiores 
economias do mundo quanto à 
massa de PIB. Nosso desafio agora 
é formar uma sociedade melhor 
para todos, mais decente e com 
maior igualdade. Neste sentido, o 
respeito às leis e o acesso a uma 
educação de melhor qualidade são 
fundamentais. 

A sociedade brasileira ainda 
apresenta muitos sinais de corrup-
ção em todos os níveis (nos setores 
público e privado). Por que temos 
tanta dificuldade em superar esse 
problema? 

Por três motivos pr incipais: 
por falta de líderes que, pelo seu 
comportamento, mostrem o bom 
caminho e sejam duros com os 
que se desviam; pela leniência da 
sociedade com os corruptos e pela 
falta de punição dos culpados. 

No seu livro mais recente (A 
Soma e o Resto) o senhor diz que o 
futuro vai depender de educação, 
tecnologia e inovação. Em qual 
situação encontra-se o Brasil em 
relação a esse tripé. Estamos longe 
do desejável? 
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Sim, infelizmente estamos longe 
do necessário para assegurar um 
futuro melhor. Caminhamos em dar 
acesso generalizado à educação, 
mas ela é de qualidade discutível, 
um tanto defasada em relação ao 
que os alunos precisam e esperam. 
As escolas do ensino fundamental 
mantêm os alunos por pouco tempo 
na sala de aulas em média quatro 
horas por dia, enquanto no Japão, 
na China ou na Coreia são oito ho-
ras. Avançamos na produção cientí-
fica, mas ainda registramos poucas 
patentes tecnológicas. O peso da 
tradição retórica e bacharelesca 
diminui o ímpeto das pessoas para 
se dirigirem a estudos e carreiras 
mais científicas ou técnicas. 

Quais peculiaridades caracteri-
zam a crise econômica mundial? Dá 
para prever quando ela termina e o 
que vem depois disso? 

A cr ise atual é basicamente 
financeira, advinda da especula-
ção, da compra indiscriminada de 
títulos públicos pelos bancos e da 
incapacidade fiscal dos governos 
pagarem suas dívidas. Ela só termi-
nará de verdade quando se resolver 
a pendência atual sobre quem paga 
os custos do desastre: o povo (por 
meio do desemprego e maior carga 
fiscal e menos proteção social) ou 
os bancos e os governos dos países 
mais ricos. Ou, quem sabe, uma 
combinação disso. E mais, a crise 
só terminará de verdade quando 
houver a abertura de novas fron-
teiras de investimentos, que geral-
mente dependem das inovações. 

Analistas internacionais afirmam 
que, com a crise na Europa e Es-
tados Unidos, o Ocidente perderá 
poder político. O senhor concorda? 
Quais nações tendem a conquistar 
mais poder? 

Isso vai depender de como se 
sairá da crise f inanceira. Se os 

Estados Unidos forem capazes de 
inovação e novas fronteiras de 
investimentos, ganharão outra vez 
mais poder, e o mesmo vale para 
todo o Ocidente. Caso contrário, 
talvez a China seja protagonista 
no mundo e os países de economia 
emergente irão junto, se resolve-
rem seus desafios. 

Sua experiência no campo da 
política o fez rever algumas de suas 
concepções teóricas elaboradas na 
academia? Em outras palavras: o 
político FHC afetou o sociólogo e 
professor Fernando Henrique? 

Sim, e vice-versa. Como presi-
dente pude me beneficiar de minha 
experiência acadêmica e como 
intelectual revi algumas posições 
com a experiência prática. Pude 
ver mais de perto as dificuldades 
para fazer mudanças. Em contra-
partida, senti diretamente o quanto 
o mundo havia mudado. 

Que análise o senhor faz do setor 
de saúde no Brasil e no mundo, 
diante dos desafios do envelhe-
cimento da população, do custo 
crescente e acesso à alta tecnolo-
gia? Qual a importância da saúde 
suplementar no Brasil? 

A situação da saúde no  Brasil, 
embora ainda insatisfatória, me-
lhorou. O SUS (Sistema Único de 
Saúde) foi fundamental para dar 
acesso a todos. Mas é óbvio que os 
cofres públicos não podem atender 
a todos os reclamos de saúde, es-
pecialmente nas áreas de medicina 
de alta complexidade. Além do mais, 
olhando a pirâmide demográfica é 
fácil ver que a população envelhece. 
Sem bons planos de saúde, como 
atender bem e amplamente os mais 
idosos? É tempo, portanto, de a 
população adulta se preparar para 
o envelhecimento, sendo prudente 
e escolhendo os melhores planos 
complementares de saúde.
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Ocâncer de orofar inge, co-
nhecida popularmente como 
garganta, é o resultado do 

crescimento de um tumor maligno 
que é chamado de carcinoma epider-
moide. Segundo Gilberto de Castro 
Júnior, oncolog ista do Hospital 
Sírio-Libanês, entre os fatores de 
riscos para o desenvolvimento deste 
tumor, estão o tabagismo, excesso 
de ingestão de bebida alcoólica e 
infecção pelo papilomavírus hu-
mano (HPV). “Os sintomas incluem 
dor ao engolir (ou disfagia), feridas 
na região da garganta, presença de 
sangue no escarro ao tossir, aumento 
de linfonodos (ínguas) no pescoço e 
emagrecimento”, diz.

De acordo com Roberto Araujo 
Lima, especialista em cirurgia de 
cabeça e pescoço do Instituto Nacio-
nal de Câncer (Inca) e  ex-presidente 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço, o câncer de 
garganta acontece com mais fre-
quência em pessoas entre 50 e 70 
anos e menos frequentemente nas 
faixas etárias abaixo dos 40 e acima 

dos 80 anos. “É quatro vezes mais 
comum em homens do que em mu-
lheres, devido ao maior tempo de 
exposição aos fatores causadores. 
Recentemente temos obser vado 
câncer de garganta acometendo, mais 
constantemente, pacientes jovens 
por causa da associação com o vírus 
HPV”, avisa.

Conforme explica Lima, o câncer 
de cabeça e pescoço está em sexto 
lugar entre os locais de maior inci-
dência de câncer no corpo humano, 
sendo diagnosticados aproxima-
damente 640 mil casos por ano no 
mundo. “O câncer de garganta tem 
aumentado sua f requência. Em 
países como os Estados Unidos e a 
Inglaterra, este crescimento chega 
a 22% e 50%, respectivamente. No 
Registro Hospitalar do Hospital do 
Câncer, publicado pelo Inca em 2004, 
de 1994 a 1998 houve uma elevação 
de 162 para 220 casos (35%) por ano. 
Este aumento de incidência está re-
lacionado ao HPV”, completa. 

“Para termos uma ideia, na cidade 
de São Paulo, são mais de seis mil 

mortes por ano por câncer de boca 
e de orofaringe. A faixa etária mais 
acometida é após a sexta década de 
vida”, reforça o especialista do HSL. 
Para Lima, no câncer de garganta o 
tamanho do tumor e sua infiltração, 
assim como a presença de metásta-
ses, determinam a chance de cura. 
“Estudos recentes têm demonstrado 
que os pacientes com câncer na gar-
ganta relacionado ao papilomavírus 
humano apresentam maior chance de 
cura. Paciente com tumores menores, 
entre 1 e 2 cm, tem uma chance de 
cura muito boa também, acima de 
85%.” 

Ele completa explicando que 
são duas as opções principais de 
tratamento para o câncer de gar-
ganta, a cirurgia ou a radioterapia 
associada ou não à quimioterapia. 
“Novos inst rumentos c irúrg icos 
como a robótica têm aumentado as 
indicações de cirurgia para o câncer 
da garganta. Além de permitir que o 
alcance seja mais fácil a regiões que 
anteriormente só seriam alcançadas 
através de procedimentos agressivos, 
a robótica possibilita menor tempo 
cirúrgico assim como menos tempo 
de internação e uma recuperação 
melhor e mais rápida.”

Segundo os especialistas, como 
os tratamentos atuais do câncer de 
garganta têm permitido uma vida 
normal, alguns pacientes retornam 
aos hábitos anteriores provocado-
res do câncer, tais como fumar e 
ingerir bebida alcoólica. “Portanto, 
a melhor recomendação é que o 
paciente procure evitar o retorno a 
essas rotinas, pois isto pode levar a 
uma chance de mais de 30% para 
a volta do câncer. Recomenda-se 
também que o paciente faça uma 
alimentação saudável, não restritiva, 
mas dosada”, diz Lima.

“Suspender o tabag ismo por 
completo; ingerir o mínimo possível 
de bebida alcoólica; praticar sexo 
seguro; consumir frutas, legumes e 
verduras cruas; procurar o médico 
ou o dentista em caso de qualquer 
lesão suspeita são algumas dicas para 
evitar o câncer de garganta”, finaliza 
Castro Júnior.  P

Lesão perigosa
Câncer de garganta

Vírus HPV pode causar mais câncer na boca e 
faringe do que cigarro e álcool
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De tempos em tempos um novo 
produto ganha status de “po-
ção mágica” para aqueles que 

buscam emagrecimento rápido e 
fácil. O queridinho da vez é o óleo 
de coco, que pode ser ingerido como 
pílula, na forma líquida ou usado no 
preparo de alimentos.

O endocrinologista João Cesar 
Castro, da Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), no entanto, 
alerta: “Milagres não existem”. Ele 
conta que o óleo de coco, assim 
como outros produtos, pode acelerar 
o processo de emagrecimento, mas 
só se a pessoa adotá-lo em conco-
mitância a uma alimentação equi-
librada e exercícios físicos. “Caso 
contrário, dificilmente ela vai con-
seguir emagrecer”, diz, ao explicar 
que quem deseja perder peso deve 
ingerir 20 vezes a quantidade de 
calorias perante o peso que deseja 
chegar, ou seja, aquele que pretende 
atingir 60 kg deve ingerir até 1.200 
calorias por dia.

Mesmo apresentando benefícios 
à saúde – como o fato de ser rico 
em antioxidantes, ajudar a reduzir 
os níveis de LDL e triglicérides e au-
mentar o HDL, entre outros –, o óleo 
de coco é calórico, pois é gordura e, 
se ingerido em grande quantidade 
diária, sem que junto com o seu con-
sumo sejam feitos exercícios físicos, 

a pessoa pode até engordar, garante 
Castro. O endócrino ainda completa: 
“Tudo em excesso faz mal. Por isso, 
é preciso que se busque sempre 
orientação de um médico antes de 
resolver consumir qualquer produto. 
Cada organismo tem carência de uma 
determinada quantidade, definida 
a partir de informações da pessoa 
como peso e altura”.

O endocrinologista da Unifesp 
alerta ainda que as evidências cien-
tíficas apontadas no caso de produ-
tos naturais são insuficientes para 
garantir a segurança dos resultados.  

Aqueles que os receitam, no 
entanto, consideram a importância 
do efeito psicológico que esses 
produtos promovem nas pessoas. 
“O ser humano gosta de apostar e 

acreditar nas coisas e não há mal 
nisso, desde que não se renda 

a ilusões, pois muita gente 
deposita em um produto 

natural uma g rande 
expectativa e, quando 
percebe que ele não 
faz milagre, procura 

Dietas da moda
Alimento

Especialistas garantem que só o uso de produtos 
naturais não emagrece 

renata bernarDis

Confira outros produtos que        
já foram moda para emagrecer

Chia – Semente mucilaginosa, 
rica em fibras. Por conter ômega 

3, pode combater o processo 
inflamatório que a gordura causa 

no organismo.  

Linhaça – Tem o poder de 
diminuir o apetite e estimular o 
intestino preguiçoso. É rica em 
ômega 3, ômega 6 e gorduras 

monoinsaturadas.

Chá verde – Rico em antioxidan-
tes, polifenóis, vitaminas e mi-
nerais. O produto pode acelerar 
o metabolismo, estimulando a 

queima calórica. 

Farinha de maracujá – Obtida da 
casca da fruta assada e triturada. 
A casca é rica em pectina, uma 
espécie de fibra solúvel que no 

organismo se transforma em um 
gel não digerível e pode provocar 

a sensação de saciedade.

Chá da flor de hibisco – Rica em 
flavonoides, poderosa substância 
antioxidante, que pode combater 

os radicais livres.

Cáscara-sagrada – Planta com 
efeito laxante que age direta-

mente no intestino. Permite que 
os alimentos sejam eliminados 

com maior rapidez. 

Alcachofra e boldo – Ambas 
aumentam a fabricação da bílis, 
que trabalha como uma espécie 

de detergente no organismo. 

Garcínia – Possui uma substância 
chamada ácido hidrocítrico, que 

pode induzir a quebra da gordura. 

Carqueja – Esta planta possui 
efeito diurético leve e auxilia na 

digestão. 

Fucus – Alga escura que dá a 
sensação de saciedade quando 
misturada à água. Seu principal 
componente ativo é o iodo, que 

pode estimular a síntese dos 
hormônios da tireoide e ativar 
o metabolismo da glicose e dos 

ácidos graxos. 
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Alimento
outro e depois outro e mais outro”, 
diz Castro. 

Na opinião de Bruno Halpern, 
endocrinologista do Hospital das Clí-
nicas da Universidade de São Paulo, 
aqueles que desejam consumir pro-
dutos naturais como catalisadores do 
processo de emagrecimento devem 

adotar os que contêm fibras, como 
a chia e a linhaça. Isso porque as 
fibras, além de causarem saciedade, 
melhoram a absorção dos alimentos 
e ajudam no funcionamento do 
intestino. 

Para o endocrinologista Carlos 
Alberto Cruz Mello, produtos na-

turais ajudam, mas não o suficiente 
para a pessoa chegar ao peso que 
deseja. “Não existe emagrecimento 
rápido e fácil, se fosse assim, não 
teríamos tantos casos de obesidade 
no mundo.”  P

renatabernardis@uol.com.br

Com o aumento do número de 
pessoas que viajam de avião, 
cresceu também o número 

das que são afetadas pelo medo de 
voar. Um medo que se manifesta 
em diferentes níveis, do mais ame-
no – com o qual a pessoa, mesmo 
amedrontada, consegue viajar – até 
o pavor de grande intensidade, que 
a impede de aceitar um emprego sob 
medida ou de realizar a viagem dos 
sonhos. E pesquisas indicam, diz a 
psicóloga clínica Rosa Berger, que 
são os brasileiros os que mais sofrem 
com esse transtorno. É o caso do 
executivo J.C., que perdeu um alto 

cargo internacional por não suportar 
sequer a ideia de entrar num avião.

O medo excessivo, que se torna 
irracional ao ocorrer em situações 
em que a maioria das pessoas não o 
manifestaria, passa a ser um medo 
patológico, diz Tito Paes de Barros 
Neto, médico do Instituto de Psiquia-
tria da Universidade de São Paulo. 
Ao se converter em um transtorno 
de ansiedade (aqui considerada uma 
emoção semelhante ao medo, mas 
que emerge sem que haja uma fonte 
de perigo real), gera um sofrimento 
– a fobia – que é intenso e provoca 
uma cadeia de reações físicas e psí-

quicas desagradáveis: pensamentos 
recorrentes, desequilíbrio emocional, 
palpitações, sudorese, tremores, 
desconforto no peito ou abdominal, 
falta de ar, náusea, vertigem etc. 
Mas o medo em si não é indesejável, 
ressalva o psiquiatra. É um sinal de 
alerta, um legado que os homens 
carregam e os protege da extinção.

Para o revisor de textos José 
Américo Justo, o prejuízo causado 
por esse medo não foi profissional, 
pois, trabalhando como autônomo, 
pode escolher quando e para onde ir. 
Mas é o que o tem impedido, admite, 
de cumprir sua proposta de “rodar o 
mundo todo”. Justo sempre teve medo 
de altura, mas na cidadezinha onde 
cresceu a altura máxima a enfrentar 
era a das árvores do sítio de seus avós. 
Só tomou consciência do transtorno 
quando colegas da faculdade o con-
vidaram para viajar ao exterior. Desde 
esse tempo, a cada nova oportunidade 
de voar, vêm os sonhos com desastres, 
com aviões caindo.

Já formado, o revisor tentou uma 
psicoterapia, mas a frequência das 
sessões não se ajustava a seu ritmo 
de trabalho. Decidido a enfrentar 
sozinho o medo, optou por uma via-
gem curta da qual antecipou a volta, 
pensando: “Se eu voltar hoje, amanhã 
estarei em casa, em segurança”. Mes-
mo assim, insiste nas viagens, indo 
cada vez um pouco mais longe – mas 
o medo continua, pois “a questão 
não é somente a altura: é o medo de 
morrer num acidente”. Durante o voo, 
tudo o aflige: turbulências, o barulho 
(ou o silêncio) do motor...   

As possíveis causas da fobia de 
voo podem estar na genética, no 
ambiente, na educação e nos traços 
de personalidade. Às vezes, o medo 
nasce de um acidente ou de outra 

Medo de voar
Comportamento

A fobia provoca uma cadeia de reações físicas e 
psíquicas desagradáveis

 LuCita briza
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experiência – traumática em si, ou 
percebida como tal, ou ainda da cha-
mada modelação: um exemplo é o da 
criança que observa a mãe tensa por 
causa do voo que irá fazer e infere que 
“voar é perigoso”. Bastante comple-
xa, essa fobia envolve uma série de 
medos: de altura, de desastre aéreo, 
de ficar fechado, de ter um ataque 
de pânico, das sensações físicas de-
sagradáveis, de perder o controle. E 
tem gradações, diz Barros Neto, tanto 
que alguns autores não consideram 
fóbica a pessoa que não chega a evitar 
o voo, pois fobia implica esquiva (ato 
de evitar o risco).

No combate aos sintomas, bebi-
das alcoólicas não resolvem (embora 
possam causar alívio imediato, a 
altitude potencializa seus efeitos, 

trazendo maior ansiedade e des-
controle) e os calmantes devem ser 
evitados. Não existe remédio para 
fobias específicas, incluindo a de voo, 
explica Barros Neto. O tratamento é 
feito com terapia de exposição, em 
que a pessoa vai se imaginar nas 
situações temidas: monta-se uma 
lista de situações relacionadas aos 
seus temores e o terapeuta a expõe, 
gradativamente, a cada um desses 
itens. Desde o “arrumando a mala” 
até a “aterrissagem”. Após vivenciar 
cada etapa, o paciente lhe atribui 
uma nota, de 0 a 10 – sendo 0 o 
conforto, que o promove à etapa 
seguinte, e 10 é o terror.  

A cura do medo de voar e de fo-
bias correlatas, diz a psicóloga Rosa 
Berger, passou a ser atingida com 

sucesso graças ao desenvolvimento 
da psicologia cognitiva – que tra-
balha no paciente os pensamentos 
que geram emoções e o orienta para 
mudar certos comportamentos.  

Berger sugere terapia feita em 
grupo uma vez por semana, que dura 
em média dois meses. Esse encontro 
compreende orientação psicológica; 
técnicas para diminuir a ansiedade 
e aumentar o autocontrole; treino 
de relaxamento, enf rentamento 
e reestruturação do pensamento; 
visita ao aeroporto; palestra de um 
comandante de avião e pode até in-
cluir treino num simulador de voo. O 
processo se encerra com uma viagem 
do grupo em avião, acompanhado 
por um psicólogo.  P
lucitab@terra.com.br

Adança existe desde os primór-
dios da civilização e tem se 
tornado cada vez mais expres-

siva em nossa sociedade. Milhares de 
pessoas buscam nessa atividade um 
modo de se exercitar e também de ter 
maior interação social. No entanto, 
aqueles que são incentivados a pra-

ticar a dança muitas vezes desconhe-
cem a grande quantidade de estilos 
e modalidades existentes – e mais, 
não sabem ao certo quais benefícios 
podem ser esperados.

A fisioterapeuta Máera Moretto 
Mattos defende a dança como uma 
prática fundamental na vida mo-

derna. Segundo ela, esta atividade 
proporciona uma melhora no desen-
volvimento da coordenação motora, 
força muscular e equilíbrio, além de 
trabalhar a parte cardiovascular e a 
autoestima, entre outros benefícios. 
“A dança tem um papel importante na 
melhora de muitas doenças psicosso-
máticas, como fibromialgia, depressão 
e síndrome do pânico. Ela proporciona 
momentos de descontração, desvian-
do o foco da doença. A interação do 
paciente com a dança e a música traz 
momentos de alegria, já que estimula 
a liberação de serotonina, que é um 
hormônio responsável pela sensação 
de bem-estar”, diz.

Para Moretto, a dança de salão é 
muito explorada como complemento 
no tratamento para doenças como mal 
de Parkinson, por exemplo. Segundo 
ela, a dança auxilia no controle da 
bilateralidade motora, estimula o 
cérebro e pode levar o paciente a 
executar movimentos que não são 
comuns no dia a dia.

A professora de dança Ana Claudia 
Arvani, do Estúdio de Dança Hélio 
Felix, esclarece que hoje existem vá-
rias modalidades e estilos de dança 
disponíveis. Além das danças mais 
tradicionais como balé, jazz, sapatea-
do, dança contemporânea, há algumas 
de cunho cultural como afro, dança 

Pé de valsa
Bem-estar

A dança traz benefício à saúde física e emocional

Jeferson mattos
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LTN, NTN-F, NTN-B, LFT. Este 
conjunto de siglas, aparente-
mente incompreensível a muitos 

investidores, não é bicho de sete ca-
beças. Aliás, mesmo quem está che-
gando ao mundo dos investimentos 

pode constatar que aplicar em ações 
do Tesouro Direto (títulos públicos 
do governo) é relativamente simples 
e rentável. Depende do objetivo.

Num cenário de crise que tem 
provocado fortes quedas na Bolsa e 

também diante da redução dos juros 
(e seu potencial efeito em opções 
como CDBs e fundos DI), apostar em 
títulos do governo tem se tornado 
uma das principais opções de inves-
timento para as pessoas físicas. Em 
2011, os retornos do Tesouro Direto 
ficaram entre 9,26% e 16,35%, su-
perando a taxa Selic, hoje em torno 
de 9,65% ao ano. Sem contar a 
atratividade das taxas desses títulos.

A fim de popularizar as aplicações 
no Tesouro Direto, o governo federal, 
em parceria com a BM&Bovespa, 
lançou em junho deste ano uma série 
de estímulos para os investidores. O 
preço mínimo de compra, que era de 
R$ 100,00 por título, pode chegar a 
R$ 30,00 – limite que dependerá do 
valor do título disponível. 

O planejador financeiro certifica-
do pelo Instituto Brasileiro de Certi-
ficação de Profissionais Financeiros 
(IBCPF) Álvaro Dias concorda com a 
atratividade e facilidade de investir 
na sopa de letras do governo: “O 
acesso ao Tesouro Direto pode ser 
feito no próprio site desde que o 
interessado seja cadastrado a uma 
corretora de valores. Mas o investidor 
tem que ter bem clara a estratégia 
que busca”. Investir no Tesouro Di-
reto para curto prazo pode ser muito 
arriscado. Em momentos de grande 

Sopa de letras
Investimento

Aplicar em títulos do governo é opção             
para investidores novatos

 circular (dança em roda), dança in-
diana, dança do ventre, flamenco etc.

Ela explica que nas últimas dé-
cadas houve uma mudança de foco 
nesta atividade. Ao alterar as caracte-
rísticas rígidas da dança tradicional, 
acabou-se por introduzir modalida-
des mais descontraídas, dando ao 
praticante a liberdade de expressão 
corporal sem a preocupação direta 
com a perfeição do movimento den-
tro dos padrões rígidos da técnica: 
“As pessoas acabam procurando essas 
novas modalidades como hobby ou 
terapia, objetivando por vezes a sim-
ples prática de uma atividade física, 
ou uma forma de eliminar o estresse”. 

Arvani esclarece que as modifica-
ções ocorridas na dança moderna não 
são novas modalidades de dança, mas 

sim estilos musicais que acabaram 
criando novas formas de dançar. Entre 
elas, cita o sertanejo, charme (como 
o antigo soul ou swing), axé, funk, 
street dance (dança de rua) e ritmos 
(um estilo de aula que mistura várias 
modalidades e ritmos).

Já para o professor Hélio Felix, 
a tradicional dança de salão nunca 
perdeu nem perderá sua importância. 
“Os praticantes da dança de salão 
buscam a interação entre os casais, 
que passam a se relacionar melhor e 
voltam a viver novamente a magia do 
namoro, muitas vezes adormecida pe-
los transtornos do cotidiano”, destaca.

Hélio esclarece que as modifica-
ções no estilo de dança contribuíram 
para que as pessoas se desinibissem e 
voltassem a introduzir a dança em seu 

dia a dia. “Cada vez mais os jovens têm 
procurado a dança. Eles percebem 
que a dança favorece a autoestima, 
facilita o relacionamento, além dos 
inquestionáveis benefícios à saúde.” 
Segundo ele, dançar é hoje uma forma 
de exercitar o corpo e a mente.

Os benefícios trazidos pela dança 
de salão fizeram com que algumas 
empresas introduzissem seus colabo-
radores nesta prática. “A dança facilita 
a interação social, diminui o estresse 
e a timidez, o que resulta na melhora 
de seu desempenho profissional”, 
informa Helio, lembrando ainda que 
atualmente tem recebido pessoas 
indicadas a praticar a dança por orien-
tação médica, o que torna evidente a 
importância desta atividade física. P
jefersonmattos@globo.com

siLVana orsini

Bem-estar
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SIGLAS PARA O INVESTIDOR EM TíTULO DO TESOURO

L = Letra
T = Tesouro
N = Nota e os títulos negociados no Tesouro Nacional
LTN – Letras do Tesouro Nacional. Taxa prefixada na compra. O pagamento 
é único e feito no vencimento do título ou do resgate.
LFT – Letra Financeira do Tesouro. Título com rentabilidade diária, vin-
culada à taxa Selic. O pagamento é único e feito na data de vencimento 
do título ou resgate.
NTN-B – Nota do Tesouro Nacional, série B. Rentabilidade vinculada à 
variação do IPCA, acrescida de juros definidos na compra. O pagamento 
de cupom de juros é semestral e o valor é pago na data de seu vencimento 
ou resgate. 
NTN-B Principal – Rentabilidade vinculada à variação do IPCA, acrescida 
de juros definidos na compra. O pagamento é único e feito na data de 
vencimento.
NTN-F – Nota do Tesouro Nacional, série F. Rentabilidade prefixada, acres-
cida de juros definidos na compra. O pagamento de juros é semestral e o 
valor é pago na data de seu vencimento ou resgate.

Fonte: Tesouro Nacional.

volatilidade, pode-se defrontar com 
uma oscilação negativa na venda, 
explica o especialista, que aconse-
lha tais investimentos para médio e 
longo prazos: “Uma reserva para 10 
ou 15 anos pode até ser aproveitada 
para compor a aposentadoria”.

O presidente da DSOP (Diagnos-
ticar, Sonhar, Orçar e Poupar) Educa-
ção Financeira, Reinaldo Domingos, 
afirma que aplicar no Tesouro Direto 
é mais fácil e seguro do que investir 
na própria poupança. “O fundo ga-
rantidor de aplicações em poupança 
ou CDBs cobre até R$ 60 mil por 
CPF. Já no Tesouro Direto não existe 
banco envolvido. É risco Brasil, ga-
rantia de 100%. Só perde se o Brasil 
quebrar.”

Mais uma vantagem apontada 
por Domingos é a ausência de taxa 
de administração. “Não precisa nem 
sair de casa. O investimento é online.” 
Além disso, as operações podem ser 
programadas, agendando-se tanto 
a compra como a venda dos títulos. 

Perfil variadO
Para Alessandro Mavignier, ge-

rente de homebroker do HSBC, o 
perfil é variado, mas há um traço 
comum: envolve quem busca uma 
alternativa aos fundos de renda fixa 

ou poupança, seja pela rentabilidade 
oferecida pelos títulos do Tesouro, 
seja pelo montante mínimo que o 
impede de investir em alguns fundos 
de renda fixa. “Temos aplicações des-
de R$ 100,00 até R$ 10 milhões. E 
investidores desde os 6 aos 92 anos, 
mas é na faixa acima dos 50 anos 
em que se concentram as maiores 
posições em investimento.”

Hélio Pio, gerente da Ágora Cor-
retora, também reconhece que o ca-
minho de investimento para as pes-
soas físicas é o Tesouro Direto. Mas 
avisa: “Seus resultados dependem do 
título público escolhido: indexado 

à Selic ou ao IPCA. Daqui para trás 
sempre deu resultados. Daqui para a 
frente não dá para dizer”. 

dedicaçãO aO inveStir 
Fabrício Totta, gerente de ho-

mebroker da Socopa Corretora, es-
clarece que o Tesouro Direto é um 
dos investimentos mais atraentes e 
abrangentes, “mas exige dedicação”. 
Além disso, a taxa de custódia varia 
de corretora para corretora e, no 
caso da Socopa, é zero, assim como 
nas corretoras Banif e Spinelli. Na 
Socopa, os títulos mais procurados 
são os vinculados à inflação do IPCA.

São três as taxas cobradas no 
Tesouro Direto: a de negociação, de 
0,10% sobre o valor da operação no 
momento da compra. Uma taxa de 
custódia da BM&Bovespa de 0,30% 
ao ano sobre o valor dos títulos, refe-
rente aos serviços de guarda dos títu-
los e às informações e movimentações 
dos saldos, cobrada semestralmente, 
no primeiro dia útil de janeiro ou 
julho ou na ocorrência de um evento 
de custódia (pagamento de juros, 
venda ou vencimento do título), o 
que ocorrer primeiro. E uma taxa 
referente aos agentes de custódia, 
como as corretoras, acordadas com 
os investidores e que podem ser zero. 

Para quem tiver interesse nessa 
modalidade de investimento, é preciso 
entrar no site www.tesouro.fazenda.
gov.br/tesouro_direto. Tudo o que o 
investidor precisa saber está lá, des-
crito de forma clara e didática.  P

Investimento
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Em mercados competitivos como 
os atuais, o profissional que 
contar com a sorte ou mesmo 

com o tradicional QI (quem indica) 
pode não evoluir profissionalmente 
dentro de uma empresa ou enfrentar 
um processo de seleção. Hoje um 
conjunto de habilidades é o que ga-
rante o sucesso de um líder. Entre os 
atributos essenciais, estão: resiliência, 
conhecimento multidisciplinar, matu-
ridade, comprometimento, adaptação, 
flexibilidade e disposição em lidar com 
desafios sob pressão.

“O bom gestor enxerga valores, 
princípios e sabe do comprometimento 
da empresa com resultados, realidade, 
clientes, fornecedores, funcionários 
e pessoas da própria comunidade”, 
expõe Luiz Edmundo Rosa, diretor de 
Educação da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos –  ABRH-Nacional.

Fora da empresa, o bom gestor a 
representa da melhor maneira possível 
e com responsabilidade. “Já não se 
admite denegrir a imagem da com-
panhia ou expô-la a situações com-
prometedoras por não concordar com 
seus princípios. O importante é estar 
em sintonia com a instituição na qual 
trabalha”, enfatiza Rosa. 

Thaísa Ciavatelli, psicóloga e con-
sultora da RH Brasil Recursos Huma-
nos, consultoria de RH, alerta que 
a demanda das empresas hoje é por 

profissionais que buscam expansão de 
horizontes. “Ou seja, profissionais que 
focam todos os lados, lidam com diver-
gências, diferentes comportamentos, 
personalidades e culturas. Diferenciais 
importantes na construção de um 
gestor de sucesso”, receita.

A psicóloga defende também o es-
pírito inovador sem medo do fracasso, 
a resiliência, que vem com o tempo, e 
o amadurecimento pessoal do líder. 
“Erros e acertos diante de barreiras nos 
fazem ser mais tolerantes e maduros”, 
enfatiza Thaísa.

Os especialistas concordam em 
vários pontos. Por exemplo, a ideia de 
que, para ser um bom líder, é preciso 
ser subserviente está descartada. O que 
realmente importa são posicionamen-
tos e argumentos diante de situações 
divergentes e fora de seus princípios 
éticos e morais.

Por outro lado, a figura do gestor 
que acredita que está na empresa para 
ser servido por sua equipe acabou. 
“O que funciona hoje é trabalhar em 
parceria para a obtenção de resultados 
e não pisando na equipe. A honesti-
dade vem acima de tudo”, afirma a 
consultora.

Outro ponto que deve ser enfati-
zado na trajetória de um bom gestor, 
segundo Rosa, da ABRH, é que o líder, 
assim como a equipe e superiores, deve 
trabalhar para gerar e agregar valores. 

“Ele está no cargo para cumprir uma 
missão. Uma equipe para liderar é uma 
dádiva e o dever é criar com ela um 
ambiente enriquecedor no qual todos 
evoluem e são valorizados.” 

O diretor de Educação da ABRH 
lembra ainda a importância de o fun-
cionário, líder ou gestor investir em si 
próprio, seja por meio de oportunidades 
oferecidas pelas próprias empresas ou 
pela busca de novas oportunidades, 
como um curso de línguas, uma pales-
tra ou um evento. “O sucesso de alguém 
é contínuo e cumulativo”, afirma. 

A realidade crescente nas empresas 
é a demanda pelo profissional que 
pergunta, busca respostas e resultados. 
E, se for preciso, põe a mão na massa. 
Tomar decisões, ter respeito por seus 
parceiros e fazê-los trabalhar em con-
junto, reconhecendo seus méritos, são 
os requisitos essenciais”, diz Thaísa.

Walban Damasceno de Souza, di-
retor de Assuntos Corporativos da BD 
Brasil (Becton, Dickinson and Com-
pany), empresa global de tecnologia 
médica, compartilha a mesma opinião. 
“Cada vez mais os líderes precisam 
ter um conhecimento mais amplo e 
dinâmico. Deve-se conhecer o negócio 
da empresa e estar bem informado. O 
mercado está bem exigente”, alerta.

De outro lado, segundo Souza, exis-
te o apagão dos talentos. “Está difícil 
para as empresas compor seus talentos 
e é preciso avaliar se é preferível investir 
nos funcionários internos ou buscar um 
líder pronto fora.”

Souza, da BD Brasil, diz que o pro-
fissional deve administrar com flexibili-
dade. “A resistência a mudanças e ideias 
inovadoras compromete a performance 
de um líder.”

O especialista chama a atenção 
para o fato de empresas contratarem 
líderes eficientes em resultados, mas 
que apresentam comportamento ina-
dequado. “Muitas empresas contratam 
funcionários com competência técnica 
que acabam sendo demitidos por falta 
de respeito, confiança, confundindo 
limites”, alerta Souza. P

Colaborador multifuncional
Gestão

A realidade das empresas pede um líder maduro
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fLáVio tiné

Suponho não haver me-
lhor lugar no mundo 
para exercitar ou de-

senvolver a solidariedade, a 
humildade e a cidadania. Se 
a pessoa estiver alegre, passará 
imediatamente à mais profunda 
tristeza. Se estiver triste, poderá 
chorar copiosamente. Se for do 
tipo insensível, manterá o controle 
emocional por algum tempo, 
não sei por quanto. Chegará 
o momento em que o mais 
fleumático sairá em busca de 
novos ares, tentando fugir do 
ambiente.

Estou me referindo ao pronto- 
socorro, que reflete uma infinidade 
de situações. Quem vai pela primeira 
vez sofre o maior choque de toda sua 
vida e, às vezes, perde o controle e 
entra em desespero, principalmente se 
a pessoa em dificuldades for parente 
próximo. Na maioria dos casos não se 
tem ideia da gravidade da doença, pois 
um sangramento dá uma impressão 
nem sempre proporcional à gravidade 
do caso, enquanto o contrário também 
ocorre, isto é, um paciente em sofri-
mento pode não dar sinais exteriores 
da iminência de morte. 

O pronto-socorro de um hos-
pital é repositório natural de casos 
inusitados. Alguns atendimentos 
adquirem conotação folclór ica, 
transformando-se em piadas que 
depõem contra o paciente, como 
no caso do homem que deu entrada 
no pronto-socorro do Hospital das 
Clínicas de São Paulo com a mão 
direita grudada ao pênis, com uso 
de poderosa cola, exigindo cirurgia 
plástica de certa complexidade. O 
caso nunca foi confirmado pela dire-
ção do hospital. Ficaram as versões, 
segundo as quais o marido traído 

cendo seus conhecimentos com 
diferentes acidentes. Como tirar 
uma moeda da garganta, um bisturi 
esquecido no abdômen, uma faca 
de alguma região do corpo, sem 

provocar hemorragia? Como retirar 
objetos introduzidos no ânus ou na 
vagina, fazer funcionar um intestino 
preguiçoso, reanimar uma pessoa 
em parada cardiorrespiratória? São 
casos corriqueiros que a cada dia são 
atropelados por situações inusitadas. 

Em cada cidade ou região há ca-
sos peculiares. Ferimentos por arma 
branca ou arma de fogo, atropela-
mentos, desastres automobilísticos, 
tudo vai parar nos prontos-socorros. 
Por uma espécie de costume, esse 
t ipo de at iv idade é comumente 
ocupado por doentes crônicos, que 
não trataram adequadamente suas 
respectivas doenças e esperam um 
milagre dos plantonistas. Mesmo 
as famílias que fizeram de tudo, 
seguiram à risca determinados tra-
tamentos, recorrem às emergências 
como última esperança. O resultado 
é o que se vê: leitos ocupados por 
pacientes terminais, enquanto os 
que teriam chance de se salvar não 
dispõem de vagas. 

Tentando dar voz aos familiares, 
o repórter clama nos microfones 
contra a falta de leitos de UTI. Aque-
le momento de desespero não é ade-
quado para discutir questão que tem 
raízes muito mais profundas, cuja 
discussão não cabe num comentário 
tão periférico. A situação de alguns 
prontos-socorros públicos leva o ci-
dadão à descrença. Apesar de tudo, a 
luta contra a morte continua. O pior 
pronto-socorro é a única esperança 
para milhares de pessoas.   P

O autor é jornalista e ex-assessor de imprensa 
do HCFMUSP.

Crônica

A dura luta para 
salvar vidas

teria armado o flagrante, arquite-
tado o plano e executado a inédita 
penalidade.

Em outra ocasião procurei a 
enfermeira de plantão perguntando- 
lhe qual o estado de saúde de um 
motorista de trator, vítima de grave 
acidente. “Como está o baiano?” – 
perguntei em tom de brincadeira, 
como quem quer amenizar o clima 
de horror do ambiente. A enfermeira, 
talvez sem perceber o mau gosto da 
pergunta, me apresentou o cidadão 
ao lado: “Este é o pai dele, veio 
buscar o corpo”, disse prontamente. 
O baiano estava morto. Para minha 
sorte, pai e filho eram de fato baianos 
e não perceberam o preconceituoso 
incidente. Em outras circunstâncias, 
poderia ter parado na cadeia.

Há uma diferença entre os pron-
tos-socorros ligados às faculdades 
de medicina e os demais, muni-
cipais ou estaduais. Em geral, os 
 prontos-socorros universitários são 
mais equipados, pois são obrigados 
por lei a atender a todas as espe-
cialidades. Professores e estudantes 
se revezam numa eterna busca de 
soluções em cada caso, enrique-
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Quem vai pela primeira vez sofre o maior     
choque de toda sua vida
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CeCy sant’anna

Fortaleça a sua memória – Se você esquece com-
promissos, datas importantes e o nome das pessoas, 
é hora de fortalecer a sua memória. Dê atenção ao cardápio e 
consuma alimentos como peixes, laticínios, alface, grãos, limão, laranja, alho e 
cebola. Pratique exercícios: eles melhoram a capacidade respiratória, a circulação 
e a oxigenação do cérebro.

Chocolate emagrece – Pesquisa pu-
blicada no jornal Arquives of Internal 
Medicine constatou que quem come 24 
gramas de chocolates por dia é mais 
esbelto do quem come esta quantidade 
com menos frequência. Isto se deve à 
presença do antioxidante catequina 
que pode aumentar a massa magra e 
reduzir o peso.

O poder das frutas – A laranja 
afasta os insetos. Coloque algu-

mas raspas de laranja perto 
de lixeiras e outros lugares 
onde se concentram mos-
cas e formigas e isto pode 

afugentá-las. Já o limão pode 
ser um bom aliado contra man-
chas. Depois de preparar uma 
boa limonada, esfregue o ba-
gaço da fruta na tábua de carne 

e ela ficará como nova. Use também 
gotinhas de limão para tirar mancha 
de potes plásticos. Deixe durante 15 
minutos e enxague.

Não belisque – Pessoas que segui-
ram uma dieta com 10% de proteínas 
adquiriram 259 calorias a mais (na 
forma de lanchinhos) do que aquelas 
que consumiram 15%, segundo o jornal 
científico americano Plus One. Há ape-
tite específico para proteína, gordura 
e carboidrato. Se a pessoa não ingerir 
proteína suficiente, continuará comen-
do na tentativa de atingir a meta, expli-
ca a autora do estudo Alisson Gosley. 

Combata a depressão – Atuar em 
algum tipo de trabalho voluntário que 
ajude a desenvolver seus talentos, 
colabore para aumentar a criativi-
dade e estimular a preocupação com 
os outros, além de estabelecer laços 
de solidariedade e confiança mútua, 
facilita o enfrentamento de crises e 
reduzem as chances de ter mal de Al-
zheimer, por exemplo, porque amplia 
a capacidade de resolver problemas. 
Com estas dicas, você pode aumen-
tar a expectativa de vida, segundo 
pesquisa norte-americana realizada 
em 2008.

Cuide das pernas – Ficar muito tempo 
em pé ou sentado pode causar varizes. 
Levante de vez em quando para tomar 
uma xícara de café ou faça uma cami-
nhada na hora do almoço. Rapidamente 
sentirá alívio nas pernas.

A TV e os relacionamentos – Um 
estudo da Universidade de Otago, na 
Nova Zelândia, ligou o tempo excessi-
vo na frente das telas com problemas 
de relacionamento. Segundo Rose 
Richards, autora da pesquisa, olhar 
para qualquer tela por muito tempo é 
prejudicial. O recomendado 
seria duas horas por 
dia. Ficou claro que 
o uso da televisão 
ou do computador 
está intimamente 
ligado aos distúr-
bios do relaciona-
mento.

Exercício para o coração – Segundo 
a cardiologista Leslie Choi, da Clínica 
Clevelant dos Estados Unidos, qualquer 
exercício que eleve seus batimentos 
cardíacos e os mantém acelerados por 
pelo menos 20 a 30 minutos pode ser a 
melhor indicação. Faça uma atividade 
aeróbica, seja corrida, natação ou ci-
clismo. Experimente também combinar 
treinos aeróbicos com musculação, 
ioga e alongamento, que dão mais fle-
xibilidade. Seu sistema cardiovascular 
vai agradecer, assim como o resto de 
seu corpo.

Atenção à gordura – Estudo feito pela 
Universidade da Califórnia mostrou que 
consumir muita gordura trans – marga-
rina, presunto, salgadinhos e frituras 
– aumenta a predisposição à irrita-
bilidade, agressividade e impaciên-
cia. Para conseguir chegar a esta 
conclusão, foram analisados o 
comportamento e a dieta de 
945 homens e mulheres. Esse 
tipo de gordura prejudica a 
absorção de nutrientes es-
senciais ao bom funcionamento 
do sistema nervoso central. 
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Excesso de agrotóxicos – A Acade-
mia Americana de Pediatria realizou 
um estudo com 1.100 crianças, das 
quais 119 apresentaram transtorno de 
falta de atenção e possuíam resíduos 
de organofosforado (molécula usada 
em agrotóxicos) na urina acima da 
média de outras crianças. A curto 
prazo, a ingestão inadequada de agro-
tóxicos pode causar sintomas como 
dores de cabeça, alergia e coceira. 
De acordo com a Fiocruz – Fundação 
Osvaldo Cruz, a concentração exces-
siva de agrotóxicos provoca doenças 
como câncer, infertilidade, problemas 
hormonais, deficiência imunológica e 
distúrbios neurológicos, entre outras 
patologias.

Perigo maior – Se você se sen-
tir cansado sem ter feito muito 
esforço, ou sentir dores no peito, 
braços e pescoço, fique atento. 

Nos dias frios, o risco de ataques 
cardíacos aumenta. Isto porque os 

vasos sanguíneos se contraem e podem 
obstruir as artérias do cérebro e do co-
ração. O aconselhável é evitar choques 
térmicos, sair no frio bem agasalhado, 
consumir comidas gordurosas, sal e 
álcool (sem excessos). 

Mantenha a linha – A gordura mais 
perigosa é a concentrada na cintu-

ra. Ela produz substâncias que 
alteram a taxa de colesterol e 
geram hipertensão e diabetes. 
Com isso, as chances de sofrer 
do coração dobram. Se precisar 
emagrecer, escolha um pro-
grama balanceado. O índice 

de massa corporal deve ficar entre 
18,5 e 24,9 e a medida da cintura para 
mulheres não deve ultrapassar os 88 
cm e para os homens, 92 cm.

Troque o sal – O sal l ight tem 
menos sódio que o sal normal. 
Inicie o consumo com metade do 
sal light e metade do sal normal 
e vá aumentando a troca do sal 
normal pelo light. Se preferir o sal 
verde, coloque ervas secas e menos 
sal comum. Com isso você realça o 
sabor da comida e consome menos 
sódio.
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Desde que percebeu que a sua 
vocação era estudar odontolo-
gia, Franz preparou uma pro-

gramação de estudos para realizar o 
seu desejo. Queria passar no vestibu-
lar da melhor faculdade do país e, em 
primeiro lugar, disse para a família. 

O pai, construtor renomado, 
sonhava que, um dia, o f ilho o 
substituísse nos empreendimentos 
monumentais que construía. A mãe, 
com sabedoria, disse ao marido que, 
de qualquer forma, o menino também 
construiria pontes. O pai deu um sor-
riso desanimado com a piada.

Franz fora excelente aluno desde 
o jardim de infância e seria natural 
que seguisse o curso de engenharia 
para garantir a sucessão e a tran-
quilidade da mãe. O pai, mais velho 
do que a mãe, se preocupava com 
o futuro da companheira. O filho, 
tranquilo, afirmava que, também, a 
odontologia poderia lhe dar ótimas 
condições de viver.

Após a formatura, rece-
beu do pai uma viagem 
de noventa dias pelo 
mundo, com a reco-
mendação de visitar 
os mais importan-
tes museus para 
consolidar o bom 
gosto pelas artes.

O c irurg ião-
dentista não o de-
cepcionou. Conhe-
ceu as obras dos 
grandes pintores e, 
também, frequentou 
óperas e espetáculos 
musicais por onde an-
dou. Todos os dias re-
latava aos pais o que 
assistira. No retor-
no, abriu consul-
tório e  dedicou-se 
com af inco ao 
trabalho.

PauLo CasteLo branCo 

dos com creme fixador e vestido em 
terno preto impecável. O especialista 
começou sua palestra relatando que 
Munch viveu vários dramas, como a 
morte da mãe e da irmã, e suas des-
venturas amorosas. 

A partir dessas experiências, con-
tinuou o expositor, Munch iniciou 
uma série de pinturas em que retra-
tava as profundezas da alma humana. 
Ele não pintava um quadro simples-
mente. Desenvolvia sua técnica com a 
elaboração de estudos e esboços para 
concluir uma obra. Assim foi com O 
Grito, concebido em quatro versões; a 
que estava em disputa era uma delas.

Franz observava a pintura com 
surpresa. Tinha certeza de já ter visto 
aquela cena pessoalmente. Tentou 
repassar os tempos de faculdade, 
mas não ident if icou nada. Pe-
sadelos – t inha-os com alguma 
frequência – poderiam ter f ixado 
a cena em sua memória. No final 
da palestra, num reser vado co-
quetel, conheceu Isadora. A moça 
era expert em artes e o levou pelas 
salas , most rando e explicando 
cada obra que seria levada a leilão. 
Deste encontro nasceu uma relação 
amorosa que, disse ele a Isadora, 
não deveria seguir o mesmo destino 
de Munch. 

No dia do leilão não deu lance. 
Isadora ficou surpresa, pois imagina-
va que seu parceiro era um poderoso 
colecionador capaz de desembolsar 
119 milhões de dólares pela obra. 
Na saída, Isadora questionou o seu 
desinteresse pelo quadro. Franz, em 
poucas palavras resumiu a questão: 
– Na minha profissão, estou cansado 
de atender pacientes com aquela 
expressão de dor. Acho que Munch 
deveria ter sido dentista! Isadora o 
abandonou. P

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

Compareceu à palestra de especialista               
das obras de Edvard Munch

Crônica

No grito

Há poucos dias, soube que uma 
das obras que vira num museu eu-
ropeu estava à venda em Nova York. 
Era O Grito, uma das pinturas do 
norueguês Edvard Munch. Nunca 
participara de um leilão e aquele, 
em especial, na Sotheby’s, deveria 
ser um grande evento. Inscreveu-se 
como interessado e recebeu e-mail 
confirmando a sua presença. Seguin-
do a orientação do leiloeiro, chegou 
a Nova York com uma semana de 
antecedência para ser cadastrado e 
receber o seu ingresso e identificação 
de acesso. 

No dia anterior ao leilão, compa-
receu à palestra de especialista das 
obras de Edvard Munch. O sujeito 
era verdadeiro personagem de filme 
inglês. Alto, esguio, cabelos pentea-
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“Desempenho e per-
formance dos planos 
odontológicos: como 

potencializar o crescimen-
to das operadoras diante da 
avaliação dos resultados e da 
análise da gestão operacional” 
foi o tema do 7o Sinplo – Sim-
pósio Internacional de Planos 
Odontológicos, realizado em 
26 e 27 de abril, em parceria com a 
Alami – Associação Latino-Americana 
de Sistemas Privados de Saúde, no No-
votel Jaraguá São Paulo Conventions, 
na capital paulista. 

Diferentemente da edição anterior, 
neste ano o foco foi exclusivo para 
as operadoras odontológicas. Geraldo 
Almeida Lima, presidente do Sinog, dis-
cursou sobre a evolução do segmento 
odontológico e ressaltou a importância 
do Sinplo para o crescimento das ope-
radoras. “Ao realizarmos eventos deste 
porte, não só cumprimos com o papel 
sindical do Sinog, mas também damos 

prosseguimento ao projeto de 
sindicato-empresa, auxiliando 
e orientando os processos e 
rotinas das operadoras, bem 
como apoiando os estudos 
do nosso mercado, além de 
defender os interesses da 
Odontologia de Grupo em 
todo o Brasil”, afirmou.    

Ele também foi o mode-
rador do talk show que reuniu o repre-
sentante da ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar e importantes 
players do segmento odontológico. O 
diretor de Desenvolvimento Setorial, 
Bruno Sobral, mostrou a visão da agên-
cia reguladora nesse mercado abor-
dando algumas falhas que resultaram 
numa intervenção do poder público. “A 
ANS age em prol da transparência de 
informações com o objetivo de ser justa 
com os planos odontológicos, pois não 
dá para fazer uma legislação igual para 
todas as operadoras, senão as menores 
deixarão de existir”, explicou.

Alfredo Cardoso, superintendente 
da Amil Dental, analisou o mercado 
odontológico comparando seu cres-
cimento ao do segmento médico-
hospitalar e, segundo sua análise, a 
odontologia está crescendo até quatro 
vezes mais do que os planos médicos. 
Enfatizou a importância de as opera-
doras investirem em ações preventivas, 
para diminuir os custos assistenciais.  

Fábio Nogi, superintendente de pla-
nos odontológicos da MetLife, analisou 
a gestão das operadoras e concluiu que 
os gestores, em grande parte dentistas, 
têm conhecimentos técnicos para de-
cidir quais são as melhores formas de 
tratamento. 

Maurício Camisotti, diretor-presi-
dente da Prodent Assistência Odonto-
lógica, disse acreditar que as operadoras 
deveriam adquirir um sistema com 
informação que serviria de base para o 
seu próprio crescimento.

Fay Donohue, CEO e presidente da 
DentaQuest, uma das maiores operado-
ras odontológicas dos Estados Unidos, 
comentou que 95% da população 
americana possui assistência odonto-
lógica e, em sua maioria, os custos são 
divididos entre empresas e empregados. 
Disse também que a maioria dos planos 
tem o reembolso como principal forma 
de pagamento e apresentou uma tabela 
de custos na qual a assistência dental 
está em segundo lugar no quesito de 
custos assistenciais, atrás apenas dos 
problemas cardíacos. 

No painel jurídico, Dagoberto Lima, 
chefe da assessoria jurídica do Sistema 
Abramge, disse ser vergonhoso para o 
nosso país saber que apenas a Den-
taQuest, empresa onde Fay Donohue 
trabalha, possui mais clientes que o 

Simpósio supera as expectativas
7o Sinplo

Novo formato e local contribuíram para o 
crescimento do evento

egberto santos

Geraldo Almeida Lima

Alfredo Cardoso Maurício Camisotti Fay Donohue
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Brasil inteiro. “A área médica é a que 
sofre maior regulamentação e isso pre-
cisa ser mais ameno para as operadoras 
odontológicas que, juntamente com o 
Sinog, estão lutando para aprovar uma 
legislação exclusivamente odontológi-
ca”, esclareceu. 

Wagner Barbosa, diretor do Siste-
ma Abramge, moderou o painel que 
deu orientações sobre como otimi-
zar os dados econômico-financeiros 
do segmento, contando com Anauê 
 Caetano, analista de controladoria da 
São Francisco Odontologia, e com o 
sócio-diretor da SantéCorp Gestão de 
Saúde, Paulo Hirai. 

Anauê mostrou como manusear o 
site da ANS, apontando os melhores 
caminhos de exploração de dados 
setoriais e contábeis da base de dados 
da agência. Já Paulo Hirai analisou os 
dados gerais do setor, fazendo balanços 
assistenciais.

Encerrando o primeiro dia, o talk 
show sobre Tecnologia a Serviço das 
Operadoras foi moderado pelo gerente 
de operações da Amil Dental, Luís Dani-
lo Bronzatto Maurici. Para falar de CRM, 
Rodrigo Wertz, sócio-diretor da Outlier 
Consulting, focou sua abordagem no 
relacionamento entre cliente e opera-
dora para otimizar os atendimentos.

O consultor de projetos da Easy 
Software, Gilberto Bosco, tratou sobre 
a importância da conectividade entre 
operadoras e prestadores; operadora e 
rede credenciada. “O mercado cresceu 
a partir do Padrão TISS, e agora a ANS 
tem como monitorar a relação entre 
prestadores e operadoras fazendo com 

7o Sinplo

que a comunicação entre eles fique mais 
rápida e dinâmica”, enfatizou.

Rodrigo Terra, gerente de projetos 
da Syspec Informática, falou sobre Busi-
ness Intelligence aplicado às operadoras 
odontológicas e destacou a importância 
da análise e da comunicação interna 
nas operadoras e as características dos 
sistemas operacionais. 

No segundo dia, Eduardo Read, 
presidente da Salud Bucal, empresa 
líder do mercado odontológico na 
República Dominicana, com 61% dos 
beneficiários, informou que 90% da 
riqueza de seu país está concentrada 
em apenas 5% da população e 70% 
dos habitantes com empregos formais 
têm renda mensal menor que trezentos 
dólares por mês. Explicou ainda que, a 
partir de 2007, uma lei de seguridade 
social fez com que todos os planos de 
saúde passassem a oferecer a cobertura 
dental com regime de coparticipação. 
Segundo Read, 2,7 milhões de pessoas 
possuem plano dental obrigatório. 

A moderação do talk show que 
trouxe a visão técnico-operacional 
para a sobrevivência das operadoras 
odontológicas foi feita pela diretora do 
Sinog e auditora da Amil Dental, Claudia 
Durante. Octavio Antonio Filho, sócio-
diretor da Atitude Saúde e Vida, falou 
da abrangência das redes, mostrando o 
crescimento do mercado odontológico 
brasileiro em torno de 17% ao ano.  

Em nova apresentação, Fabio 
Nogi falou sobre o desenvolvimento 
e a gestão de produtos, analisou a 

concorrência de mercado e apontou 
como fazer para as empresas se dife-
renciarem por meio de fatores como 
comunicação eficaz entre empresa e 
rede credenciada.

Wallison Martins, da BMV Con-
sultoria, falou sobre a formação de 
preços e do cálculo atuarial, mostrando 
as técnicas utilizadas para fazer uma 
precificação em cima dos aspectos 
jurídicos, técnicos, mercadológicos, 
administrativos, econômicos e do 
acompanhamento do produto com 
base na Lei 9.656/98 e suas respectivas 
normas reguladoras. 

Nathalie Corrêa, consultora da área 
de benefícios e seguros da Mercer 
 Marsh Benefícios, discorreu sobre 
análise de sinistro e apontou o papel 
do auditor na operadora odontológica.    

Retenção de talentos e acreditação 
dos serviços odontológicos foi o tema 
do painel moderado pela diretora do Si-
nog e sócia da LKL Plano Odontológico, 
Kátia Viana. Ela mediou as palestras de 
Claudia Marchi, diretora de Recursos 
Humanos do Grupo Amil, e de Maria 
Carolina Moreno, integrante da equipe 
técnica da ONA – Organização Nacional 
de Acreditação. 

Claudia Marchi falou sobre a gestão 
de pessoas como o patrimônio humano 
das operadoras e enfatizou a importân-
cia da cultura corporativa, formada por 
pessoas de diferentes perfis, mas alinha-
dos e focados com o mesmo objetivo.

Em seguida, Maria Carolina discor-
reu sobre a acreditação dos serviços 
odontológicos, esclarecendo como a 
acreditação é calculada e julgada.

Octavio Antonio Filho

Luís Bronzatto Maurici

Fabio Nogi

Rodrigo Wertz

Gilberto Bosco Rodrigo Terra

Wallison MartinsEduardo Read

Anauê Caetano

Nathalie CorrêaClaudia Durante.

Paulo Hirai
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Finalizando as apresentações, 
o talk show sobre Conhecimento a 
Serviço das Operadoras Odontológicas 
teve Rodrigo Villela, gestor da área de 
operações da Sogeli Planos Odonto-
lógicos, como moderador. Cristiane 
Rufino de Macedo, pesquisadora e 
coordenadora da colaboração Cochra-
ne, abordou a odontologia baseada 
em evidências e as diretrizes clínicas. 
Enfatizou que a pesquisa é muito 

importante para calcular os custos e 
estimar os preços dos tratamentos. 

Luiz Roberto Capella, sócio-
proprietário da Papaiz Associados 
Diagnósticos por Imagem e do IPRO 
– Instituto Paulista de Radiologia 
Odontológica, discorreu sobre a do-
cumentação odontológica e a relação 
odontolegal com as operadoras. Ele 
analisou as diferenças entre fotografia 
e radiografia e concluiu: “A junção 

do raio X com a fotografia dental é o 
melhor procedimento para avaliar o 
problema do paciente”, afirmou. 

O 7o Sinplo foi encerrado com 
um agradecimento especial do vice-
presidente do Sinog, Carlos Roberto 
Squillaci, a todos os participantes que 
prestigiaram o evento e acreditaram 
no novo formato do Sinplo, afirmando 
que “o crescimento da odontologia 
depende apenas de nós”. P

Kátia Viana Claudia Marchi Maria Carolina Moreno Rodrigo Villela Cristiane de Macedo Luiz Roberto Capella
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O Sinog, como entidade que representa o segmento das 
operadoras de planos odontológicos, entende que para 
a categoria continuar crescendo em ritmo constante, 

seja em números de beneficiários ou em qualidade dos serviços 
prestados, é preciso sustentar o amadurecimento das pequenas 
e médias operadoras mediante as diversas exigências regulató-
rias, pois, para estas, o entendimento da regulação imposta pela 
agência é absurdamente dificultoso. 

 Para tanto, é fundamental que os associados tenham aces-
so e uma compreensão rápida das informações emitidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Preocupado com 
essa questão, o Sinog vem desenvolvendo gradativamente uma 
série de ações para prover não só o crescimento, mas também a 
sustentação das operadoras odontológicas.

 Trouxemos representantes da ANS para apresentar um 
workshop sobre o IDSS – índice de Desempenho da Saúde Su-
plementar, em que foi demonstrado como é feito cada cálculo 
e de onde são retiradas as informações e os procedimentos da 
TUSS – Terminologia Unificada em Saúde Suplementar  – que 
integram cada indicador. Além disso, foi disponibilizado um 
simulador de cálculo por trimestre e fechamento anual, para 
acompanhar e controlar o desempenho da operadora e assim 
auxiliar a gestão e tomada de decisões.

 Por conta do recente monitoramento assistencial que a ANS 
passou a impor às operadoras (RN 197) e estava causando dúvi-
das, realizamos outro workshop também com representantes da 
agência em que foi apresentado para os associados um panorama 
geral sobre Monitoramento Assistencial e Planos de Recuperação, 
evento que foi voltado para os gestores responsáveis pelas áreas 
assistencial, de credenciamento, administrativa e financeira.

 Não estamos poupando esforços em prover melhorias para os 
associados e, consequentemente, para toda a categoria. Exemplo 
disso foi a apresentação de um projeto específico acerca dos níveis 
da margem de solvência para o segmento odontológico, proposto 
pelo Sinog à diretoria da ANS, pois a forma atual é onerosa e não é 
condizente com a realidade do nosso segmento e, principalmente, 
com as pequenas e médias operadoras. Nosso maior argumento 
foi que o risco de uma operadora odontológica é menor e, em 

consequência, suas garantias também devem ser menores. A ANS, 
em breve, se pronunciará sobre o assunto e esperamos, com a 
metodologia específica do segmento odontológico apresentada, 
ter sensibilizado a diretoria colegiada nesta causa.

 Ainda na linha de desoneração das operadoras odontológicas, 
estamos atuando fortemente na Câmara Técnica de Pool de Risco 
e já temos a sinalização da agência de que este conceito não se 
aplicará ao nosso segmento. 

 A defesa de uma regulação específica para o segmento odon-
tológico continua norteando as reivindicações do Sinog ao órgão 
regulador, que, juntamente com as diretorias do Sistema Abramge/
Sinamge e demais entidades, sempre reforça essa necessidade, já 
que as realidades dos segmentos são bastante diferentes. 

 Aliando à questão regulatória, entendemos que também se 
faz vital um olhar mais aprofundado da gestão da parte assisten-
cial das operadoras no atual momento. Caminhando para isso, 
o 7o Sinplo foi voltado totalmente às operadoras odontológicas. 
Com o auditório cheio nos dois dias – mais de 150 participantes, 
tivemos palestrantes internacionais como Fay Donohue, CEO e 
presidente da DentaQuest, dos Estados Unidos, e Eduardo Read, 
presidente da Salud Bucal, da República Dominicana, que, em 
conjunto com os demais palestrantes, foram essenciais para o 
sucesso do simpósio.

 Além disso, este ano teremos o 17o Congresso Abramge 
e 8o Congresso Sinog e, diferentemente das demais edições, 
apresentaremos um módulo direcionado exclusivamente aos 
planos odontológicos. Assim, contaremos mais uma vez com 
a sua presença para que este fórum de discussão estratégica 
acompanhe o volume e a qualidade que obtivemos no 7o Sinplo.

 Com esse conjunto de ações já executadas e tantas outras a 
caminho, o Sinog se movimenta para melhorar constantemente 
todo o segmento das operadoras de planos odontológicos e, 
com isso, também fomentar o crescimento do setor em sua 
amplitude.               P

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

eM defeSa dOS PlanOS OdOntOlógicOS                geraldO de alMeida liMa*
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2012/13
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

DIOPS Financeiro - até o dia 15 dos meses de  agosto e novembro de 2012 e fevereiro e maio de 2013
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de setembro e 
dezembro de 2012 e março e junho de 2013
SIP - último dia útil dos meses de agosto de 2012 e fevereiro de 2013

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

1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês subsequente ao mês do 
início do período de referência (porém, o reajuste não poderá ser retroativo)
2. Planos coletivos – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste
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