
A geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, da Associação Casa do Cuidar, 
ensina doentes terminais a viver em sua plenitude

Osteoporose
Com o aumento 

da expectativa de 
vida, o problema 

tende a se agravar

Aedes aegypti
Prevenir continua 

a ser o melhor 
tratamento

A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association 
no Brasil,  explica como é possível controlar o estresse de forma saudável

O sociólogo Renato Sérgio Lima, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fala 
sobre a violência urbana e como reverter este cenário dramático das nossas cidades
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O médico José Carlos de Souza Abrahão, diretor-presidente da ANS, explica que 
o setor precisa se reorganizar para garantir sua sustentabilidade
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EDITORIAL

Novos tempos
Com a intenção de abrir um canal 

de comunicação com o beneficiário de 
planos de saúde, a Abramge publicou em 
novembro de 1983 a primeira edição de 
Medicina Social. Na oportunidade, um 
jornal no formato tabloide com somente 
oito páginas, lançado para a exposição 
e troca de ideias na busca de opções 
para médicos, pacientes e todos os que, 
de forma direta ou indireta, pudessem 
exercer função no campo da assistência 
médica dentro da iniciativa privada.

Informando sobre os mais variados 
temas, o jornal prosseguiu, variando 
entre mensal e bimestral, como a única 
publicação voltada ao público externo 
da Abramge até dezembro de 1987, com 
um total de 39 edições.

A partir de janeiro de 1988 até 1995 
(ano em que parou de ser publicado) o 
tabloide – com tiragem de 20 mil exem-
plares – passou a ser elaborado único e 
exclusivamente para médicos e começou 
a dividir suas atenções, concomitante-
mente, com a recém-inaugurada revista 
Medicina Social.

Com importantes alterações editoriais, 
a revista Medicina Social iniciou com 
tiragem de 35 mil exemplares e público 
renovado. Além de médicos, passaram 
também a recebê-la executivos mante-
nedores de planos de saúde para seus 
funcionários e dependentes, empresas 
potenciais compradoras de saúde suple-
mentar, entidades e centros acadêmicos 
voltados à formação de prestadores de 
serviços à saúde, autoridades e, o mais 
importante, cidadãos comuns estimulados 
em saber como funciona a própria saúde.

No início de sua publicação a revista 
era mensal. Assim se seguiu até o ano 
2000, quando se tornou bimestral e, 
já em 2002, trimestral – periodicidade 
adotada até a atual edição, que agora é 
anunciada, ser também, a última.

É motivo de orgulho para a Abramge 
ter alcançado, durante as mais de três 
décadas de circulação, a expressiva 
marca ininterrupta de 232 edições, entre 
jornal e revista.

A Medicina Social instruiu e colabo-
rou significativamente, por meio da pro-
pagação da informação, com a melhoria 
da saúde do público em geral. Ensinou 
como prevenir, cuidar e, até mesmo, 
compreender melhor sobre determinada 
doença ou assunto. Temas não faltaram.

Sempre na vanguarda, a Abramge, 
no ano em que completará 50 anos de 
fundação, lançará um novo veículo edi-
torial para aprofundar o debate de forma 
técnica, assim como analisar soluções e 
alternativas viáveis e coerentes com a 
realidade do setor de saúde suplementar. 
Para tanto, a entidade alterará inclusive 
seu título. A revista agora será a Visão 
Saúde.

A Abramge entende ser momento de 
demonstrar a seriedade da atuação dos 
planos de saúde no País, como funciona 
esse complexo setor, suas regulações e 
particularidades, até então desconheci-
das da sociedade.

Com a certeza de continuar a ser tão 
ou mais instrutiva do que a já saudosa 
Medicina Social, não deixe de conferir 
a nova revista Visão Saúde que chegará 
em breve a seu endereço.                  P
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ECONOMIA

Sustentabilidade em xeque
O setor de saúde foi praticamente 

o único a encerrar o ano de 2015 com 
saldo positivo e consistente de geração 
de empregos, totalizando 53 mil novos 
postos – a outra exceção foi o setor de 
educação, que obteve ligeiro resultado 
positivo, com 1.500 novas vagas. No 
País como um todo, foram fechados 1,5 
milhão de empregos no mesmo período.

O resultado positivo do setor de 
saúde não surpreende, uma vez que, 
desde 2011, início da série consolidada 
pela Abramge, o setor incorporou até 
2014 rigorosamente cerca de 100 mil 
novos trabalhadores por ano no regime 
de contratação CLT, se tornando um dos 
principais empregadores do País.

Atualmente, ocupa o 6o lugar no que 
se refere à empregabilidade, atrás apenas 
do comércio, agropecuária, indústria, 
administração pública e construção civil. 
São mais de 6 milhões de pessoas traba-
lhando em 286 mil estabelecimentos que 
prestam serviços de saúde à população, 
entre eles: 6.152 hospitais gerais e es-
pecializados, mais de 21 mil laboratórios 
(Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia 
– SADT), 40 mil clínicas especializadas, 
1.187 operadoras de planos de saúde, 
além de milhares de centros clínicos, 
policlínicas, consultórios etc.

A despeito disso, se por um lado o 
crescimento do setor traz aumento de 
emprego, de renda e de bem-estar, por 
outro a dificuldade em encontrar mão de 
obra qualificada limita o avanço. Além 
disso, não só os recém-contratados 
precisam de treinamento, mas os traba-
lhadores que já atuam no setor também 
necessitam de constantes reciclagens, 
para adaptá-los a novos processos e 
tecnologias.

Em decorrência da falta de centros 
de formação prof is sional que com-
porte o crescimento do setor, grandes 
instituições hospitalares investiram 
em centros de treinamento próprios, 
capacitando principalmente a mão de 
obra  recém-contratada. Mas essa é a 
realidade de poucas instituições, que 
teriam recursos suficientes para criar 

estes centros, enquanto a grande maioria 
dos estabelecimentos ainda depende da 
formação da força de trabalho por ins-
tituições como universidades e centros 
técnicos de formação.

Segundo informações de junho de 
2015 do programa “Compromisso com 
a Qualidade Hospitalar – CQH”, apurado 
para os 54 hospitais participantes da 
pesquisa, a instituição que mais treinou 
e capacitou, com um total de 40 horas/
homem para cada 1 mil horas trabalha-
das, alcançou índice que é duas mil vezes 
maior do que o apurado para o hospital 
que obteve o menor indicador (0,02 hora/
homem para cada 1 mil horas trabalha-
das). A discrepância revela que há uma 
importante diferença no investimento 
em qualificação de pessoal entre as ins-
tituições, o que deve se repetir também 
entre as regiões do País.

Por outro lado, o investimento em 
centros de formação profissional espe-
cializados na área de saúde poderia miti-
gar o problema, aumentando a oferta de 
mão de obra qualificada e aperfeiçoando 
a prestação de serviços de saúde. Entre-
tanto, para financiar este investimento, 
é preciso ter fonte de recursos.

Nesse sentido, o Sistema “S” da Saú-
de pode se consolidar como mecanismo 
e fonte de recurso fundamental para es-
timular o investimento em qualificação. 
A iniciativa é uma aspiração antiga do 
setor, que já foi apresentada pelo menos 
em três oportunidades no Congresso 
Nacional. A primeira delas com o PLS no 
131/01 e a segunda com o PL no 844/07. 
Atualmente, o tema voltou a ser discu-
tido com o PL no 559 de 2015.

O estímulo a projetos e ações que 
promovam a formação e qualificação 
de profissionais, tornando-os aptos às 
novas tecnologias e novas demandas de 
saúde da sociedade, não só contribuirá 
para o aumento da oferta de mão de obra 
qualificada e crescimento do setor, mas 
também diretamente para o aumento da 
produtividade e competitividade de todo 
o sistema de saúde brasileiro.            P

Investir em 
qualificação 

aumenta 
a produtividade 

e competitividade

. Marcos Paulo Novais .

O autor é economista chefe do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog
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ANS – Desproporção 
das multas aplicadas

DIREITO

A razoabilidade é princípio 
ao qual a Administração 
Pública está vinculada

. aluízio BarBosa .

Recentemente muito se falou sobre a 
edição da RN 388/15 que alterou a dinâ-
mica do Processo Administrativo Sancio-
nador no âmbito da ANS. Um dos pontos 
mais criticados por setores da sociedade, 
de forma geral, refere-se ao §1o do art. 33, 
que estabelece o pagamento da multa com 
40% de desconto caso haja desistência 
de apresentação de defesa, bem como 
assunção de culpa por parte da operadora.

As principais críticas foram no sentido 
de que tal prática estaria beneficiando as 
operadoras e que as multas ficariam com 
valores irrisórios na medida em que o 
desconto fosse aplicado. A questão merece 
uma análise mais ampla.

A alteração foi somente nas regras 
processuais, de modo que os valores das 
multas continuam sendo aqueles previs-
tos na RN 124/06 que, recentemente, foi 
alterada pela RN 396/16, sem, contudo, 
perder seu espírito.

É fato que uma norma que se destina 
a tratar das penalidades que punirão prá-
ticas irregulares deve ser dura até para, 
didaticamente, impedir que outros não 
a façam.

Nesse sentido, por exemplo, o art. 18 
da RN 396 estabelece como penalidade 
para o exercício da atividade de opera-
dora de plano de saúde, sem autorização, 
multa de R$ 250 mil e/ou multa diária de 
R$ 10 mil, afinal, são inúmeros os riscos 
à sociedade que uma empresa, sem o 
aval da agência reguladora, pode causar 
ao se aventurar na prestação de serviços 
de saúde.

Todavia, há uma grande despropor-
cionalidade na maioria das previsões de 
aplicação de multas. Por exemplo, o não 
fornecimento de cópia do contrato ao 
cliente pode representar multa de R$ 5 
mil. Note que não é uma recusa indevida 
de contratação ou de atendimento. Natu-
ralmente que tal conduta deva ser punida, 
porém, há que se ter uma proporcionalida-
de ao dano efetivamente causado.

Outro exemplo refere-se a eventual 
não atendimento de consulta dentro 
do prazo previsto que, a depender do 
 enquadramento que o fiscal da ANS der 
a essa infração, a multa pode variar de 
R$ 25 mil a R$ 80 mil, o que, obviamente, 
é totalmente desproporcional ao custo 
do procedimento, principalmente se 
levado em consideração que não são 
casos de urgência e emergência.

A proporcionalidade e a razoabilidade 
são princípios aos quais a Administração 
Pública está vinculada, conforme se ve-
rifica na Lei 9.784/99, que regulamenta 
o Processo Administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal e que assim 
estabelece em seu art. 2o:

“Art .  2o A Administração 
Pública obedecerá, dentre 
outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, 
razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa , 
contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência” 
(grifos nossos).

O Princípio da Razoabilidade significa 
agir de acordo com o senso comum (o que 
não deve se confundir com “bom senso”, 
que é subjetivo) em um determinado setor 
da sociedade. O eminente Ministro do STF – 
Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Bar-
roso, em sede doutrinária (in: Interpretação 
e Aplicação da Constituição. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 204-205), assim define:

“O Princípio da razoabilidade 
é um parâmetro de valoração 
dos atos do Poder Público 
para  afer ir  s e  e le s  e s tão 
informados pelo valor superior 
a todo ordenamento jurídico: 
a justiça (. . .)  É razoável o 
que seja conforme a razão 
supondo equilíbrio, moderação 

e harmonia, o que não seja 
arbitrário ou caprichoso, o 
que corresponda ao senso 
comum, aos valores vigentes em 
dado momento ou lugar” (grifos 
nossos).

Da lição de Celso Antônio Bandeira de 
Mello (in: Discricionariedade e Controle 
Jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 1992, 
p. 96-97), transcreve-se:

“A razoabilidade – que, aliás, 
postula a  proporcionalidade 
– a lealdade e boa-fé, tanto 
como o respeito ao princípio 
da isonomia, são princípios 
gerais do Direito que também 
concorrem para conter a 
discricionariedade dentro de 
seus reais limites, sujeitando 
os atos administrativos a 
parâmetros de obediência 
‘inadversável’(...). Também não 
se poderiam admitir medidas 
desproporcionais em relação às 
circunstâncias que suscitaram o 
ato e, portanto, “assintônicas” 
com o fim legal – não apenas 
porque conduta desproporcional 
é, em si mesmo, comportamento 
desarrazoado, mas também 
p o r q u e  r e p r e s e n t a r i a 
u m  e x t r a v a s a m e n t o  d a 
competência” (grifos nossos).

Por todo o exposto, verifica-se que a 
aplicação do Princípio da Proporcionalidade 
não se dá apenas na esfera dos atos dis-
cricionários, mas sim na interpretação de 
conceitos jurídicos, no caso de avaliação da 
necessidade de uma determinada medida 
coercitiva no exercício do poder de polícia, tal 
qual a aplicação de multa por parte da Agên-
cia Reguladora.                                                     P
O autor é superintendente jurídico do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog
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SINOG

A força do Sinog
Neste ano que completamos 20 anos de 

atividades como entidade representativa das 
operadoras de odontologia de grupo, conse-
guimos muito mais do que reconhecimento 
por parte dos órgãos trabalhistas e regula-
tórios, além das entidades profissionais que 
atuam no mercado de planos odontológicos. 
Pelo importante papel desempenhado ao 
longo dos anos junto aos planos odontoló-
gicos, coube-nos atuar na defesa não só das 
operadoras que temos como filiadas, mas na 
consolidação e sustentabilidade do segmento 
odontológico como um todo.

Não foi à toa que, desde 2014, levamos 
à ANS o projeto de incentivo, crescimento e 
desenvolvimento do segmento odontológico, 
oferecendo às diretorias do órgão regulador 
os temas que nos são preciosos para a manu-
tenção de nossa atividade que, consequen-
temente, influi na melhoria da condição da 
saúde bucal da população brasileira. Embora 
alguns dos pleitos ainda estejam em análise 
e cobrados periodicamente, o trabalho que 
o Sinog faz é permanente para fazer frente 
às frequentes alterações na regulação da 
saúde suplementar.

O Sinog vislumbra um futuro promissor 
para o segmento odontológico, considerando 
que apenas 11% da população brasileira possui 
algum tipo de plano odontológico e um gap 
a conquistar de 30 milhões de  beneficiários 
com planos médico-hospitalares. Além do 
mais, há nichos de mercado regionais que 
precisam ser trabalhados pelas operadoras 
locais e podem representar, no conjunto das 
ações de melhoria da qualidade da saúde bu-
cal, uma expressiva contribuição à população 
mais afastada dos grandes centros urbanos.

Com abrangência nacional, o Sinog 
representa, atualmente, cerca de 300 ope-
radoras exclusivamente odontológicas na 
modalidade de odontologia de grupo, res-
ponsáveis pelo atendimento a 13,5 milhões 
de pessoas. Se considerarmos as opera-
doras com vínculo às medicinas de grupo, 
passamos para 380 operadoras e um total 
de 17,2 milhões de beneficiários. Ou seja, o 
Sinog representa hoje 69% das operadoras 
e 79% dos beneficiários de todo o segmento 

odontológico. E é consubstanciado nestes 
números que o Sinog acaba exercendo sua 
força institucional amparado pelas demais 
entidades representativas.

Temos a nosso favor um produto aces-
sível à maioria das pessoas, seja na contra-
tação individual e familiar, como na adesão 
aos planos coletivos empresariais. Soma-se 
a isso um extenso rol de procedimentos 
obrigatórios que supre o indivíduo acima 
das necessidades básicas para a prevenção 
e manutenção da saúde bucal. A rede de 
profissionais credenciados possibilita ao 
usuário escolher o consultório que lhe for 
mais conveniente e ao cirurgião-dentista 
lhe é permitido oferecer os procedimentos 
não cobertos, gerando novos negócios e a 
fidelização do cliente.

A divulgação à população dos benefícios 
da contratação e manutenção de um plano 
odontológico é de extrema importância para 
permanência dos nossos negócios. Como en-
tidade associativa, precisamos que mais ope-
radoras de odontologia de grupo integrem-se 
ao Sinog, pois as ações às demandas criadas 
pelo órgão regulatório dependem do conhe-
cimento das dificuldades que cada operadora 
enfrenta em seu dia a dia na gestão do seu 
negócio. Quanto mais subsídio de informações 
o Sinog consegue, mais rápidas são as decisões 
e direcionamentos que precisam ser tomados 
para o enfrentamento das questões que en-
volvem a sustentabilidade da operadora e o 
atendimento adequado aos clientes.

O Sinog tem ciência de que muitas 
das pequenas operadoras odontológicas 
espalhadas pelo Brasil não conhecem a 
representatividade alcançada pela enti-
dade. Por essa razão, a partir deste ano, 
potencializaremos nossos esforços para 
capitalizar mais operadoras e divulgar as 
ações do Sinog para que o projeto de in-
centivo, crescimento e desenvolvimento do 
segmento odontológico seja permanente 
para a perenidade de todas as operadoras 
odontológicas.                                    P

Geraldo Almeida Lima é presidente do 
Sinog e sócio-diretor da São Francisco 
Odontologia - diretoria@sinog.com.br.

. Geraldo alMeida liMa .

Somos a entidade 
que melhor 

representa os planos 
odontológicos, mas 
precisamos crescer
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FADIGA

Quem nunca se sentiu estafado, principal-
mente com a rotina agitada vivida hoje? Até aí 
tudo normal, basta descansar e recarregamos 
as nossas energias, certo? Entretanto, se você 
há um bom tempo está desconcentrado e 
desanimado, é preciso ficar alerta, pois pode 
ser indício de uma fadiga adrenal. Trata-se do 
mau funcionamento das suprarrenais, também 
conhecidas como adrenais, pequenas glândulas 
acima dos rins responsáveis, em especial, pelo 
controle de estresse, na síntese de hormônios 
como o cortisol e a adrenalina.

Por ser muito semelhante a transtornos 
como depressão e hipotireoidismo, o diagnóstico torna-se 
mais complexo, além de atingir ambos os sexos em qualquer 
idade. Para completar, essa fadiga é um aspecto que denomina 
a chamada Síndrome da Fadiga Crônica (SFC), um quadro de 
cansaço prolongado sem motivação aparente, por mais de seis 
meses. Insônia, dores de cabeça e na garganta, dores musculares 
e articulares e, nas mulheres, inchaço em tornozelos e pernas 
estão também na lista de incômodos provocados.

“A manifestação de fadiga é um sintoma predominante de uma 
condição clínica pouco esclarecida, conhecida como SFC, que pode 
estar relacionada à disfunção do eixo  hipotálamo-hipófise-adrenal. 
Daí vem o termo fadiga adrenal”, explica Larissa Garcia Gomes, 
membro suplente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia – regional São Paulo (SBEM-SP).

Já Fadlo Fraige Filho, endocrinologista do hospital Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, destaca que a hipófise, presente na 
parte inferior do cérebro, produz o hormônio adrenocorticotrófico 
(ACTH), que regula as atividades das suprarrenais. “É interessante 
enfatizar que o controle acontece de forma diuturna, ou seja, 

quando acordamos, todas as funções hormonais 
dessas glândulas estão preparadas para o decor-
rer do dia e diminuem ao final do mesmo. Agora, 
exemplificando, quando alteramos uma rotina, 
em profissões que exijam trabalho à noite, leva-se 
algum tempo para adaptação, o que pode gerar 
fadiga”, esclarece o médico. Ele acrescenta que 
existe uma complicação autoimune mais rara, a 
Doença de Addison, em que as glândulas suprar-
renais não fazem as quantidades necessárias de 
hormônios.

Como tratar?
Feito o diagnóstico, por meio de exames clínicos, que 

incluem a verificação das dosagens hormonais, o tratamento 
pode englobar desde a reposição de vitaminas e dos hormônios 
prejudicados até a prática de hábitos saudáveis, da alimentação 
aos exercícios físicos.

Larissa Gomes informa ainda que, no caso da Síndrome da 
Fadiga Crônica, outros métodos já estudados apresentaram 
resultados eficazes, como a terapia do exercício gradual e a 
terapia cognitiva comportamental. “O objetivo é mudar fatores 
comportamentais que seriam responsáveis pela continuidade 
dos sinais, com rotinas bem estabelecidas de atividade e de 
repouso, e gradativamente ir aumentando a atividade física e 
mental”, arremata a médica.

Vale ressaltar que o tratamento inadequado, ou a ausência 
dele, compromete a qualidade de vida. O conselho é procurar 
um profissional capacitado, que investigará e recomendará o 
ideal para cada paciente.     P
vasconceloskeli@gmail.com

De diagnóstico 
complexo, o problema 

pode ser sinal para 
disfunções como a 
Síndrome da Fadiga 

Crônica

. Keli vascoNcelos .
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COMBATE AO MOSQUITO

No final de 2015, no Hospital Barão de 
Lucena, em Pernambuco, a médica neuro-
pediatra Vanessa Van der Linden cumpria 
a sua rotina de visitas às UTIs (Unidades 
de Terapias Intensivas) e se deparou com 
a visão de três recém-nascidos que apre-
sentavam o crânio com dimensões abaixo 
do normal. Isso a intrigou, pois esses casos 
eram considerados raros – acontecia um 
a cada mês ou dois. O aumento repentino 
das incidências a levou à secretaria de 
saúde do estado para chamar a atenção 
das autoridades sobre o ocorrido.

Na verdade, as crianças estavam com 
uma má-formação denominada de micro-
cefalia, quadro em que os bebês nascem 
com o perímetro da cabeça menor ou 
igual a 33 centímetros e que compromete 
o desenvolvimento em mais de 90% dos 
casos. A microcefalia é uma má-formação 
genética relativamente rara, e o aumento 
repentino de casos e sua escalada pro-
gressiva levou as autoridades a interpretar 
a situação como uma possível epidemia.

Também no nordeste do Brasil, en-
tre abril e maio de 2015, constatou-se 
a elevação dos casos da Síndrome de 

 Guillain-Barré (SGB). Uma enfermidade 
rara que acomete uma pessoa a cada 100 
mil indivíduos. A doença é contraída, ge-
ralmente, por infecção causada por vírus 
ou bactéria, ataca os nervos periféricos, 
que se deterioram, e gera fraqueza mus-
cular e muitas vezes até paralisia total. 
O maior problema ocasionado por esta 
fraqueza é sua interferência na capacida-
de respiratória, o que pode levar à morte 
do paciente.

“É uma síndrome neurológica, sem 
causa definida e associada com doenças 
virais. Provoca uma paralisia flácida, mas 
pode se agravar quando atinge a mus-
culatura respiratória”, confirma a médica 
infectologista Ceuci Nunes. De acordo 
com ela, com tratamento adequado, a 
grande maioria dos pacientes (cerca de 
80%) melhora em menos de 90 dias. O 
diagnóstico é feito com o líquor, líquido 
retirado da medula óssea, procedimento 
igual ao da meningite.

responsabilidade
O que estaria causando esse aumento 

repentino dos casos de microcefalia e 

Epidemias 
provocadas pelo 

Aedes aegypti  

. Neusa PiNheiro .

A prevenção por 
meio da informação 

à população 
continua a ser o 

melhor tratamento

01 02

di
vu

lg
aç

ão

© Marco Uliana  | dollarphotoclub.com



9

da Síndrome de Guillain-Barré? O que 
as mães daqueles bebês teriam em 
comum para gerarem crianças com o 
problema? A resposta é uma novidade 
no meio científico. Essas pessoas foram 
picadas por um velho inimigo da saúde 
pública: o mosquito Aedes aegypti, 
que não transmite apenas a dengue e a 
Chikungunya; é o responsável, também, 
pela transmissão da Zika, até então, 
considerada uma prima mais fraca da 
dengue.

anamnese
A ligação entre Zika e Síndrome de 

Guillain-Barré está sendo estudada e 
aprofundada. Os primeiros casos de 
Zika apareceram na mesma época da 
expansão da síndrome, e ambas as 
 doenças no nordeste do País. Um estu-
do feito pela Fiocruz, de Pernambuco, 
identificou, por diagnóstico molecular, 
dez amostras positivas com material 
genético de Zika Vírus em 224 casos 
de suspeitos de dengue. Entre as dez 
amostras, sete eram de pacientes que 
estavam com algum tipo de compro-
metimento neurológico. Médicos neu-
rologistas da rede assistencial de saúde 
identificaram a SGB nestes pacientes.

De acordo com o médico infecto-
logista Kleber Giovanni Luz, doutor em 
moléstias infecciosas pela Universidade 
de São Paulo, infecções causadas por 
Chikungunya ou Zika também podem 
levar a óbito. “A mais perigosa, no 
entanto, é a dengue, que apresenta 
uma febre mais prolongada, de até sete 
dias. Além dos fenômenos hemorrá-
gicos e de queda de pressão arterial, 

acompanhada de dores no abdômen, 
que podem levar o paciente à morte”, 
diz o médico.

A doença foi identificada em 1947 
na Floresta de Zika, em Uganda, na Áfri-
ca. Nunca chamou muito a atenção das 
autoridades sanitárias, pois os pacientes 
infectados costumavam apresentar 
sintomas leves e também porque 80% 
dos casos eram assintomáticos. Quando 
se manifestam, são na forma de febre 
leve, dor de cabeça, coceira e manchas 
vermelhas pelo corpo. A doença nunca 
foi associada à má-formação fetal, 
como tem acontecido, no caso da micro-
cefalia. Os mecanismos da relação entre 
o Zika Vírus e o problema congênito 
ainda não foi estabelecido. Especula-se 
que o mosquito transmita para o feto o 
vírus, que, ao entrar em contato com o 
cérebro ainda em formação, destrói as 
células neurais.

O Aedes aegypti é um mosquito 
que aparenta ser um pernilongo. Tem 
as patas compridas e o corpo rajado de 
branco. Transmite dengue, Chikungunya, 
Zika e febre amarela (assim como o 
Aedes albopictus, muito parecido com 
ele, que também transmite as duas 
primeiras), assim como a Síndrome de 
Guillain-Barré.

sintomas/tratamento
Febre e dor de cabeça são sintomas 

comuns à dengue e Chikungunya, sen-
do que esta provoca fortes dores nas 
articulações que se tornam crônicas 
e incapacitantes por meses. A dengue 
tem como característica os vômitos e 
sangramentos.

As grávidas correm risco dobrado 
ao serem picadas. Podem contrair com 
maior risco a Chikungunya, se tiverem 
comorbidade patogênica (quando duas 
ou mais doenças estão etiologicamente 
relacionadas) como asma ou insufici-
ência cardíaca, ou gerar um feto com 
possibilidade de apresentar em seu 
desenvolvimento problemas genéticos, 
no caso da microcefalia.

O tratamento indicado para Zika, 
Chikungunya e dengue é exatamente 
o mesmo. Baseia-se em uso de anal-
gésicos, dipirona e paracetamol para 
controlar a dor e a febre. O ácido 
acetilsalicílico não deve ser utilizado, 
principalmente em casos de dengue, 
pois agrava as hemorragias.

O melhor tratamento, porém, é a 
prevenção. Deve-se evitar a concen-
tração de água limpa e parada em 
residências, pois é ali que o mosquito 
deposita seus ovos. Em pouco tempo (10 
dias), o mosquito se torna adulto. Passa 
da condição de ovo para larva, pupa 
(metamorfose entre as fases) e adulto. 
Somente as fêmeas infectam com suas 
picadas, pois precisam do sangue huma-
no para desenvolver os ovos.

Assim, o melhor remédio é manter a 
população informada para manter co-
bertas todas as reservas de água, como 
baldes e poços. O governo também pode 
fazer a sua parte aspergindo larvicida 
nas ruas de cidades, residências e outros 
locais de risco.  P

neusapinheiro@ig.com.br
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PAPILAS GUSTATIVAS

A língua é um órgão muscular de capa-
cidade sensorial extremamente importante 
para sentirmos o gosto dos alimentos. Isso 
se dá porque nela estão pequenas estrutu-
ras chamadas de papilas gustativas. Estas 
“células” possuem botões receptores que 
reconhecem os cinco elementos principais 
da gustação: doce, salgado, azedo, amargo 
e umami. A maior parte das papilas, em tor-
no de 75% delas, encontra-se na língua e 
em menor número no palato mole, epiglote 
e parte superior do esôfago.

De acordo com Luiz Fernando Varro-
ne, presidente da Associação Brasileira 
de Odontologia, existem quatro tipos de 
papilas gustativas que assumem diferentes 
funções relacionadas à gustação (paladar). 
As reconhecidas como filiformes são as 
mais numerosas e estão distribuídas por 
todo o dorso lingual, porém possuem 
poucos botões gustativos. A função delas 
é facilitar a mastigação. Já as fungiformes 
apresentam formato semelhante a cogu-
melos e são distribuídas irregularmente 
entre as papilas filiformes. Elas também 
têm poucos botões gustativos, mas com 
a capacidade de transmitir todos os tipos 
de gostos. 

“As chamadas foliadas ou foliáceas 
ficam situadas nas superfícies das bordas 
laterais da língua e contêm muitos botões 
gustativos que sentem mais o gosto salga-
do e azedo. Por fim, as papilas circunvala-
das formam de 7 a 12 estruturas circulares, 

com superfície achatada, estendendo-se 
na região do V lingual, na parte posterior 
da língua, e captam mais o gosto amargo”, 
explica Varrone. Ele acrescenta ainda que, 
depois da conclusão de alguns estudos 
recentes sobre o tema, é possível se falar 
na capacidade das papilas reconhecerem 
um novo gosto, o de ácidos graxos.

Gosto x sabor
O processo de reconhecimento do gos-

to é complexo. Quando mastigamos qual-
quer alimento, as partículas se desprendem 
e dissolvem na saliva, que, ao atravessar os 
poros das papilas, ativa as células recepto-
ras, fazendo com que o estímulo gustativo 
seja enviado para o cérebro. Desta forma, 
conseguimos identificar o gosto do que 
estamos comendo. Porém, não devemos 
confundir gosto com sabor. O sabor de um 
alimento é resultado da combinação entre 
os cinco gostos com os estímulos também 
do olfato. Por isso, para que se tenha uma 
impressão mais real do sabor, precisamos 
estar com as narinas desobstruídas. Essa 
é a explicação de as pessoas não sentirem 
o sabor da comida quando estão com o 
nariz entupido.

Segundo Vinícius Pioli Zanetin, especia-
lista em estomatologia, cirurgia e trauma-
tologia bucomaxilofacial e assessor da As-
sociação Brasileira de  Cirurgiões-dentistas 
(ABCD), as papilas linguais estão em 
constante situação de agressão por meios 

Cuidar da higiene da 
língua evita problemas 

bucais e melhora o 
paladar 

. elisaNdra escudero .

Sentindo o gosto

diCas para evitar problemas nas papilas Gustativas 
• Visitar regularmente o cirurgião-dentista, para manter a saúde bucal em dia, 

inclusive evitando que próteses dentárias desajustadas provoquem fissuras na 
língua e bochechas, e tratar de eventuais inflamações bucais, como a glossite.

• Manter boa qualidade de vida e boa saúde bucal, com escovação adequada após 
as refeições.

• Beber quantidade de água suficiente para evitar o ressecamento bucal e manter 
a produção da saliva.

• Evitar alimentos muito quentes, ácidos, salgados ou picantes.
• Não fazer uso de qualquer forma de tabaco.

Fonte: ABCD.
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químicos, físicos e/ou biológicos, que podem 
levar à destruição ou alteração morfológica 
dessas estruturas. “A glossite é uma dessas 
situações. Caracterizada por uma inflamação 
que gera espessamento ou atrofia das papilas 
gustativas, pode apresentar áreas despapiladas 
de diversas proporções, estando associada a 
ardor na região”, avisa. O especialista reforça, 
no entanto, que as células sensoriais possuem 
grande capacidade de renovação: “As papilas 
gustativas se renovam a cada 10 a 14 dias”. 

As glossites podem ser classificadas em 
diversos tipos e sintomas diferentes, desde agu-
da, crônica, atrófica, até migratória benigna e 
romboide mediana. “Elas se manifestam mais em 
pacientes com anemia, diabéticos ou em pacientes 
submetidos à radioterapia  e/ou quimioterapia”, 
explica Zanetin. Problemas de enervação, refluxo, 
excesso de consumo de alimentos ácidos ou api-

mentados e a má higiene bucal também afetam e 
desgastam as papilas gustativas. Além disso, com 
o tempo, a capacidade regenerativa das células 
receptoras diminui, fazendo com que o paladar 
também diminua nas pessoas mais idosas. 

“A boa higiene oral pode ser útil na pre-
venção da glossite. Ela é tão importante para a 
saúde do indivíduo como um todo. Vale lembrar 
que, ao escovarmos os dentes, devemos também 
limpar a língua, retirar aquela borra branca, para 
sentir melhor o gosto dos alimentos”, conclui 
Varrone. Os especialistas também alertam: caso 
o paciente sinta algum ardor na língua ou mesmo 
perceba alguma alteração no reconhecimento do 
gosto, é preciso procurar um cirurgião-dentista 
para obter o diagnóstico e tratar o fator causal 
local ou sistêmico. O tratamento muitas vezes 
consiste em eliminar a causa do problema.   P

eliescudero@gmail.com

© ALDECAstudio  | dollarphotoclub.com
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A prática de 
atividade física bem 
orientada pode até 
dispensar o uso da 

insulina

. Neusa PiNheiro .
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AA medicina possui verdades transitó-
rias. O que é bom para a saúde hoje pode 
não ser amanhã e vice-versa. Mas é im-
portante observar que todas as mudanças 
têm um fundamento científico bem expli-
cado. Foi-se o tempo em que um paciente 
convalescente precisava ficar de “molho”, 
encamado, até se restabelecer totalmente 
de uma doença. A recomendação agora é 
o oposto, que se mexa, não fique parado, 
para que o organismo volte a funcionar 
com normalidade o mais rápido possível. 
No diabetes, o procedimento para a dimi-
nuição do nível de açúcar no sangue segue 
recomendações semelhantes. O portador 
da doença pode e deve manter-se ativo, 
não apenas em crises.

É importantíssimo manter uma rotina 
firme de atividades físicas e munido de 
um companheiro inseparável, o medidor 
de glicemia. “Possuo muitos pacientes 
que deixaram de tomar insulina depois 
que passaram a se exercitar”, conta o 
médico pesquisador da Universidade de 
São Paulo, Carlos Eduardo Couri. A expli-
cação é simples: o diabetes nada mais é 
do que o excesso de glicose no sangue. O 
pâncreas é o órgão responsável pela pro-
dução da insulina que combate o açúcar 
e sua produção pode não ser suficiente. 
Nestes casos, os exercícios entram como 
um poderoso componente de tratamento 
e diminuição dos níveis glicêmicos, daí a 
necessidade de controle.

Os músculos são grandes consumido-
res de carboidratos, geradores de açúcar. 
A atividade física é importante para o 
combate à doença, mantém o paciente 
mais magro e com massa muscular mais 
consistente. Sua prática diminui a sobra 
de açúcar, estimulando a produção de 
proteínas que recolhem o excedente e o 
transportam para o interior das células. 
“Desse modo, os pacientes necessitam de 
menos insulina para absorver o açúcar”, 

explica Couri. Mas cuidado: o exercício, 
para ser benéfico, precisa ser uma prática 
rotineira. Tem que ser como o hábito de 
escovar os dentes, profilático, que faça 
parte do dia a dia. O mínimo indicado de 
exercícios é de cerca de trinta minutos, ao 
menos três vezes por semana.

Consulte um espeCialista
A prática deve ser precedida de alguns 

cuidados, como consulta a um médico, 
passar por exames pertinentes como o 
ergométrico e ter o acompanhamento de 
um profissional de educação física, espe-
cializado em trabalhos com diabéticos.

Para quem toma insulina e faz uso 
de sulfonilureias, a medição glicêmica é 
obrigatória antes do exercício. O ideal é 
que o dispositivo marque mais de 100 
mg/dl. Isto porque, durante os exercícios, 
os níveis podem cair e o praticante vir 
a sentir tonturas, confusão mental e 
desmaios, causados pela hipoglicemia 
(diminuição de glicose no sangue). Há, 
entretanto, algumas restrições à atividade 
física, principalmente a pacientes que têm 
níveis de glicemia descontrolados, pois, se 
ocorrer uma maior liberação de hormônios 
contrarreguladores, provocará um efeito 
contrário ao esperado e aumentará o 
açúcar no sangue.

respeite as reComendações
Os pacientes devem seguir as orienta-

ções do médico, que avaliará as melhores 
opções de acordo com a necessidade de 
cada um. No início, talvez a prática de ati-
vidades físicas leves seja a melhor opção, 
para que não haja o risco de hipoglicemia. 
Mas, se bem acompanhado, o paciente 
tende a evoluir e, se desejar, tornar-se até 
mesmo um atleta profissional.

Algumas atividades são mais aconse-
lhadas do que outras. O cuidado com os 
pés, por exemplo, é primordial. As ativi-

dades de menor impacto são as melhores. 
Natação, por exemplo, é altamente indica-
da, além de evitar lesões, traz benefícios 
completos. Já o jogging (ritmo e velocida-
de mais rápidos que na caminhada e mais 
lentos que ao correr) é melhor ser evitado 
ou, ao menos, ser praticado com grande 
cautela, impedindo a formação de bolhas 
e machucados nos pés, pois os diabéticos 
têm a cicatrização mais difícil e demorada. 
“Se os machucados forem pequenos e não 
forem percebidos a tempo, em virtude 
da insensibilidade do local – outro fator 
comum do diabético –, podem se tornar 
problemas sérios”, diz William Komatsu, 
educador físico da Universidade Federal 
de São Paulo.

É recomendado examinar bem os pés 
antes e depois da ginástica, o mínimo 
arranhão precisa ser tratado. Grandes 
distâncias devem ser evitadas, tanto pelo 
maior risco de contrair machucados como 
pela chance de ocorrer hipoglicemia. 
É bom observar também a respiração 
do praticante, para evitar aumento da 
pressão nos olhos, determinante para 
o rompimento de vazinhos – “a tal da 
retinoplastia”, complementa o educador.

De acordo com a educadora física 
Sonia de Castilho, cuidados nunca são 
demais. Para o perfeito aproveitamento 
dos benefícios do exercício, algumas 
regras são imprescindíveis: lubrificar 
com pomadas adequadas os dedos dos 
pés para evitar atritos; alongar bem o 
corpo antes dos exercícios – o diabético 
tende a apresentar maior rigidez nas ar-
ticulações; fazer uso ativo do monitor de 
glicemia antes, durante e após a prática; 
 hidratar-se bem, para eliminar a glicose 
pela urina; carregar sempre um alimento 
rico em carboidrato simples (frutas, mel, 
leite e derivados) e portar uma carteirinha 
de identificação de diabético. P
neusapinheiro@ig.com.br

Exercícios versus 
Açúcar no sangue

© 
AL

D
EC

As
tu

di
o 

 |
 d

ol
la

rp
ho

to
cl

ub
.c

om



14

© 
im

ag
ee

ga
m

i  
| 

do
lla

rp
ho

to
cl

ub
.c

om

SEDENTARISMO

A falta de movimentos 
promove o aumento 

da gordura corporal e 
desencadeia alterações 

metabólicas

. reNata BerNardis .

Atrás da 
SAÚDE
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TTema de diversas pesquisas e estudos que corroboram seus 
malefícios para pessoas de todas as idades, o sedentarismo, 
de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é o 
quarto maior fator de risco de mortalidade global, responsável 
por, pelo menos, 21% dos casos de tumores malignos na mama 
e no cólon, assim como 27% dos registros de diabetes e 30% 
das queixas de doenças cardíacas. A agência revela também 
que, no mundo, 31% dos adultos com 15 anos ou mais não 
são suficientemente ativos. Esse índice no Brasil, segundo a 
Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefônico – Vigitel 2014,  estudo feito, 
anualmente, pelo Ministério da Saúde, por inquérito telefô-
nico, em 26 estados e no Distrito Federal, que soma apenas 
as pessoas com mais de 18 anos, é de 48,7%.

Diante de índices tão alarmantes, o endocrinologista 
Mateus Dornelles Severo, com base em um estudo realizado 
por um grupo de pesquisadores do Reino Unido e publicado 
no periódico médico American Journal of Clinical Nutrition 
no início de 2015, atesta que pequenas atitudes podem ajudar 
a reduzir esses números. A investigação, que envolveu mais 
de 300 mil pessoas durante 12 anos, também revelou que, ao 
evitar o sedentarismo, o índice de mortalidade por qualquer 
causa cai em aproximadamente 7%.

“O sedentarismo está associado ao estilo de vida moder-
no. Cada vez mais somos reféns de automóveis, controles 
remotos e do tempo curto. Além disso, o ambiente urbano, 
muitas vezes, não oferece opções de lazer ou espaços para a 
atividade física. Logo, é importante que estejamos atentos a 
esses fatores para que possamos contorná-los e assim evitar 
os malefícios do sedentarismo”, diz o profissional, ao atestar, 
ainda com base no estudo inglês, que apenas 20 minutos 
de caminhada por dia já é suficiente para reduzir o risco de 
morte em até 30%. “Esse tempo não é difícil de ser alcançado. 
Basta deixar o carro ou descer do ônibus algumas quadras 
antes do destino.”

Então, os motivos comumente usados por aqueles que 
correm dos exercícios – pouco tempo, preguiça, vergonha de 
encarar a academia ou falta de dinheiro – devem ter menos 
peso que a lista de benefícios garantidos pelas atividades 
regulares. A solução para o sedentarismo é a mudança ge-
neralizada de mentalidade.

Estabelecer uma rotina de exercícios não é algo simples, 
pois é preciso ter disciplina e prazer em realizar determinada 
atividade. Aí, então, podem ser criadas metas factíveis e 
específicas sobre o objetivo a ser atingido, mesmo que em 
um primeiro momento não seja ainda o recomendado pela 
OMS – 150 minutos de exercícios divididos em pelo menos 
três dias da semana.

AmeAçA
Bruno Gion, profissional de Educação Física da Unidade 

Jardins do hospital paulista Albert Einstein conta que o seden-

tarismo, além de ser fator de risco para várias doenças, pode 
agravar outras já existentes. “O sedentarismo tem relação 
direta com o agravamento de 17 doenças e em outras como 
hipertensão e diabetes. É considerado uma ameaça, pois o 
exercício físico é estabelecido por diretriz, uma forma de 
tratamento não farmacológico. A vida sedentária é tão pre-
valente que se tornou comum se referir aos exercícios como 
um benefício à saúde, embora o organismo condicionado seja 
a condição biológica normal. É a falta de exercícios que traz 
risco à saúde”, completa.

Para o fisioterapeuta Felipe Gambetta Carmona, do 
Centro de Medicina Preventiva também do Hospital Albert 
Einstein, ter uma vida sedentária desencadeia alterações em 
todos os sistemas do corpo e provoca, literalmente, o desuso 
dos sistemas funcionais. “O aparelho locomotor e os demais 
órgãos e sistemas solicitados durante a prática de atividade 
física entram em um processo de regressão funcional. Ou 
seja, em razão da falta de movimentos, ocorre a diminuição 
do metabolismo, que promove o aumento da gordura corporal 
e desencadeia alterações metabólicas, que levam às doenças 
cardiovasculares e metabólicas”, diz.

Comprometimento
Para combater esse fenômeno comportamental decor-

rente das comodidades da vida moderna, Carmona dá dicas 
para começar: em primeiro lugar recomenda a realização de 
uma avaliação física (teste de flexibilidade, força muscular, 
composição corporal e teste ergométrico – avalia o esforço 
do coração em condições de estresse). Em seguida, metas 
realistas devem ser traçadas a curto (1 a 3 meses), médio (4 
a 7 meses) e longo prazo (1 a 2 anos).

O próximo passo é escolher um exercício que dê prazer. O 
escolhido deve ser iniciado no ritmo da pessoa. Aqueles que 
não estão acostumados a se exercitar devem iniciar a atividade 
física aos poucos, com uma intensidade leve e respeitando 
os limites do corpo. Isso vai ajudar a evitar lesões e diminuirá 
as chances do desestímulo. O quinto passo é não desistir dos 
novos hábitos, pois é normal que imprevistos do dia a dia 
impeçam o cumprimento dos objetivos estabelecidos. “Nun-
ca desista na primeira barreira. Tente quantas vezes forem 
necessárias. Quando começar a sentir os benefícios físicos, 
cardiovasculares e mentais proporcionados pela atividade 
física, perceberá que todo aquele esforço valeu a pena”, 
orienta o fisioterapeuta.

Muitas ações cotidianas também são válidas na luta contra 
o sedentarismo, como andar até o banco, subir escadas, lim-
par a casa, trocar a escada rolante e o elevador pela escada 
normal, estacionar o carro longe, passear com o cachorro na 
rua. O importante é ser ativo, ter iniciativa, não incorporar o 
espírito ocioso e indolente. Tem que ser regular assim como 
é escovar os dentes, almoçar e tomar banho. P
rbernardis@gmail.com
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FRAGILIDADE

O Brasil deve registrar mais de 66 mil 
casos de fraturas de quadril entre idosos, 
ainda este ano. A estimativa é resultado do 
mapeamento realizado pela Associação Bra-
sileira de Avaliação Óssea e Osteometabolis-

mo (Abrasso), que alerta para o problema 
que pode reduzir a expectativa 

e qualidade de vida, afetar a 
capacidade de locomoção e 

desencadear uma série 
de complicações 

nos portadores 
de osteopo-

rose.

Segundo a Abrasso, o levantamento 
inédito realizado no País tem, entre seus 
objetivos, desenvolver métodos de pre-
venção para uma das consequências mais 
graves da osteoporose e um dos problemas 
de saúde mais onerosos para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) – sistema público 
de saúde. A principal causa das fraturas 
provocadas pela osteoporose ainda é a 
idade avançada, mas o estudo mostra que 
o risco aumenta 50% entre as mulheres a 
partir dos 50 anos e de 20% a 25% entre 
os homens na mesma faixa etária. E o pro-
blema tende a se agravar, com o aumento 
da expectativa de vida do brasileiro e o 
crescimento expressivo da população com 
mais de 70 anos nas próximas décadas.

metodoloGia
Realizado em parceria com a Univer-

sidade de São Paulo e a Universidade 
Federal de São Paulo, o estudo partiu 

de um levantamento de 982 casos 
ocorridos entre fevereiro de 2010 
e março de 2012, em hospitais 

públicos de Belém, Vitória e 
Joinville, que juntos possuem 

uma população de mais de 
três milhões de pessoas. 

Exercícios para ganhar 
massa muscular e 
manter a postura 
correta ajudam a 
prevenir a doença

. eli sereNza .

Osteoporose: aprenda a evitar esse mal
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“Escolhemos essas cidades porque re-
presentam com fidelidade o perfil das 
regiões onde estão inseridas e refletem 
uma amostragem do território nacional”, 
explica o reumatologista Cristiano Zerbi-
ni, que faz parte da comissão científica 
da Abrasso.

Nesses municípios, o estudo levou 
em conta fatores como população, faixa 
etária predominante, além de dados 
específicos dos pacientes internados em 
decorrência de fraturas de quadril por 
osteoporose – características físicas, 
hábitos alimentares e uso de corticoides, 
álcool e nicotina, entre outras substân-
cias que afetam os níveis de cálcio no 
organismo. Essas informações ajudaram 
os pesquisadores a entender por que é 
maior a incidência de fraturas osteo-
poróticas de quadril em lugares mais 
ensolarados (que favorecem a ativação 
de vitamina D) e com maior consumo de 
peixes (alimento rico em cálcio), como 
Belém, Vitória e Vila Velha, do que em 
Joinville, no interior de Santa Catarina, 
por exemplo.

“Vimos com mais clareza que o 
problema nem sempre está associado 
apenas ao ambiente e à alimentação, mas 
também a fatores genéticos e ao estilo de 
vida”, avalia Zerbini, para quem o conhe-
cimento vai ajudar a elaborar métodos 
de prevenção cada vez mais eficazes 

para um problema que pode ocorrer não 
apenas em idosos, mas entre pessoas que 
ainda são economicamente ativas.

O mapeamento será usado também 
para alimentar o sistema internacional 
de avaliação da doença, utilizando uma 
das ferramentas mais eficientes de pre-
venção e diagnóstico – o Fracture Risk 
Assessment Tool (FRAX), desenvolvido 
pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), em parceria com o Centro de 
Doenças Osteometabólicas da Uni-
versidade de Sheffield, na Inglaterra, 
e adaptado para a realidade brasileira 
por Zerbini.

prevenção de quedas
Conforme a médica Vera Szejnfeld, 

presidente da Abrasso, os principais 
tipos de osteoporose são a osteoporose 
pós-menopausa, quando podem ocorrer 
fraturas nas vértebras; osteoporose 
senil, com ocorrência de fraturas na 
coluna e quadril, a partir dos 70 anos; e 
a osteoporose secundária, decorrente do 
uso de medicamentos com corticoides, 
por exemplo, ou de doenças renais, 
hepáticas, endócrinas ou hematoló-
gica, que têm reflexos negativos nos 
ossos. Informações como essas estão 
disponíveis no site da Abrasso, no qual 
é possível também ter acesso a uma 
cartilha para o paciente. Disponível para 

reprodução gratuita (www.
reumatologia.com.br/PDFs/
Cartilha%20osteoporose.
pdf), a publicação contou 
com a participação da fi-
sioterapeuta Melisa Moreira 
Madureira e informa desde o 
que é a osteoporose e como 
é feito o diagnóstico, até os 
cuidados domésticos para 
prevenir quedas.

A fisioterapeuta explica 
que, entre os exercícios, estão incluídas 
atividades que ajudam a ganhar massa 
muscular, manter a postura correta e 
também o equilíbrio, para evitar tombos 
que podem acarretar na fratura de vér-
tebras, quadril e pulsos, partes mais vul-
neráveis e mais difíceis de consolidação, 
quando os ossos estão muito porosos. 
Ela recomenda cuidados simples, como 
levantar-se devagar e manter as áreas 
de circulação entre a cama e o banhei-
ro iluminadas e livres de obstáculos 
durante a noite, para evitar vertigens 
ou tropeços pelo caminho. “Vinte mi-
nutos de sol, expondo principalmente 
os membros inferiores e superiores, 
ajudam na formação da vitamina D, ne-
cessária para a absorção de cálcio, assim 
como a ingestão de derivados de leite, 
peixes e verduras escuras”, garante. P
eserenza@terra.com.br

Osteoporose: aprenda a evitar esse mal

DICAS CONTRA A OSTEOPOROSE
• Apesar de contraindicado para a pele, o melhor horário para o banho de sol, que ajuda a sintetizar vitamina 

D, é entre 11 e 12 horas. Por isso, o ideal é se expor aos raios solares pelo menos 20 minutos nesse período.
• Procure praticar atividades físicas durante 30 minutos diários no mínimo. A prática de esportes fortalece os ossos.
• Fumantes chegam a perder cerca de 1% de massa óssea por ano, portanto, evite cigarros.
• Refrigerantes e bebidas alcoólicas também causam perda de massa óssea. Prefira sucos naturais e água.
• Homens costumam carregar mais peso que as mulheres. Por isso, eles precisam ficar atentos e também evitar quedas, 

para não comprometer a saúde dos ossos.
• Acima dos 50 anos, as mulheres têm mais chances de desenvolver osteoporose em virtude da queda da produção de es-

trogênio causada pela menopausa. Recomenda-se o exame de densitometria óssea a partir dos 45 anos de idade.
• Se alguém da família tem osteoporose, redobre a atenção. Traços hereditários também podem favorecer 

o aparecimento da doença.

Sociedade Brasileira de Reumatologia

www. reumatologia.org.br

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 2.466 gr. 93-94

CEP 01402-000 – São Paulo – SP

Fone/fax: 55 11 3289 7165

Osteoporose
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Diálogo aberto 
com a ANS

Garantir acesso aos serviços, 
a qualidade da assistência e a 
sustentabilidade do setor num 
cenário de incorporação de no-
vas tecnologias e de aumento 
de expectativa de vida. Esse é 
o grande desafio que a saúde 
suplementar enfrenta, hoje, 
segundo José Carlos de Souza 
Abrahão, diretor-presidente 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). “A demanda 
por investimentos é crescente e 
constante, por isso o setor pre-

cisa ser organizado e eficiente”, 
afirma o médico pediatra que 
assumiu a direção da ANS em 
junho de 2015 e, antes, presidiu 
a Confederação Nacional de 
Saúde de 2003 a 2014.

Responsável por regular um 
mercado formado por mais de 
70 milhões de pessoas, a ANS 
estipulou uma Agenda Regula-
tória para o triênio 2016-2018. 
“O objetivo é estabelecer crono-
gramas de atividades prioritárias 
de forma a garantir maior trans-

parência e previsibilidade, pos-
sibilitando o acompanhamento 
pela sociedade dos compromis-
sos preestabelecidos”, explica 
Abrahão.

Na entrevista concedida com 
exclusividade a esta revista, o 
diretor-presidente da ANS aborda 
questões essenciais para a saúde 
suplementar, tais como a inte-
gração com o Sistema Único da 
Saúde (SUS) e modelos de remu-
neração de hospitais, clínicas e 
laboratórios, entre outros temas.

. Sueli Zola .
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O mercado de saúde suplementar 
cresceu continuamente nos últimos 
anos. Em 2015, houve a inédita queda 
do número de beneficiários de planos 
de saúde. A ANS estuda uma forma de 
os planos voltarem a crescer?

De acordo com dados referentes a 
setembro de 2015, a ANS contabilizou 
50,3 milhões de beneficiários em planos 
de assistência médica e 21,9 milhões em 
planos exclusivamente odontológicos, 
distribuídos em um total de 1.173 opera-
doras. No agregado do setor, o número 
de vínculos permaneceu praticamente 
inalterado, com pequena queda no seg-
mento médico e pequeno crescimento no 
segmento odontológico.

É importante destacar que o setor de 
saúde suplementar teve início no seg-
mento de planos coletivos empresariais, 
no qual se desenvolveu e manteve-se 
como a modalidade com maior número 
de beneficiários ao longo dos anos. Sendo 
assim, a situação econômico-financeira e o 
crescimento ou queda da empregabilidade 
no País têm influência direta no comporta-
mento das empresas e dos consumidores, 
sendo natural a redução no número de be-
neficiários no cenário atual. Vale ressaltar 
que o segmento odontológico permanece 
apresentando crescimento.

É fundamental, no entanto, que em 
qualquer cenário, seja de expansão ou 
retração, as lideranças da área da saúde 
suplementar busquem estratégias adequa-
das à realidade socioeconômica do País, 
de forma a garantir acesso do cidadão 
aos serviços contratados, mantendo a 
qualidade e a sustentabilidade do setor.

Qual projeção a ANS faz para o 
mercado de saúde suplementar nos 
próximos anos? A agência possui metas 
para o setor?

A Agenda Regulatória estipulada pela 
ANS para o triênio 2016-2018 reúne os 
principais temas que a agência irá focar. 
Seu objetivo é estabelecer cronogramas de 
atividades prioritárias de forma a garantir 
maior transparência e previsibilidade, pos-
sibilitando o acompanhamento pela socie-
dade dos compromissos preestabelecidos 

em quatro eixos: a Garantia de Acesso e 
Qualidade Assistencial, a Sustentabilidade 
do Setor, a Integração com o SUS e o Apri-
moramento das Interfaces Regulatórias. 
Entre as principais metas, vale destacar: 
a remodelagem de prestação de serviços 
na saúde suplementar, com foco na qua-
lidade; o aprimoramento das regras para 
comercialização dos planos individuais e 
coletivos; e o desenvolvimento de registro 
individualizado de saúde, promovendo o 
acesso e portabilidade de informações.

Quais medidas precisam ser adota-
das para aprimorar ainda mais o sis-
tema de saúde suplementar no Brasil?

É preciso que o setor se reorganize 
para garantir sua sustentabilidade. As 
medidas essenciais para a manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro sem 
prejuízo à assistência ao consumidor são 
a implementação de novos modelos de 
gestão, a busca incessante pela eficiência 
e pela redução de desperdício, estabelecer 
foco na promoção da saúde e ampliar a 
qualidade da assistência ao consumidor.

Em todo o mundo, o grande desafio é 
garantir acesso, qualidade e sustentabili-
dade do setor num cenário de crescente 
incorporação de novas tecnologias e de 
aumento de expectativa de vida, com uma 
população cada vez maior de idosos.

Do ponto de vista da gestão do 
mercado, as operadoras devem bus-
car a redução de custos sem perda da 
qualidade da assistência, investindo na 
rede de atendimento, no aprimoramento 
das relações com os prestadores e na 
disseminação de informações para os 
consumidores. Pela ANS, estamos in-
tensificando o diálogo com os atores do 
setor e trabalhando, prioritariamente, nos 
projetos estabelecidos nos quatro eixos 
da Agenda Regulatória.

Como a ANS avalia a questão das 
baixas margens de lucro das operado-
ras de planos de saúde que têm ficado 
em 1% em média?

Como já dito anteriormente, as em-
presas de planos de saúde devem buscar 
alternativas para o alcance do equilíbrio 

di
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. José Carlos S. Abrahão .

"O grande desafio 
é garantir acesso, 

qualidade e 
sustentabilidade 

num cenário 
de crescente 
incorporação        

de novas 
tecnologias e 
aumento de 
expectativa          

de vida"
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econômico-financeiro, reduzindo o 
desperdício e ampliando a eficiência, 
sem sacrificar a assistência à saúde e o 
relacionamento com o consumidor.

A exemplo de países como Ingla-
terra e França, o Brasil possui um 
rol de procedimentos cobertos pela 
saúde suplementar. Mas a judicia-
lização da saúde brasileira faz com 
que tais limites sejam ultrapassados. 
Dessa forma, o rol de procedimentos 
contribui para a sustentabilidade do 
setor de saúde público e privado?

Ao abranger tratamentos para todas 
as doenças listadas na Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), o Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde 
oferece ampla gama de consultas, exa-
mes e cirurgias, além de medicamentos 
orais para o tratamento de câncer. É, 
portanto, uma importante conquista 
para o consumidor. Sua atualização é 
feita com ampla participação do setor, 
em reuniões permanentes do Comitê de 
Regulação da Atenção à Saúde (Cosaúde), 
e de toda a sociedade, que pode parti-
cipar com o envio de contribuições por 
meio de consulta pública.

A judicialização é uma tendência 
recorrente em todos os setores, não se 
restringe ao mercado de planos de saúde. 
A redução da assimetria de informações 
junto à população e ao Judiciário é uma 
forma de dar conhecimento a toda a 
sociedade sobre as leis que regem a saúde 
suplementar e os direitos que possuem 
os beneficiários. Esse é um trabalho que 
deve ser desenvolvido não só pela ANS, 
mas também pelas operadoras e os de-
mais atores que integram o setor.

A implementação da Notificação de 
Intermediação Preliminar (NIP) pela ANS; 
a edição de materiais informativos, como 
cartilhas e o recente boletim criado em 
parceria com a Senacon – Secretaria Na-
cional do Consumidor; a obrigatoriedade 
da implementação de ouvidorias nas 
operadoras e a recente norma que impõe 
melhoria nas regras de atendimento ao 
consumidor são medidas para melhorar o 
relacionamento com o beneficiário, mini-
mizar os conflitos entre os consumidores 

e operadoras e, dessa forma, reduzir a 
judicialização.

A ANS considera necessário alte-
rar os atuais modelos de remuneração 
de hospitais, clínicas e laboratórios 
com foco na qualidade do serviço e 
não na quantidade, como, por exem-
plo, o DRG – Diagnosis Related Group 
(Grupo de Diagnósticos Relacionado)? 
O que a agência pode fazer para in-
centivar essa mudança?

A mudança dos atuais modelos de 
remuneração é objeto de debate com o 
setor e vem sendo estudada pela ANS. 
Entendemos que o modelo atual de pa-
gamento a prestadores, que privilegia o 
consumo de procedimentos e a cultura 
de tratamento de doenças sem ações de 
promoção e prevenção, é pouco eficiente, 
pois não está centrado na segurança do 
paciente e na qualidade dos resultados 
assistenciais, gerando desperdício de 
recursos e ineficiência para o sistema.

A solução para essas questões passa, 
necessariamente, por uma mudança 
nas práticas atuais de prestação dos 
serviços de saúde, e ações nesse sentido 
já estão sendo implementadas com a 
regulamentação da Lei no 13.003/2014. A 
iniciativa da agência deflagra processos 
que estabelecem uma relação de maior 
compromisso com a gestão da qualidade 
e o cuidado no setor de saúde suplemen-
tar. A estratégia se insere num horizonte 
amplo de mudanças a serem fomentadas 
pelo órgão regulador nos próximos anos, 
tendo como norte processos de transi-
ção semelhantes já em curso em outros 
países e o estímulo de forma mais vigo-
rosa à cultura da qualidade e a modelos 
inovadores de pagamento.

A ANS pretende associar os pro-
cessos e procedimentos dos planos 
de saúde com o sistema público de 
saúde? Qual a importância da saúde 
privada na melhoria da saúde pública 
e vice-versa?

Como reguladora federal do setor de 
planos de saúde e órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde, a ANS sempre traba-
lhou de forma alinhada com os interesses 

da saúde do País. A integração com o SUS 
é um dos eixos da Agenda Regulatória 
2016–2018 e sempre foi um tema tratado 
de forma prioritária pela instituição, per-
mitindo o trabalho conjunto em diversas 
áreas, tais como: o aprimoramento dos 
processos de trabalho relacionados ao 
ressarcimento ao SUS; a discussão de 
políticas públicas de saúde; o desen-
volvimento de campanhas em prol da 
população; a análise da incorporação de 
novas tecnologias; a realização de ações 
de promoção da saúde e a melhoria de 
indicadores de avaliação de serviços, bem 
como a assistência hospitalar e ao parto; 
a disseminação de informações para toda 
a sociedade, como no caso da campanha 
de combate ao Zika Vírus, entre vários 
outros temas.

Existem estudos no sentido de via-
bilizar o mercado de planos de saúde 
individuais? Haverá algum incentivo à 
oferta de planos para essa categoria?

A ANS tem destacado importante 
atenção para o estudo das dinâmicas do 
setor de saúde suplementar, incluindo o 
acesso individualizado do consumidor 
à contratação de planos privados de 
assistência à saúde, com o objetivo de 
ampliar a oferta desse tipo de plano e de 
estimular a concorrência no setor.

A ANS está caminhando para a 
consolidação das regulamentações do 
setor de saúde suplementar? Existe 
uma data projetada?

A regulamentação do setor de saúde 
suplementar é um trabalho contínuo e 
permanente. Um dos principais desafios 
que o setor enfrenta é dar sustentabilida-
de a um sistema de saúde que demanda 
investimentos crescentes e constantes, 
mas precisa, por isso mesmo, ser orga-
nizado e eficiente. O envelhecimento e a 
longevidade da população, a incorpora-
ção tecnológica, o modelo de pagamento 
a prestadores, a cultura de tratamento 
de doenças sem ações de promoção 
da saúde e de prevenção de doenças 
e a heterogeneidade concorrencial são 
questões que devem ser enfrentadas.
suelizola@uol.com.br
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ÉÉ cada vez mais evidente a preocu-
pação das pessoas pela boa aparência e 
a capacidade de se manter sempre jovem. 
Quanto mais tarde os sinais da idade apa-
recerem, melhor. Entretanto, o que poucas 
pessoas sabem é que os primeiros passos 
para ter uma aparência jovial e saudável 
também pode começar pela boca. 

Além dos tratamentos ortodônticos 
convencionais, alguns outros buscam a 
simetria do rosto que, além de trazer o 
benefício estético, evitam diversos pro-
blemas futuros, incluindo até dificuldades 
na fala. “É de extrema importância o papel 

do dentista em ajudar o paciente a tomar 
decisões sobre a necessidade de trata-
mento”, explica Debora Ayala Walverde, 
especialista em implantes, periodontia e 
dentística restauradora.

O tipo de tratamento varia para cada 
pessoa; geralmente começa com o diag-
nóstico do paciente, verificando a posição 
das arcadas e a oclusão, ou seja, o modo 
como a boca se fecha, levando em conta 
como os dentes inferiores e superiores se 
encaixam. Ayala explica que, quando há 
maior utilização de um mesmo lado da 
boca para mastigação, ao longo do tem-
po, a musculatura fica desalinhada, o que 
causa uma desarmonia facial e dental. Este 
é apenas um dos problemas que pode ser 
resolvido por meio da odontologia estética. 
Marcelo Fonseca, fundador da Sociedade 
Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), 
conta que os problemas podem ser multi-
fatoriais, não havendo fórmula universal 
que atenda a todos os casos. Entretanto, ele 
destaca que a associação da odontologia 
em cirurgias plásticas da gengiva, em casos 
de excesso gengival, e aplicação de lentes 
de contato ou facetas de porcelana podem 
fazer grande diferença no aspecto facial.

Com a junção da odontologia e as 
inovações tecnológicas, muito pode ser 
feito para melhorar a dentição dos pa-
cientes e, consequentemente, a aparência, 
apresentando alternativas de tratamento 

dependendo de cada situação. 
“O arsenal de recursos 

existentes hoje per-
mite que a maioria 

dos casos tenha 
uma solução 
adequada”, re-

vela Fonseca. 
As opções de 

tratamento vão 
desde a solução 
para  dente s 
amarelados até 

a correção 
p o r 
m e i o 

de cirurgia ortognática, sendo esta a mais 
adequada em casos de problemas de ori-
gem esquelética. Atualmente, é possível ser 
feito um plano exclusivo de reposiciona-
mento do côndilo mandibular, oferecendo 
ao paciente conforto maior na mastigação, 
além de dentes alinhados e uma nova 
anatomia facial. O uso de tecnologias como 
eletroestimulação, laser de baixa potência, 
dispositivo intraoral e o visagismo traz de 
volta a harmonia estética do rosto de cada 
pessoa. “Isso ocorre graças ao reequilíbrio 
que conseguimos proporcionar à muscu-
latura, balanceando os dois lados da face”, 
complementa Débora Walverde.

No que diz respeito à regulamen-
tação específ ica e autorização de 
 cirurgiões-dentistas na prática da odon-
tologia estética, Marcelo Fonseca explica 
que não há nenhum impedimento. Pelo 
contrário, o dentista reconhecidamente 
capacitado pode oferecer todo e qualquer 
tipo de tratamento estético aprovado pelos 
órgãos e conselhos da profissão. Também 
não há ambiente específico para a realiza-
ção dos tratamentos. Em consequência da 
rapidez dos procedimentos e da incorpora-
ção tecnológica, eles podem ser realizados 
dentro do próprio consultório ou, em casos 
mais especiais, em um hospital.

A busca por uma aparência melhor 
e jovial é um fato, e a estética dentária 
tem contribuído muito. Por esse motivo, 
a visita ao dentista deve ser levada em 
conta antes de qualquer procedimento 
cirúrgico, uma vez que muitos problemas 
têm origem nas condições desfavoráveis de 
dentes, articulações e ossos como maxilar 
e mandíbula.                          P
alessandropolo@uol.com.br

Envelhecimento do 
rosto também pode ser 
evitado no consultório 

dentário

. alessaNdro Polo .

Pausa no botox
ESTÉTICA

novos tratamentos

• Tens (Transcutaneous Electrical 
Neural Stimulation): a predileção 
de mordida em um dos lados faz 
com que a musculatura fique mais 
forte em apenas uma parte da 
boca. A redefinição e a equalização 
utilizando a eletroestimulação na 
musculatura devolvem uma melhor 
simetria facial. Ao serem estimula-
dos os músculos, a pele fica mais 
irrigada e produz mais fibras de 
colágeno, devolvendo a elasticidade 
e o tônus, tanto da musculatura 
quanto da pele.

• Laser de baixa potência: age no 
sistema de síntese de energia das 
células, fazendo com que ocorra um 
estímulo maior nas determinadas 
fases de um processo inflamatório, 
o que diminui dores faciais e dores 
de cabeça tensionais.

• Dispositivo intraoral: descompri-
me a região da ATM (articulação 
temporomandibular), retirando um 
estímulo que pode causar artrose. 

• Visagismo: além da estética, existe 
a necessidade de manter os espaços 
vitais da região do complexo da 
ATM. Com tecnologia e técnicas do 
visagismo para harmonizar o rosto, 
devolve-se a personalidade do pa-
ciente no sorriso.

© brainsil  | dollarphotoclub.com
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A saúde dos 
pequenos atletas

A realização de exercícios físicos 
está diretamente ligada à qualidade 

de vida e, quanto antes começar, 
melhor, certo? Nem sempre...

. eli sereNza .
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M Médicos e psicólogos não são contra 
a prática de exercícios por crianças que 
estão se iniciando nos esportes cada vez 
mais cedo, mas alertam para os cuidados 
necessários a fim de evitar lesões e pro-
blemas mais sérios, entre os quais o efeito 
contrário: traumas causados pelo ambiente 
competitivo e estressante na infância, 
por exemplo, podem ter como resultado 
adultos sedentários, além de consequências 
físicas mais graves, principalmente nos 
casos de doenças preexistentes, que levam 
ao risco de incapacitar os praticantes na 
vida adulta.

Pioneiro na cardiologia esportiva, que 
exerce há mais de 40 anos, o médico do 
esporte do Hospital do Coração (HCor), 
Nabil Ghorayeb, observa que a maioria das 
pessoas inicia a prática de uma modalidade 
esportiva sem qualquer avaliação médica. 
Segundo ele, mesmo entre atletas profis-
sionais adultos, a realização de check-ups 
preventivos é muito recente e só se tornou 
uma realidade nos clubes de futebol, por 
exemplo, depois que um jogador morreu 
de ataque súbito do coração durante uma 
partida.

Para confirmar a importância de fa-
zer exames em aspirantes que integram 
equipes mirins, visando às competições 
esportivas e um futuro profissional, Gho-
rayeb apresenta números preocupantes. 
Segundo ele, uma avaliação cardiológica 
em 700 crianças com o objetivo de sele-
cionar pequenos atletas em várias moda-
lidades detectou anomalias em 21% delas. 
Em outro grupo, formado por 180 jovens, 
foi constatado que 17% eram portadores 
de diferentes tipos de diabetes, enquanto 
avaliações realizadas no HCor e no Dante 
Pazzanese, outro hospital em que atua, 
indicam uma média de 3% de adolescentes 
com hipertensão.

Responsável pela condução dos estu-
dos que resultaram em Diretrizes Médicas 
para a Prática de Exercícios, adotada 
como referência pelo Conselho Federal 
de Medicina desde a sua publicação, em 
2013, Ghorayeb lamenta que um projeto 
em tramitação no Senado dispense as 
academias de exigirem exames de avaliação 
física periódicos aos seus frequentadores. A 
iniciativa, segundo ele, não leva em conta 

nenhum parecer médico ou de especialistas 
em saúde, deixando a responsabilidade 
para os próprios usuários.

aCompanhamento
Assim como ele, o ortopedista da 

Clínica Northtrauma, Antônio Alexandre 
Faria – formado pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo 
e coordenador do Serviço de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital São Camilo 
Santana, reforça as recomendações para 
o início das atividades físicas: “A avaliação 
de pediatra que acompanha a criança é 
imprescindível e deve-se levar em conta 
possíveis fatores genéticos ou hereditários 
que exijam maior investigação”. Ele cita 
como exemplo um histórico de problemas 
cardíacos precoces na família, que tornam 
necessários exames mais detalhados e o 
acompanhamento de um cardiologista.

“Mesmo nos casos de obesidade in-
fantil, uma epidemia nos tempos atuais e 
que tem na atividade física precoce uma 
aliada importante, minha recomendação é 
estimular a criança para algo que a agra-
de”, indica Faria. Ele sugere, também, que 
o espírito competitivo entre crianças seja 
estimulado de forma parcimoniosa, para 
não ser danoso ao desenvolvimento inte-
lectual e à interação com outras crianças. 
“A atividade física precoce deve ajudar a 
criança a melhorar o convívio social com 
outras da mesma idade, estimulando a 
colaboração entre elas, principalmente em 
atividades coletivas. O exagero e a prática 
extenuante, por sua vez, podem levar ao 
desequilíbrio hormonal e lesões no sistema 
musculoesquelético, com sequelas na vida 
adulta”, alerta.

O conselho é reforçado por Priscila do 
Val Piovezan, com especialização em fisio-
terapia motora hospitalar e ambulatorial 
pela Universidade Federal de São Paulo 
e experiência em fisioterapia neurológica 
infantil. Segundo ela, até o início do desen-
volvimento hormonal, meninos e meninas 
não devem realizar nenhuma atividade 
com pesos. “A sobrecarga pode provocar 
o descolamento da cartilagem do osso no 
membro exercitado precocemente, provo-
cando lesões e comprometendo inclusive o 
seu desenvolvimento.”

Já a psicóloga Ana Paula Magosso 
Cavaggioni, diretora da CLIA Psicologia e 
Educação, considera a prática esportiva 
muito importante para o desenvolvimento 
infantil, especialmente porque não há mais a 
oportunidade de brincarem livremente, jogar 
futebol, vôlei, apostar corrida na rua ou em 
praças e parques, na maioria das cidades. “A 
escolinha tornou-se uma alternativa para a 
criança inserir a prática do esporte em sua 
rotina. E ela pode participar desde que o 
trabalho seja desenvolvido por profissionais 
especializados, que conheçam e respeitem 
as necessidades de cada fase da criança.”

quando Começar
Nos seis primeiros anos de vida, o con-

tato com atividades físicas deve ser apenas 
recreativo e uma oportunidade para a 
criança conhecer algumas modalidades mais 
comuns, como natação, futebol ou balé. A 
ideia é estimular a atividade física de forma 
lúdica. Desse modo, as atividades podem ser 
desenvolvidas gradativamente, respeitando 
cada faixa etária, assim como a capacidade 
física, psicológica e social da criança:
• 6 anos – Idade ideal para a iniciação 

em treinos organizados, pois o desen-
volvimento da criança já lhe permite 
correr, saltar, arremessar, entre outras 
atividades. Mas os treinos devem ser de 
baixa intensidade e sem exigência de 
rendimento, pois ainda não está prepa-
rada para ser cobrada por desempenho.

• 10 anos – A criança já é capaz de 
assimilar as estratégias e regras dos 
esportes. Valores éticos devem ser 
introduzidos e o treino pode ser inten-
sificado, moderadamente, voltando-se 
para desenvolvimento de aptidões e 
habilidades motoras, mas ainda sem 
cobrança de desempenho e sucesso.

• 15 anos – A criança está pronta para 
a especialização em uma determinada 
modalidade esportiva de livre escolha. 
A carga de treino pode aumentar, 
pois o jovem já tem condicionamento 
físico suficiente e condição de adquirir 
maior capacidade técnica, além de ser 
influenciado positivamente para vencer 
os obstáculos nos esportes e em outras 
atividades da vida. P

eserenza@terra.com.br
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A exemplo do que vem ocorrendo no 
exterior, crescem os investimentos de ace-
leradoras em startups que desenvolvem 
apps (aplicativos) para viabilizar projetos, 
facilitar a conexão e a interação entre 
médicos, pacientes, hospitais e operadoras 
de planos de saúde, barateando custos, 
encurtando burocracias e promovendo a 
prevenção.

A desestabilização econômica brasi-
leira, ao contrário do que se pensa, tem 
favorecido o desenvolvimento de startups 
principalmente no segmento de saúde, 
ávido por inovação e soluções que unam 
respostas rápidas, eficiência, produtividade 

e escala. Gigantes do setor de tecnologia 
– como a Apple, com o Health Kit, e a 
Microsoft, com o HealthVault – apostam 
em plataformas para desenvolvimento 
de apps, uma das principais frentes das 
startups que atuam no ambiente digital.

P a r a  G u i l h e r m e  J u n q u e i r a , 
 diretor-executivo da Associação Brasileira 
de Startup (ABStartup), existe um grande 
potencial de crescimento nesse setor, 
pois vários aspectos do sistema de saúde 
apresentam falhas. “As startups atuam na 
solução de problemas reais, portanto as 
dificuldades na saúde podem representar 
grandes oportunidades para elas.”

As startups 
tornaram-se um 

importante motor 
do setor de saúde

. silvaNa orsiNi .

Na velocidade da inovação



25

 © 
arr

ow
 | d

oll
arp

ho
toc

lub
.co

m

O número de startups cadastradas 
na ABStartup cresceu 16,6% nos últimos 
cinco meses. Em março deste ano esta-
vam cadastradas 3.183 startups e hoje 
são 3.728. Em saúde, há atualmente 34 
startups cadastradas no País, número 
que, segundo Junqueira, deve crescer 
expressivamente.

Estudo recente da consultoria de 
negócios Accenture estima que os 
investimentos em soluções digitais em 
saúde vão quase duplicar nos próximos 
três anos no mundo, saltando dos atuais 
US$ 3,5 bilhões para US$ 6,5 bilhões 
no final de 2017 apenas nos Estados 
Unidos.

motor da inovação
Segundo Rogério Faim, gerente de 

Marketing Digital do grupo farmacêuti-
co Sanofi, as startups estão se tornando 
um importante motor na inovação do 
setor de saúde. “Os aplicativos abrem a 
oportunidade de oferecer informações, 
de modo conveniente e a um simples 
toque no celular, para um público bem 
específico, como os pacientes que ne-
cessitam de determinado tratamento ou 
os especialistas médicos.”

Recentemente, a Sanofi e a Divisão 
de Ciências da Vida do Google estabele-

ceram uma colaboração para melhorar 
os cuidados e os desfechos de saúde de 
portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2. 
A Sanofi conta globalmente com 583 
aplicativos para dispositivos móveis 
como tablets e smartphones. No Brasil, 
possui quatro aplicativos disponíveis 
para os sistemas operacionais da Apple 
(iOS) e Google (Android): Mamãe Ap-
plicada, Meu Ciclo, Medical Services e 
Primadose.

Para Gustavo Comitre, um dos fun-
dadores do app e blog Dr. Cuco E-Heal-
th, “os aplicativos estão chegando com 
tudo no segmento de saúde, trazendo 

inovação e mudanças na maneira de 
lidar não só com tratamento de doenças, 
mas principalmente com prevenção”.

A proposta da plataforma E-Health 
é trazer um acompanhamento do trata-
mento fora das clínicas por meio de um 
app no celular, o qual se conecta com 
sistemas de prontuário e prescrição e 
envia essas informações para o aplica-
tivo do paciente. “Os dados são conver-
tidos em lembretes sobre medicamentos 
e a hora certa de tomá-los, permitindo 
notificar também familiares e amigos 
sobre o tratamento, aumentando a 
adesão à terapia e reduzindo custos de 
saúde no médio e longo prazos”, explica 
Comitre.

interação médiCo-paCiente
Rafael Campos, CFO da Berrini 

Ventures, primeira aceleradora nacio-
nal cem porcento focada em saúde da 
América Latina, lembra que algumas 
pessoas do mercado de saúde acham 
que apps e serviços similares (como 
a telemedicina) tendem a afastar a 
interação  médico-paciente. “Mas vejo 
que, ao contrário, o movimento aponta 
justamente para a aproximação deles. 
Hoje temos apps que trabalham essa 

interação, monitorando constantemente 
as condições clínicas do paciente e 
avisando o médico, caso aponte alte-
rações.”

Em linhas gerais, afirma o executivo, 
os aplicativos de maior sucesso traba-
lham em três linhas: o empoderamento 
do paciente, a aproximação dos players 
(médico-paciente, médico-hospital etc.) 
e a promoção da saúde.

“Os aplicativos com foco em empo-
deramento são os que levam conteúdo 
e ajudam o paciente na tomada de 
decisões”, diz Campos. No segundo 
caso, estão os aplicativos que traba-
lham os protocolos pós-cirúrgicos, 
lembrando ao paciente o que fazer nos 
dias seguintes à alta de uma cirurgia e 
permitindo aos hospitais redução do 
risco de reinternação.

Já a promoção da saúde é prati-
camente uma mudança de paradigma. 
“O que observamos é o movimento dos 
grandes pagadores da conta de saúde 
populacional (principalmente operadoras 
e empresas) em usar essas tecnologias 
para cativar e recompensar os usuários 
que mantenham bom histórico de saúde 
e bem-estar”, observa Campos. P
sorsini@terra.com.br

Na velocidade da inovação
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LEITE MATERNO

É importante conversar 
com um pediatra 

antes de interromper o 
aleitamento

. lucita Briza .

Amamentar e 
voltar ao trabalho
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OO período de amamentação, aquele 
de momentos especiais que reforçam 
os vínculos entre mãe e filho, corre o 
risco de ser bruscamente interrompido 
na hora em que a mulher tem de voltar 
às atividades profissionais e fica em 
dúvida entre substituir o leite materno 
ou mantê-lo. Como é possível conti-
nuar dando ao bebê o alimento mais 
precioso, repleto de vitaminas, de sais 
minerais e amor que se pode oferecer a 
uma criança? 

É verdade que trabalhar fora de 
casa dificulta, diz o pediatra Moises 
Chencinski, mas não impede que a mãe 
continue amamentando só no peito até 
o fim do sexto mês, quando outros tipos 
de alimentos, mesmo água e frutas, 
devem ser introduzidos. A decisão de 
prosseguir com o aleitamento é am-
parada pela lei brasileira e obedece às 
recomendações das entidades de saúde 
nacionais e internacionais.

Tanto a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como a Sociedade Bra-
sileira de Pediatria (SBP) recomendam 
que o aleitamento materno comece na 
sala de parto na primeira hora de vida 
e seja exclusivo, em livre demanda – 
sempre que a criança pedir ou a mãe 
quiser dar – até o sexto mês, e estendido 
até 2 anos ou mais. No Brasil, 65% dos 
recém-nascidos são amamentados na 
sala de parto, só 41% têm aleitamento 
materno exclusivo até o sexto mês e a 
média do não exclusivo é de 11 meses 
e 20 dias, diz pesquisa do Ministério da 
Saúde de 2009.

O que falta para as mães decidirem 
prolongar o período de amamentação, diz 
Chencinski, membro do Departamento 
de Aleitamento Materno da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo, é informação 
e apoio (do marido, da família e outros 
tipos de ajuda em tarefas). Muitas 
mulheres reconhecem a importância 
do aleitamento, lembra a pediatra e 
alergologista Alexandra Guimarães, mas 
o interrompem por causa de dificulda-
des: complicações pós-parto (delas ou 
do bebê), mastite (infecção da mama), 
fissuras no bico do seio ou condições 
pessoais de tempo, cansaço etc.

No Brasil, a lei garante à mulher 
empregada uma licença-maternidade de 
120 dias e assegura que, se ela estiver 
amamentando ao voltar ao trabalho, 
terá direito a mais duas semanas de 
extensão. Em situações especiais, a mãe 
pode requerer gozar desta extensão em 
casa; há empresas que dão estes 15 dias 
a mais em casa como norma, outras a 
deixam entrar uma hora mais tarde, 
sair uma hora mais cedo ou estender a 
hora do almoço para amamentar; quem 
optou por tirar férias nesta época pode 
aproveitar o período de extensão e, em 
seguida, gozar férias, assim garantindo 
mais tempo com o bebê. Mas quem tiver 
obtido seis meses de licença (e não qua-
tro) em troca de benefícios fiscais para 
a empresa não terá direito à quinzena 
de extensão.

A lei ainda obriga empresas que 
têm pelo menos 30 funcionárias com 
mais de 16 anos a oferecer creche ou 
vale-creche em dinheiro para os bebês 
das que estiverem amamentando, mas 
são poucas as creches existentes em 
empresas. A meta atual é fazer com 
que as empresas instalem salas de 
amamentação para que a mãe possa 
aleitar a criança ou recolher o leite para 
armazená-lo e depois transportá-lo 
de forma segura. A orientação sobre 
a coleta e demais etapas do processo 
é dada em muitas unidades de saúde 
municipais e estaduais que mantêm 
grupos de aleitamento materno e nos 
bancos de leite humano (BLH).

Segundo a OMS, o Brasil tem uma 
das maiores e melhores redes de BLH 
do mundo e o site da Fiocruz (http://
portal.fiocruz.br/pt-br/content/banco-
-de-leite-humano) traz seu número e 
localização; maternidades públicas e 
privadas, clínicas e ONGs também têm 
estes dados. Mas as informações básicas 
devem vir desde o pré-natal, quando o 
obstetra examina os seios da gestante 
e a orienta para ter boas condições de 
amamentar. A SBP recomenda que ela 
consulte um pediatra a partir da 32a 
semana de gestação (a Anvisa prevê pa-
gamento diferenciado desta consulta), 
quando, além de informações sobre final 

da gravidez, parto e primeiros cuidados 
e vacinas, a gestante pode esclarecer 
dúvidas sobre o aleitamento.

Como armazenar
Para quem precisa estocar o leite, o 

ideal é retirá-lo com as próprias mãos 
após massagear os seios nos pontos 
inchados; mas, se isto não der bons 
resultados, o leite pode ser retirado 
através de bombas manuais ou elétricas 
e guardado em um frasco limpo de 
forma adequada e bem tampado antes 
de ser estocado sob refrigeração – em 
geladeira por até 24 horas ou no freezer 
por até 15 dias; o uso de isopor é de-
saconselhável. Antes da mamada, deve 
ser descongelado e aquecido no pró-
prio frasco em banho-maria (não em 
micro-ondas, nem fervido) e servido de 
preferência em copinho ou mamadeira 
(nesta, o bebê não faz força para sugar, 
o que pode prejudicar a amamentação); 
a sobra deve ser jogada fora.

À mãe que mantém a exclusivida-
de e fica ansiosa ao perceber que o 
filho está abaixo do peso, Guimarães 
garante que não existe leite “fraco”: 
quem se alimenta de modo saudável e 
toma bastante líquido evitando álcool 
e cafeinados terá leite suficiente e 
adequado ao bebê (teor de gordura, 
anticorpos etc.). A ansiedade pode 
provocar diminuição na quantidade 
do leite, e o que ela deve observar é 
se o filho tem boa pega e sucção, boa 
qualidade de sono e se o intervalo 
entre as mamadas é regular – daí a 
importância de, antes de interromper 
o aleitamento, levar esses dados ao 
pediatra. Sugado no peito ou armaze-
nado, o leite materno é importante para 
evitar alergias devidas à introdução 
precoce de fórmulas industrializadas 
ou do leite de vaca; crianças que não 
mamam no peito também correm mais 
riscos de apresentar quadros infeccio-
sos respiratórios ou gastrointestinais. 
Já o leite materno facilita a digestão do 
bebê, provoca menos cólicas e ajuda a 
prevenir a obesidade na vida adulta. P

lucitab@terra.com.br
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H
Vida de médico

A maioria dos 
médicos tem uma 
vida de sacrifícios

. Flávio tiNé .

Houve um tempo em que, segundo de-
poimento de Ariano Suassuna, havia apenas 
três opções para o cidadão escolher uma 
carreira: engenharia, medicina e direito. Quem 
sabia fazer conta escolhia engenharia; quem 
gostava de abrir barriga de lagartixa estudaria 
medicina; e quem não sabia de nada se tor-
naria advogado, caso dele. O depoimento faz 
sucesso até hoje nas mídias sociais. O escritor 
fala de poucos anos atrás, 50 talvez. Hoje é 
diferente. Cada universidade oferece opções 
com desdobramentos inimagináveis.

Morando em pequena cidade onde a 
atração principal era um rio onde nadávamos 
sem medo, um céu azul onde admiráva-
mos as estrelas e um cinema onde víamos 
 Rim-tim-tim, não estava em nossas preo-
cupações a escolha de uma profissão. No 

ginásio, a única preocupação 
na época era passar de ano, 
decorando operações de arit-
mética e regras de português. 
Um médico deixava momen-
taneamente seus afazeres 
no único hospital local para 
cumprir um programa de fran-
cês e um pastor protestante 
ensinava latim. Era só. 

Muitos anos depois viria a 
conhecer em detalhes a vida 
de um médico. Ao contrário 
do que muitos pensam, não é 
fácil. Tem muito mais sacrifício 
do que glamour. Logo no ves-
tibular disputa uma vaga com 
enorme dificuldade. Na facul-
dade, estuda dia e noite, dá 
plantões, passa fome, enfrenta 

colegas e professores invejosos e participa de 
inevitáveis casos de sobrevivência duvidosa 
ou improvável. Casos de suicídio não são 
divulgados. São poucos, mas existem, como 
casos de desistência. Um dos mais curiosos 
que testemunhei foi o do Dr. Ryoki Inoue. 
Formado pela Faculdade de Medicina da USP, 
militou como cirurgião no pronto-socorro do 
Hospital das Clínicas da própria escola, até 
abandonar o emprego e se tornar escritor. 
Pode não ser o melhor, mas é o mais prolífero 
do mundo, entrando no Livro dos Recordes 

como autor de mais de mil romances. Montou 
sua própria editora, que edita seus livros e 
também de amigos.

A maioria dos médicos tem uma vida de 
sacrifícios, dormindo pouco e desfrutando 
nada ou quase nada da vida. Enfurnados 
em centros cirúrgicos, laboratórios, enfer-
marias ou arquivos, dedicam boa parte de 
seu tempo a dar explicações a familiares 
de pacientes internados. Explicações que 
nunca são entendidas devido à sua natu-
reza essencialmente. A peculiaridade do 
trabalho leva o médico a casar com um 
colega de profissão. Geralmente dá certo, 
mas nem sempre.

Mas esse não é, ainda, o maior proble-
ma. O mais grave é quando ele entende de 
aumentar de forma exagerada seu patri-
mônio, levar “uma vida de luxo e riqueza”, 
como se diz vulgarmente, passando por 
cima de tudo e de todos. Felizmente são 
casos raros. No interior do País não é difícil 
encontrar o médico de família, o que atende 
de graça, o vizinho solidário que atende 
altas horas da noite, e até o que às vezes 
vira veterinário, em casos de emergência. 

A recente decisão judicial que permite 
o lançamento de biografias sem autoriza-
ção do biografado ou seu representante 
legal dá margem ao aparecimento de uma 
enxurrada de livros do gênero. São poucos, 
porém, os que se interessam em focalizar 
a vida de um médico. Geralmente são eles 
mesmos que os escrevem ou pagam a um 
profissional para fazê-lo (ghost writer). 
Difícil mesmo é evitar o viés do endeu-
samento. 

Felizmente, de vez em quando algum 
jornal aborda o trabalho de um médico, 
mostrando sua verdadeira vida de sacri-
fício. Mas a reportagem é efêmera. Sua 
repercussão limita-se aos fatos do dia. 
Além disso, como se sabe, os profissionais 
mais autênticos não gostam de exibir suas 
atitudes, mesmo sabendo que essa divul-
gação seja benéfica para a humanidade. 
Em respeito a esses verdadeiros cientistas, 
não cito nomes, mesmo porque seria tarefa 
dificílima. O fato é que vida de médico é 
mais difícil que encantadora.      P

O autor é jornalista, foi assessor 
de imprensa do HCFMUSP durante 

21 anos e conviveu dia e noite com 
diferentes especialistas
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Quanto maior o estresse, mais 
cresce também o vício – Não che-
ga a ser uma grande novidade, mas 

profissionais da Universidade 
Emory, nos Estados Uni-
dos, realizaram expe-

r iências com ratos, 
simulando situações 

em que os humanos 
passam por alto 

nível de estresse, seja em seu cotidiano 
ou certa fase da vida. As cobaias me-
nores, ao subjugo de outras maiores, 
foram submetidas ao vício em cocaína 
em seus terrenos. Foi constatado que 
os ratos menores, ao se sentirem 
intimidados, aumentaram seu apetite 
pela droga. Da mesma forma quando 
os seres humanos recebem bullying ou 
outras intimidações sociais.

Controle-se! – A 
crise econômica, 
acompanhada de 
ansiedade em ge-
ral, tem afetado 

muita gente e gerado 
estresse crônico. Este 

cenário negativo é pre-
judicial à saúde, pois 

aumenta o cortisol no orga-
nismo, a pressão arterial e o 
número de batidas do coração, 
crescendo, assim, os riscos de 
infarto.Perda de olfato: risco 

de vida – A Universi-
dade de Columbia, 
nos Estados Unidos, 

acompanhou 1.169 pes-
soas com idade acima de 

65 anos por alguns anos e 
verificou que quem teve uma 
diminuição do olfato apre-

sentou um índice de mortalida-
de maior. Falta de olfato pode indicar 
câncer, doença de Alzheimer ou mal de 
Parkinson, diabetes, sinusite e rinite e 
aumentar chances de acidentes, como 
não identificação prévia de cheiro de 
gás em explosões.

Gota: excesso de ácido úrico nas 
juntas – A Universidade de Otago, na Nova 
Zelândia, resolveu fazer um trabalho sobre 
os alimentos prejudiciais às dores nas 
juntas, sintomas típicos da gota, que 
naquele país tem uma incidência 
muito grande na população. Con-
cluiu, para surpresa de muitos, 
que o tomate é um dos piores ali-
mentos, pois é rico em glutamato, 
que estimula a síntese de ácido úrico 
nas articulações. Conforme os estudos, 
2.051 pessoas se submeteram a testes 
que deflagraram agravamentos da gota, 
aumentando as dores, inchaços e vermelhi-
dão nas articulações. Os vilões principais, 
além do tomate, foram os peixes, frutos do 
mar, carnes vermelhas e o álcool.

Óleo de canola existe? – Na verdade é um nome inventado. O óleo é extraído 
de uma planta chamada Colza, que possui ácido erúcico, prejudicial à saúde. Foi 
renomeado como óleo de canola, retirou-se o ácido e a planta ficou rica em ômega-3, 
boa para a saúde. A rejeição é pelo fato de ser um grão transgênico, mas faz bem 
à saúde e é aprovado por diversos órgãos internacionais.

Cuidado com os níveis de triglicéride – O triglicéride é um tipo de gordura 
que pode entupir as artérias. Pães, massas, doces e carnes vermelhas são 
os vilões nessa área. Esses alimentos são ricos em carboidratos simples, 
porém a maioria da população não consegue evitar seu consumo. Mas, com 
certo sacrifício, alterando um pouco o estilo de vida, é possível diminuir em 
até 20% os efeitos nocivos do triglicéride. Para isso, basta incluir na alimentação aba-
cate e peixes, por exemplo, ricos em gorduras insaturadas – menos nocivos à saúde.

Coma devagar – Se está pen-
sando em emagrecer, além de diminuir 
o número de calorias do seu prato, 
coma mais lentamente. A refeição deve 
durar ao menos 20 minutos, pois é o 
tempo que o cérebro recebe o sinal 
de que estamos comendo e ficamos 
saciados.

Saúde em números – O Ministério 
da Saúde fez um levantamento sobre 
a atividade física no Brasil. Os nú-
meros não levam em consideração 
atividades físicas caseiras, em 
deslocamento ao trabalho ou no 
próprio local. Concluíram que 41% 
dos homens são sedentários e 50% 
das mulheres também. Quanto maior 
a idade, maior o grau de sedentarismo. 
A maior parte das pessoas abandona 
os exercícios entre 16 e 24 anos. A 
maioria (57%) pratica exercícios em 
lugares abertos e apenas 12% em 
academias. O futebol é o esporte pre-
ferido dos homens (66%) e 19% entre 
as mulheres. A maior motivação para 
a prática é a melhoria da qualidade de 
vida e bem-estar.

Chorar faz bem – Pesquisa 
feita pela Universidade de 
Tilburg, na Holanda, concluiu 
que chorar durante um filme 

triste deixa as pessoas 
mais tristes, logo após sua 
exibição, mas, após 90 mi-

nutos, são elas, as choronas, 
que se comportaram de maneira mais 
alegre, ao contrário de um grupo mais 
contido. Mas não se deve forçar o choro.

Não ande, corra! – É claro que ca-
minhar faz bem à saúde e é recomen-
dado pela maioria dos médicos. Como 
sabido, o sedentarismo é péssimo! Mas 
algumas pesquisas recentes têm 
sugerido a adoção de exercícios 
de ritmo acelerado, que 
testam os limites do corpo; 
aqueles que deixam a pes-
soa bem suada e ofegan-
te. A mudança acontece 
porque o corpo se acostuma 
com exercícios moderados e o físico 
estaciona. Melhoras nas inflamações 
e nas dores das articulações foram 
relatadas. Com aval médico e orien-
tação certa, teste os seus limites com 
exercícios de pouca duração e alta 
intensidade.

Cuidados com a maquiagem – 
Constatou-se que 93% das mulheres 
brasileiras usam maquiagem, mas 
apenas 5% utilizam produtos específi-
cos para a sua remoção. É necessário 
retirar a maquiagem, pois o acúmulo de 
pigmentação não retirada altera o pH 
(potencial de hidrogênio) – que indica 
a acidez, neutralidade ou alcalinidade 
– da pele e causa diversos problemas, 
como inf lamações, obstrução dos 
canais lacrimais, rugas profundas e 

outras complicações.
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A

Dupla 
personalidade

“Cabo de Vassoura” 
escondia que nascera 
magro e não entendia 

nada de regimes

. Paulo castelo BraNco .

Ao nascer, parecia que era prematu-
ro. Magrinho de dar pena. Pele e osso, 
como relatou o pai aos parentes. Ficou 
na incubadora por dez dias.

Em casa, com a extrema dedicação 
materna, superou os primeiros dias e 
seguiu firme na infância, sempre pro-
tegido por todos. Mas chegou o dia de 
entrar na escola do bairro. A mãe o levou 
pelas mãos e carregou sua sacola com a 
merenda e os materiais escolares.

Naquela época, aos sete anos, era 
alto e magérrimo. Cabelo escovinha 
e andar desengonçado. A professora 
iniciou a chamada. Ele, de nome Raul, 
ficou por último e levantou-se ao ou-
vir o seu nome completo. No fundo da 
sala, um gozador falou alto: “Cabo de 
Vassoura”! A turma caiu na gargalhada, 
e a professora exigiu silêncio. Todos 
obedeceram. Eram tempos em que não 
havia bullying, ou melhor, havia, mas 
ninguém se importava muito e, quando 
se importava, saía no braço e passava 
a ser respeitado. Raul, de tão protegido 
em casa, nem reparou.

A vida seguiu em frente, e o menino 
tímido e magricela ia convivendo com 
o apelido até o ponto de ninguém mais 
saber o seu verdadeiro nome. É verdade 
que os colegas o chamavam de “Escova”, 
eliminando o “cabo”, de conotação jocosa.

No colégio foi convidado para fa-
zer parte do time de vôlei. O técnico 
achou que, fortalecendo os músculos 
do jovem, ele poderia ser um excelente 
jogador. Não foi aproveitado. A muscu-
latura frágil não permitiu. Do serviço 
militar foi dispensado. Recluso em casa, 
aprendeu a fazer pesquisas na internet. 
Virou especialista. Criou blog , site , 
instagram, grupo de whatsapp e ficou 
famoso. Suas páginas eram seguidas por 
mais de 2 K.

O site foi batizado de “Consulta On 
line – aprenda a ser magro”. Empresas 

de vários setores anunciavam seus pro-
dutos. Raul falava sobre as vantagens de 
ser magro e saudável. Suas fotografias, 
publicadas e curtidas milhares de vezes 
ao dia, mostravam um jovem esbelto, 
com cabelos estilo “Escovinha” e as 
têmporas levemente grisalhas.

Os seguidores pediam conselhos e ele 
sempre avisava que não era médico ou 
fisioterapeuta e, portanto, não poderia 
indicar tratamentos ou remédios. Falava 
somente que ser magro facilitava uma 
vida saudável. Dizia isto com bom humor 
e contava histórias de pessoas magras 
que se sobressaíam em todos os setores.

O sucesso era tanto que jornais 
e revistas pediam para entrevistá-lo. 
Sempre arranjava uma desculpa para re-
cusar. Na verdade, escondia que nascera 
magro e não entendia nada de regimes; 
estava somente aproveitando de uma 
moda que sabia passageira.

De uma hora para a outra, tudo foi 
por água abaixo. O colega, lá da primeira 
série, também explorador do Dr. Google, 
publicou no facebook uma fotomonta-
gem de Raul no estilo “antes e depois”. 
Foi um escândalo! Raul entrou em de-
pressão e, em sua última pesquisa, bus-
cou o endereço de um psiquiatra; queria 
voltar a ser o “Cabo de Vassoura”.    P

Paulo Castelo Branco é advogado, 
escritor e membro da Academia 

Brasiliense de Letras
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AApesar de ser pouco conhecido da po-
pulação, 95% das pessoas carregam o vírus 
varicela-zóster, o mesmo que, na infância, 
provoca a catapora e pode desencadear 
outra doença na fase adulta: herpes-zóster. 
Conhecido popularmente como cobreiro, 
esse problema se manifesta com lesões na 
pele semelhantes a bolhas e está associado 
a dor aguda apenas de um lado do corpo, 
principalmente na região do tórax, abdome 
e rosto (perto dos olhos).

Segundo Renato Kfouri, presidente 
da Sociedade Brasileira de Imunização 
(SBIm), após a primeira infecção pelo vírus 
 varicela-zóster, este permanece adormecido 
no organismo. “O vírus pode ser reativado 
quando há queda da imunidade ou à medida 
que a pessoa envelhece. Não temos estatís-
ticas da doença no Brasil, o que sabemos é 
que 50% dos indivíduos que chegarem aos 
80 anos terão pelo menos um episódio de 
 herpes-zóster na vida”, diz.

Podem se passar meses ou anos após a 
primeira infecção, até que ocorra a reativação 
desse vírus. Só que dessa vez a doença se ma-
nifesta de forma localizada, com formação 
de vesículas e bolhas que se distribuem num 
trajeto linear, lembrando uma cobra.

Para Aldejane Gurgel, coordenadora 
do Departamento de Doenças Infecciosas 
e Parasitárias da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, o principal sintoma é a dor 
de característica aguda e debilitante e 
pode surgir antes mesmo do aparecimento 
das bolhas e permanecer durante toda a 
evolução da doença, inclusive após o desa-
parecimento das lesões cutâneas, quando é 
possível acontecer a complicação conhecida 
como neurite pós-herpética (mais conhe-
cida como nevralgia, que é uma condição 
dolorosa que afeta fibras nervosas da pele 
e pode durar de três meses a vários anos).

“Atualmente existe a vacina para her-
pes-zóster, que é recomendada para pessoas 
com mais de 50 anos. É aplicada em uma 

única dose por via subcutânea e confere 
um grau de proteção em torno de 70%”, 
avisa Gurgel.

qualidade de vida
O impacto geral do herpes-zóster na 

qualidade de vida do indivíduo é compará-
vel com outros problemas de saúde como 
insuficiência cardíaca, diabetes, ataque 
cardíaco e depressão. Isso porque a doença 
pode deixar cicatrizes, provocar pneumonia, 
fraqueza muscular, paralisia motora e perda 
de audição. De acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
de 10% a 25% dos pacientes podem ter 
comprometimento ocular e, destes, 75% te-
rão complicações como ceratite (a primeira 
causa infecciosa de cegueira corneana nos 
países desenvolvidos), úlcera de córnea e 
queda da pálpebra, enquanto aproximada-
mente 7% terão perda visual significativa.

Nos Estados Unidos, ocorrem cerca de 
um milhão de casos novos de herpes-zóster 
por ano. “Na Europa, relatos mostram que 
são registrados de três a cinco casos por 
cem mil habitantes”, comenta Kfouri. No 
Brasil não há estudos específicos, mas 
uma consulta ao Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS) mostrou 
que, a cada ano, registram-se cerca de 10 
mil internações causadas por complicações 
do vírus varicela-zóster. Quando se examina 
a mortalidade, cerca de 80% referem-se a 
indivíduos com mais de 50 anos de idade.

“É importante iniciar o tratamento nas 
primeiras 72 horas, para limitar a extensão, 
duração e gravidade da doença. Durante a 
fase aguda, analgésicos e compressas frias 
ajudam a aliviar os sintomas locais”, conclui 
Gurgel. Outros avanços na prevenção e 
tratamento da doença estão em fase de 
pesquisa, como o desenvolvimento de novas 
vacinas e procedimentos para a redução da 
dor crônica. P

eliescudero@gmail.com

Mais de 90% das 
pessoas têm o vírus 

da catapora que pode 
ser reativado e causar 

herpes-zóster

. elisaNdra escudero .

Dor aguda e 
bolhas na pele

COBREIRO

divulgação
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PRODUTIVIDADE

A garantia de produtividade de uma 
companhia depende da orquestração de 
múltiplas variáveis, como investimentos, 
profissionais qualificados, infraestrutura e 
atenção aos gargalos em suas diferentes 
áreas. Muitas vezes se acredita que a so-
lução para enfrentá-los é o aumento da 
jornada de trabalho, mas esta medida não 
é sustentável, funciona apenas como opção 
emergencial, gerando estresse e queda de 
desempenho no médio e longo prazo, ava-
liam especialistas em gestão de empresas 
e de pessoas.

Hoje, num mundo empresarial alta-
mente competitivo, eles concordam que 
trabalhar de 7 a 8 horas diárias é inviável, 
principalmente no alto escalão, uma vez que 
o mundo está conectado e ativo 24 horas 
por dia. A demanda extra já está incorpo-
rada, levando a jornadas de trabalho de 
12 a 14 horas e a atividades em casa. Mas 
isso não significa, observam, aumento de 
produtividade.

Arley Ribeiro, diretor e engenheiro 
químico da Pulvitec Ltda., especializada em 
adesivos para consumo doméstico e indus-

Ladrões de tempo 
adoecem empresas
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trial na América Latina, América do Norte, 
Europa e Ásia, acredita que uma jornada de 
trabalho aceitável é de 9 a 10 horas. “Mais 
do que isso é carga excessiva e improdutiva.”

Segundo ele, muitos altos executivos 
confundem excesso de trabalho com 
“parecer muito ocupado”. Participam de 
reuniões desimportantes e extensas, via-
gens e encontros dispensáveis. É preciso 
abolir o supérfluo, manter reuniões curtas, 
de no máximo dez minutos, simplificar 
relatórios e usar a tecnologia a favor do 
ganho de tempo. “Não existe empresa 
perfeita. Todas têm gargalos, mas o úni-
co gargalo aceitável é gastar tempo em 
reuniões extensas com grandes clientes”, 
recomenda Ribeiro.

Para Anderson Sant’Anna, professor 
e coordenador do Núcleo de Desenvolvi-
mento de Pessoas e Liderança da Funda-
ção Dom Cabral (FDC), deve-se avaliar a 
natureza do trabalho da organização e sua 
estratégia de negócios. No caso de uma 
empresa com operações clássicas – com 
baixo grau de inovação, produção em 
massa e em série –, a redução na jornada 
de trabalho implicará rever a forma como 
implementa sua estratégia.

A saída, normalmente, é investir em 
novas tecnologias de produção e gestão. 
Mas, se a estratégia da empresa é a dife-
renciação, agregação de valor e inovação, 
a questão da jornada pode ser pouco 
relevante. “No padrão atual das empresas, 
fundamentado na flexibilidade, fatores 
como liderança e gestão tornam-se cada 
vez mais centrais”, observa Sant’Anna.

Clareza e Compreensão
Para Ana Maria Cilumbriello, psicóloga 

e especialista em RH, produtividade alta 
corresponde à realização das atividades 
com qualidade, rapidez e atendimento a 
prazos e objetivos estabelecidos pela em-
presa. “Em qualquer situação a clareza de 
metas, recursos, planejamento das ações e 
foco na execução são vitais, assim como 
um ambiente de trabalho saudável, com 
uma comunicação eficiente”, esclarece. 
Comunicação falha, conflitos no ambiente 
de trabalho (problemas de relacionamento, 
eminência de reduções de pessoal etc.), se-
gundo ela, roubam tempo de produtividade.

Adriana Gomes, coordenadora do 
Núcleo de Pessoas da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM), 
comenta que é comum os funcionários 
trabalharem em meio a barulho, mudança 
de prioridades e interrupção contínua de 
trabalho para atender às demandas fora 
do planejado e reuniões improdutivas. 
“Como se não bastasse, ainda usamos mal 
as tecnologias de comunicação. O excesso 
de e-mails, deslocamento e viagens não 
relevantes consomem tempo.”

A especialista observa que no Brasil 
tudo é meio improvisado. “Se chamamos 
um profissional para resolver um proble-
ma elétrico ou hidráulico, muitas vezes 
nos deparamos com aquele que precisa 
ir até o carro pegar a ferramenta. Se ele 
não achar, perde um tempo enorme em 
forjar uma que só resolve parcialmente o 
problema ou então adia a visita.”

solução
As corporações tornaram tão comple-

xas suas gestões e processos que foi pre-
ciso envolver mais pessoas e mais tarefas, 
o que acaba criando maior dependência 
para as tomadas de decisões e execução 
do serviço, aumentando a carga horária 
sem sucesso. A saída agora é simplificar. 
A começar pela desburocratização, tec-
nologia e inovação.

Para Luiz Edmundo Rosa, diretor de 
educação da Associação Brasileira de 
Recursos Humanos – ABRH-Brasil, a 
burocracia é tão complicada e lenta no 
Brasil que até para pagar imposto se 
perde tempo. “É o caso recente do eSo-
cial, quando as pessoas perderam horas 
para emitir um formulário para pagar os 
impostos”, lamenta.

Entre os gargalos apontados por 
Rosa há ainda a questão das funções mal 
desenhadas, ou seja, a empresa investe 
na qualificação de um funcionário para 
um cargo que já é inadequado em vez de 
criar novas metodologias e funções. “Daí 
contratam mais funcionários para agilizar 
processos entre duas ou mais áreas, o que 
acaba travando a fluência da tomada de 
decisões”, alerta. P

sorsini@terra.com.br

Falta de foco e 
comunicação, 

tecnologia em excesso 
ou inadequada, má 

gestão e burocracias 
roubam a saúde de 
todos no ambiente 

corporativo

. silvaNa orsiNi .
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Cartas e E-mails
Gostaríamos de utilizar algumas matérias de 
edições anteriores da revista Medicina Social 
da Abramge. Reconhecemos que o seu conteúdo 
é muito bem selecionado e interessante. Pedimos 
a autorização para veiculação, em nosso site, de 
suas matérias sobre saúde, citando a fonte. Desde 
já agradecemos.
Nádia Palhares Teixeira – Betim – MG
Nota do editor: A autorização foi concedida.

Sou gestora hospitalar e gostaria de solicitar para 
nossa clínica o recebimento das revistas Abramge 
para uma biblioteca livre que estamos abrindo 
com o intuito de incentivar a leitura. Conheço as 
revistas desde minha faculdade e tenho certeza 
de que nossos pacientes irão gostar.
Maria Valdizia de Almeida Silva – Fortaleza – CE

Valho-me da presente (carta) para agradecer o 
recebimento regular desta revista, que reputo de 
importância extraordinária, e solicitar a continui-
dade de sua remessa para meu novo endereço.
Francisco de Assis Claudino – Caruaru – PE

Agradecemos o gesto nobre de doação do(s) 
exemplar(es) Medicina Social, v. 32, n. 231, 
out./dez. 2015. Informamos que gostaríamos de 
continuar recebendo tão enriquecida obra para 
compor nosso acervo.
Francinara Costa – Lavras – MG

Solicito que a revista da Abramge seja enviada 
para meu novo endereço. Aproveito também para 
sugerir uma pauta sobre a importância da vaci-
nação dos idosos.
Claudia Teixeira Quelhas – São Paulo – SP
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A geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes, da Associação Casa do Cuidar, 
ensina doentes terminais a viver em sua plenitude

Saúde suplementar

Envelhecimento saudável
Aprenda a manter-se em 

plena atividade após os 60 anos

Os rumos dos planos 
de saúde no Brasil

A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association 
no Brasil,  explica como é possível controlar o estresse de forma saudável

O sociólogo Renato Sérgio Lima, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fala 
sobre a violência urbana e como reverter este cenário dramático das nossas cidades
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35Principais Prazos das Operadoras na ANS
JANEIRO
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
nov/2015.

FEVEREIRO
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
dez/2015.

MARÇO
02
SIP - data-limite para envio dos arquivos 
referentes ao 3o trim/15 e 4o trim/15.
10
TPS - data-limite para envio do número 
de beneficiários discriminando idade, 
segmentação e abrangência geográfica 
de seus planos dos meses de dezembro 
(2015), janeiro e fevereiro (2016) e 
pagamento da taxa.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
jan/2016.
31
DIOPS Financeiro - data-limite para envio 
dos dados do 4o trim/2015, inclusive 
para operadoras classificadas nas 
modalidades de cooperativa odontológica 
ou odontologia de grupo com até 20.000 
(vinte mil) beneficiários.
31
Demonstrações Financeiras de 31 de 
dez/2015 - data-limite para publicação.

ABRIL
15
REA-Ouvidorias - data-limite para o 
envio do Relatório Estatístico e Analítico 
do Atendimento das Ouvidorias das 
operadoras de planos privados de 
assistência à saúde.
Demonstrações Financeiras, incluindo o 
Parecer de Auditoria de 31 de dez/2015 
- data-limite para encaminhamento em 
meio físico.
Relatório Circunstanciado de Auditoria 
de 31 de dez/2015 - data-limite para 
encaminhamento em meio físico para 
operadoras com menos de 20 mil 
beneficiários.
25
TISS - data-limite para o envio de dados de 
atenção à saúde da competência de fev/2016.
30
Qualificação de Operadoras - data 
de corte para leitura dos sistemas que 

abastecem o Programa de Qualificação 
Operadoras.
Relatório Circunstanciado de Auditoria 
de 31 de dezembro de 2015 - data-limite 
para encaminhamento em meio físico 
para operadoras com mais de 20 mil 
beneficiários.

MAIO
15
DIOPS Financeiro - data-limite para 
envio dos dados do 1o trimestre de 2016, 
exceto para operadoras classificadas nas 
modalidades de cooperativa odontológica 
ou odontologia de grupo com até 20.000 
(vinte mil) beneficiários.
DIOPS Parecer de Auditoria - data-
limite para envio do Parecer das 
Demonstrações Financeiras de 
31/12/2015.
DIOPS Relatório Circunstanciado de 
Auditoria - data-limite para envio do 
Parecer das Demonstrações Financeiras 
de 31/12/2015.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
março/2016.
31
SIP - data-limite para envio do arquivo 
referente ao 1o trimestre de 2016

JUNHO
10
TPS - data-limite para envio do número 
de beneficiários discriminando idade, 
segmentação e abrangência geográfica 
de seus planos dos meses de abril, maio 
e junho de 2016 e pagamento da taxa
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
abril/2016.

JULHO
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
maio/2016.

AGOSTO
15
DIOPS - Financeiro - data-limite para 
envio dos dados do 2o trimestre de 2016, 
exceto para operadoras classificadas nas 
modalidades de cooperativa odontológica 
ou odontologia de grupo com até 20.000 
(vinte mil) beneficiários.
DIOPS - PPA sobre Provisão de Eventos a 
Liquidar - data-limite para envio dos dados 
do 2o trimestre de 2016.

DIOPS - PPA sobre as Demais 
Informações Econômico-Financeiras do 
DIOPS - data-limite para envio dos dados 
do 2o trimestre de 2016.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
junho/2016.
31
SIP - data-limite para envio do arquivo 
referente ao 2o trimestre de 2016.

SETEMBRO
09
TPS - data-limite para envio do número 
de beneficiários discriminando idade, 
segmentação e abrangência geográfica 
de seus planos dos meses de julho, 
agosto e set/2016 e pagamento da taxa.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
julho/2016.

OUTUBRO
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
agosto/2016.

NOVEMBRO
15
DIOPS - PPA sobre Provisão de Eventos a 
Liquidar - data-limite para envio dos dados 
do 3o trimestre de 2016.
DIOPS - Financeiro - data-limite para 
envio dos dados do 3o trimestre de 2016, 
exceto para operadoras classificadas nas 
modalidades de cooperativa odontológica 
ou odontologia de grupo com até 20.000 
(vinte mil) beneficiários.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
setembro/2016.
30
SIP - data-limite para envio do arquivo 
referente ao 3o trimestre de 2016.

DEZEMBRO
09
TPS - data-limite para envio do número 
de beneficiários discriminando idade, 
segmentação e abrangência geográfica 
de seus planos dos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2016 e 
pagamento da taxa.
25
TISS - data-limite para o envio de dados 
de atenção à saúde da competência de 
outubro/2016.

www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/calendario-das-operadoras
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