
Os males da coluna      
Terceira causa de aposentadoria e segunda 
de licença no trabalho, as dores nas costas 
se alastram no mundo. Saiba como reconhecer 
e evitar os problemas da coluna

Automedicação   
Cerca de 80 milhões de 
pessoas se automedicam 
no nosso país. Confira os 
estragos que isso pode 
acarretar à sua saúde, 
incluindo a bucal  

Paixão 
Estar apaixonado é 
bom para a saúde, 
mas pode causar até 
compulsão. Conheça 
as duas faces 
desse curto-circuito 
emocional  

Microfranquias  
Já virou febre. As 
microfranquias devem 
crescer 20% este ano. 
E muitas dão até 30% 
de rentabilidade
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O professor titular de Ética e Filosofia Política da USP Renato Janine Ribeiro fala sobre a 
corrupção no Brasil e por que a sociedade ainda não exige a punição exemplar dos envolvidos
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AméricA LAtinA: sistemAs 
diferentes, probLemAs iguAis

dores e operadoras; 
tempo para marca-
ção de consultas; 
liminares da justiça 
obrigando cobertu-
ras não contratuais; 
e, principalmente, a 
grande pressão regu-
latória para os planos 
de saúde privados 
não extensíveis ao 
atendimento público 
estatal – apesar de 
todas as pesquisas 

indicarem índices de satisfação ele-
vados para os planos de saúde.

Para se ter uma ideia sobre as di-
ferenças dos vários sistemas, dentro 
de problemas semelhantes, podemos  
citar: na Colômbia, a marcação de 
consultas de clínicas básicas tem um 
tempo máximo de três dias, obriga-
toriamente. 

Ainda na Colômbia, há uma limi-
tação de verticalização das Operado-
ras; enquanto no Peru as seguradoras 
– que no Brasil são proibidas de ter 
hospitais e médicos próprios – estão 
verticalizando seus serviços por 
meio de compra maciça de hospitais, 
clínicas e laboratórios, a preços bem 
acima do valor de mercado. Já na 
Venezuela, por motivos variados, as 
operadoras podem ser simplesmente 
desapropriadas.

Por outro lado, a regulação no 
Brasil está bem mais adiantada que 
nos demais países e é provável que 
o verdadeiro “tsunami” de medidas 
regulatórias brasileiras se expandam 
pelos outros países e vice-versa.  

A Alami se reúne normalmente 
quatro vezes ao ano. Realiza con-
gressos a cada dois anos, alternando 
a sede dos encontros entre os países 
associados. A  Abramge possui três 
cargos na diretoria da Alami, além 
de se constituir na sede oficial da 
entidade.

CComo aconte-
ce anualmente, a 
Abramge participou, 
em março último, 
da reunião geral da 
Alami – Associação 
Latino-Americana de 
Sistemas Privados de 
Saúde, entidade sem 
fins lucrativos, fun-
dada em 1980 pelo 
Brasil e Argentina e 
que hoje conta com a 
participação de pelo 
menos dez países da América do 
Sul, com atendimento a mais de 100 
milhões de pessoas. 

Curioso notar que a entidade 
reúne um grupo no qual cada país 
tem uma constituição diferente dos 
seus planos de saúde, que vão desde 
empresas de medicina pré-paga até 
seguradoras, além das várias moda-
lidades brasileiras. E mais, indepen-
dentemente da sua constituição, 
essas empresas são fiscalizadas por 
superintendências ligadas ao Minis-
tério da Saúde, sendo o Brasil o único 
país fiscalizado por uma agência 
reguladora com cinco diretores nas 
várias áreas de atuação.

Desde quando foi idealizada, 
pelo brasileiro Luis Antonio de Abreu 
Sampaio Doria e o argentino Alberto 
Schvarzer, a Alami reúne experiências 
em planos de saúde privados em toda 
a América Latina com o objetivo de 
orientar países que já possuem ou 
pretendem criar tais planos. 

Na última reunião de diretoria, 
realizada em Bogotá, na Colômbia, a 
discussão principal foi centrada nos 
problemas enfrentados pelas em-
presas de planos privados de saúde, 
praticamente os mesmos encontrados 
nas empresas brasileiras. Só para citar 
os mais frequentes, a extensão cada 
vez maior do rol de procedimentos 
obrigatório; qualificação de presta-
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Direito

A inconstitucionalidade 
da Súmula no 23 da ANS

ADiretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar – ANS, em 27 de fevereiro 

de 2012, com base no inciso III do 
artigo 86 do Regimento Interno da 
referida Agência Reguladora, insti-
tuído através da RN no 197, de 16 
de julho de 2009, baixou a Súmula 
Normativa no 23, pela qual resolveu 
dar a sua interpretação da legis-
lação de saúde suplementar, com 
efeito vinculante a todos os órgãos 
e agentes públicos da ANS, sobre 
um assunto da maior importância, 
ou seja, expressando que “os arti-
gos 17 e 18 da Lei no 9.656, de 3 de 
junho de 1998, por conterem normas 
de organização e funcionamento da 
prestação dos serviços assistenciais 
da saúde e exigir de seus destinatários 
a observância de determinadas regras 
de comportamento para a adequada 
preservação dos contratos de planos 
privados de assistência à saúde, 
apresentando características típicas 
das normas jurídicas integrantes de 
um regime jurídico ou regime legal, 
aplicam-se às situações jurídicas 
definitivamente constituídas antes de 
sua vigência sem afrontar a garantia 
prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da 
Constituição Federal”. 

Os citados artigos 17 e 18 da 
Lei da Regulamentação dos Planos 
e Seguros de Saúde referem-se às 
obr igações dos contratados, re-
ferenciados ou credenciados das 
operadoras dos referidos planos e 
seguros, bem como versam sobre os 
compromissos por eles assumidos 
para com os consumidores, quanto à 
sua manutenção ao longo da vigência 
dos contratos. Em suma, trata-se de 
matéria concernente às relações com 
a  rede assistencial das mencionadas 
operadoras, além dos seus compro-
missos no  atendimento aos agravos 
de saúde dos beneficiários daqueles 
planos e seguros.

É de tamanha importância jurídica 
essa garantia fundamental de direito, 
que a Suprema Corte Brasileira, como 
não poderia deixar de ser, posto que 
a aplicação retroativa na nova norma 
legal é repelida pelas disposições 
constitucionais dos países civilizados, 
sempre reconheceu a absoluta rejeição 
à aludida retroatividade,  mantendo-se 
íntegro o princípio constitucional 
trazido no artigo 5o, inciso XXXVI, da 
CF, supra transcrito.

Tanto isso é verdadeiro que o STF, 
ao julgar liminarmente a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no1.931-8, 
proposta pela Confederação Nacional 
de Saúde – Hospitais, Estabelecimento 
de Serviços – CNS contra alguns dis-
positivos da Lei no 9.656/98, que regu-
lamenta os planos de saúde, decidiu, 
por unanimidade de seus membros, 
pela suspensão, por serem inconsti-
tucionais, de parte do parágrafo 2o do 
artigo 10 e a íntegra do artigo 35-G 
do citado diploma legal, posto que “a 
retroatividade determinada por esses 
preceitos faz incidir regras da legisla-
ção nova sobre cláusulas contratuais 
preexistentes firmadas sob o regime 
legal anterior que, a meu ver, afrontam 
o direito já consolidado das partes, de 
tal forma que violam o princípio con-
sagrado no inciso XXXVI do artigo 5o 
da Constituição Federal e põem-se em 
contraste com a jurisprudência dessa 
Corte, de que é exemplo o julgamento 
proferido da ADI no 493-DF, Moreira 
Alves, publicada da RTJ 143/724” (trans-
crição do item 61 do julgado na ADI 
no 1.931-8, voto do Relator, o então 
ministro Mauricio Correa).

Dessa forma, entendemos ter sido 
juridicamente equivocada a interpre-
tação dada à matéria na conclusão da 
Súmula Normativa no 23, de 27 de fe-
vereiro de 2012, da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS.  P

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

Dessa forma, a Súmula Normativa, 
ora comentada, foca relações jurídi-
cas de direito privado, em que são 
atores as pessoas, físicas ou jurídicas, 
dos prestadores de serviços de saúde, 
das operadoras que as contratam, cre-
denciam ou referenciam, e também 
dos consumidores, integrantes dos 
aludidos produtos de saúde.

Como acima ficou dito, o insti-
tuto da Súmula Normativa, especi-
ficado, regimentalmente, como ato 
privativo da Diretoria Colegiada da 
ANS, tem por finalidade estabele-
cer entendimento vinculativo da 
Agência Reguladora a todos os seus 
órgãos e agentes públicos, versando 
sobre determinado tema. No caso 
aqui examinado, a citada Súmula 
interpreta que aos contratos refe-
rentes às aludidas relações jurídicas 
podem ser aplicadas novas dispo-
sições legais, que tenham vigência 
posterior à data de celebração dos 
mencionados instrumentos jurídicos, 
sem que isso venha a ferir o princípio 
constitucional previsto no artigo 5o, 
inciso XXXVI, da nossa Carta Magna, 
que dispõe: “A Lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico per-
feito e a coisa julgada”. 

O artigo 5o da CF traz, em seu 
bojo, o Capítulo referente aos Direitos 
e Deveres Individuais e Coletivos, de 
que trata o Título II da Constituição, 
que assegura os Direitos e Garantias 
Fundamentais, isto é, o conjunto de 
verdadeiras cláusulas pétreas da ga-
rantia assegurada pelo vigente Estado 
de Direito. Entre esses princípios, um 
dos mais importantes para segurança 
jurídica dos cidadãos é a aplicação 
não retroativa da nova norma jurídica 
editada, que venha a violar o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada, com vigência pre-
cedente.   

Dagoberto José steinmeyer Lima
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Capital de giro, administração 
de caixa e o futuro das OPS

Tem sido muito comum, em conver-
sas informais sobre o cenário e o 
futuro do mercado das operadoras 

de planos de saúde, discutir-se sobre o 
resultado pífio, que vem se repetindo ao 
longo de todos esses anos. As empresas 
têm se esforçado em todos os sentidos, 
seja com a qualidade dos serviços ofer-
tados, de acordo com o que determina a 
legislação, seja também com as demais 
exigências de ordem operacional, buro-
cráticas e financeiras. 

Todos nós sabemos o quanto a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar, por 
meio dos seus normativos econômicos, 
tem exigido das operadoras de planos 
de assistência à saúde. Definir estraté-
gias na área financeira, portanto, seria 
estabelecer quais os objetivos e aspectos 
funcionais se pretende alcançar e quais 
problemas deve-se resolver prioritaria-
mente. Isso porque eles ainda são muitos, 
em função de poucos recursos. 

Adicionalmente, além dessas de-
finições, as estratégias devem definir 
como se pretende conseguir resultados, 
quando não há liberdade de corrigir os 
preços praticados, sem autorização do 
órgão regulador. Bem, esse é um dos 
desafios que faz parte das operadoras 
de planos de saúde. O capital de giro 
está diretamente associado às fontes das 
quais a empresa necessita para financiar 
seu funcionamento e crescimento. O 
capital de giro está também sujeito às 
exposições e riscos oriundos de múltiplas 
áreas, tais como: recebíveis, contas a 
pagar; gerenciamento dos serviços, em 
que se tem maior concentração do risco, 
e gerenciamento de caixa, entre outros. 

Em cada uma dessas áreas encontra-
mos diferentes desafios no que tange ao 
alcance da liquidez necessária à obtenção 
do processo mais eficiente, à adoção 
de novas tecnologias e à avaliação da 
qualidade do capital de giro no balanço 
patrimonial. O capital de giro, se bem 
provisionado, leva a empresa ao suces-
so empresarial e financeiro. Por outro 

Wagner barbosa De Castro

Economia

não provisionados; e, por último, a combi-
nação de todos os anteriores. 

Como acontece no trato de muitos 
outros problemas, a ação preventiva tem 
um papel importante para a solução dos 
problemas de capital de giro. A principal 
ação consiste na formação de reserva 
financeira para enfrentar as mudanças 
inesperadas no quadro financeiro da 
empresa. A determinação do volume dessa 
reserva financeira levará em conta o grau 
de proteção que se deseja para o capital de 
giro. Aqui, entram as exigências do órgão 
regulador para as operadoras observarem 
as reservas PEONA e PSL. À primeira vista, 
a formação de uma reserva financeira, 
considerando que essa decisão é com-
pulsória, tira recursos financeiros que 
deveriam ser aplicados no investimento 
em ativos operacionais e assistenciais para 
permitir a expansão da empresa, em novas 
tecnologias e ampliação, muitas vezes, da 
sua própria rede de atendimento, o que 
poderia minimizar custos. 

A formação de reserva financeira 
para o capital de giro deve ser prioridade 
econômica fundamental da empresa – 
isso não se discute. O fato é que, com os 
resultados alcançados pelas operadoras de 
saúde nos últimos anos, quando se cum-
prem obrigações maiores do que, muitas 
vezes, foram contratadas – e ainda e 
sequer tendo a oportunidade de realinhar 
seus preços e margens –, é muito difícil 
manter o equilíbrio  do fluxo de caixa. 

Diante do novo cenário de cobertu-
ras assistenciais e de novas exigências 
financeiras e econômicas, as perspectivas 
futuras não são muito alentadoras. Essas 
perspectivas exigirão muito mais esforços 
e planejamento por parte da administra-
ção da operadora. 

Para finalizar, lembramos que todo 
sacrifício deve ser feito para que não 
operemos com o ativo circulante inferior 
ao passivo circulante. P

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

lado, seu descaso pode causar sérios 
problemas. 

Às vezes, observamos alguns em-
presários um pouco distantes desses 
indicadores econômico-financeiros. Eles 
acabam se voltando mais para o lado da 
qualidade da prestação dos serviços e se 
descuidando dessas obrigações. O capital 
de giro representa, em média, na maioria 
dos segmentos econômicos entre 30% e 
40% do total dos ativos de uma empresa. 
O capital permanente tem um peso maior 
sobre o total dos ativos, atingindo entre 
60% e 70%.  

No setor de operação de planos de 
saúde, esses indicadores de capital de giro 
– quando a empresa não dispõe de uma 
rede de serviços próprios, contando com 
ambulatórios e hospitais – se invertem, 
sendo de 65% a 75% capital de giro e 
entre 25% e 35% de capital permanente. 

O capital de giro precisa de acom-
panhamento permanente, pois está 
continua mente sofrendo o impacto das 
diversas mudanças enfrentadas pela em-
presa. Já o capital fixo não exige atenção 
constante, uma vez que os fatos capazes 
de afetá-lo acontecem com uma frequên-
cia bem menor. Nessa luta para sobreviver, 
a operadora acaba sendo arrastada pelos 
problemas de gestão do capital de giro 
e tende a sacrificar seus objetivos de 
longo prazo. Boa parte do tempo dos 
administradores é consumida “apagando 
incêndios”, em que o foco mais perigoso 
reside no capital de giro. 

As dificuldades de capital de giro 
numa operadora são devidas, principal-
mente, à ocorrência dos seguintes fatores: 
aumento da sinistralidade; crescimento da 
inadimplência, o que pode decorrer do qua-
dro econômico geral do País ou de fatores 
no âmbito da própria empresa; aumento 
das despesas financeiras; queda nas vendas 
ou redução do quadro de beneficiários; au-
mento em outros custos não assistenciais, 
principalmente de ações judiciais, quando 
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Desde 2006, quando o Sinog, 
em parceria com a Alami, rea-
lizou seu primeiro Simpósio 

Internacional de Planos Odontológi-
cos, o panorama do segmento odon-
tológico na saúde suplementar vem 
se transformando ano após ano. Se 
naquela ocasião totalizávamos 7,2 
milhões de beneficiários de planos 
odontológicos, atualmente estamos 
batendo na casa dos 16,5 milhões, 
um aumento de mais de 130%.

A odontologia de grupo – in-
cluindo as operadoras de medicina 
de grupo que trabalham com o 
produto odontológico – foi a mo-
dalidade que mais cresceu entre as 
demais, passando de 70% a 80% do 
total de beneficiários nesse mesmo 
período. A evolução também se deu 
na participação do total na saúde 
suplementar, saltando de 16,5% para 
25,5%, demonstrando que, embora 
significativo, há muito espaço para 
crescimento.

Gradativamente, o segmento dos 
planos odontológicos tem se estru-
turado e se consolidado, agregando 
novas ferramentas e conhecimentos, 
permitindo às operadoras buscarem 
novos nichos de mercado e distintos 
focos de atuação. Em parte, a redu-
zida taxa de sinistralidade, compa-
rativamente menor à do segmento 
médico-hospitalar, e o baixo valor 
de contratação de um plano odon-
tológico favoreceram essa ascensão. 
Em dados de 2010, essa taxa para a 
odontologia de grupo foi de 40,1%, 
enquanto a das cooperativas odon-
tológicas marcou 62,1%. Já para as 
do segmento médico-hospitalar a 
taxa ultrapassa os 80%.

Preocupa-nos hoje os níveis que 
se encontram as despesas adminis-
trativas, em torno de 42% do total 
de gastos, em nosso segmento. A 

Sinog

Novo Sinplo nossa Comissão Científica, ao eleger 
subtemas, procurou aprofundar a 
questão do real significado a res-
peito dos termos desempenho e 
performance. 

Enquanto o primeiro nos remete 
a uma necessidade constante de 
avaliação, o outro exige, por con-
sequência, a sua análise. Ou seja, 
atr ibuímos um valor, opinião ou 
interpretação com base em algo 
concreto, no caso o desempenho, 
para então extrairmos observações 
dessa atuação e que permitam al-
gum tipo de tomada de decisão com 
obtenção de resultados, sejam eles 
bons ou ruins.

É no ambiente de discussões do 
Sinplo que esperamos a participação 
de todas as pessoas envolvidas com 
o dia a dia das operadoras odon-
tológicas. Estaremos assim rumo a 
um processo de crescimento, não 
apenas em quantidade, mas prin-
cipalmente em qualidade, em que 
haverá oportunidades para todos 
os que buscam a essência da odon-
tologia de grupo. Junte-se a nós e 
potencialize seus conhecimentos. P

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

maioria decorrente das sucessivas 
regulações impostas pela ANS e que 
nos causam um impacto direto e ir-
recuperável. Aqui falamos de gastos 
materiais como carteirinhas com no-
vas informações, desenvolvimento 
de portais para internet, sistemas 
de conectividade entre prestado-
res e operadoras, treinamento de 
funcionár ios para adequação às 
normativas, entre outros.

Para que possamos encontrar 
saídas e reciclar os nossos conhe-
cimentos acerca das diferentes rea-
lidades que se avultam ano a ano, 
o Sinog tem promovido o Sinplo, 
que, em sua sétima edição, buscou 
preencher algumas lacunas que ain-
da restavam para o aprimoramento 
operacional de nossas operadoras. 
Com o tema central focado no “De-
sempenho e Performance dos Planos 
Odontológicos – como potenciali-
zar o crescimento das operadoras 
diante da avaliação dos resultados 
e da análise da gestão operacional”, 

Novo formato trará mais conhecimento                          
e oportunidades ao segmento

geraLDo aLmeiDa Lima

É no ambiente de 
discussões do Sinplo 

que esperamos a 
participação de 

todas as pessoas 
envolvidas com 
o dia a dia das 

operadoras 
odontológicas

•	 7o Sinplo – Simpósio 
Internacional de Pla-
nos Odontológicos e 1a 
Feira de Negócios para 
Operadoras Odontoló-
gicas – 26 e 27 de abril 
de 2012 – das 8h00 às 
18h00 – Novotel Ja-
raguá São Paulo Con-
ventions – Rua Martins 
Fontes, 71 – Bela Vista 
– São Paulo, SP.

•	 Para programação e 
inscrições, consulte o 
site do evento: www.
sinog.com.br/sinplo.
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Dizem que o esporte tem o poder 
de unir pessoas e culturas dife-
rentes, mas atualmente ele está 

conseguindo trazer outro segmento 
de trabalho consigo: a odontologia 
desportiva. Ela não é um ramo tão 
novo assim, mas tem ganho destaque 
no cenário esportivo, principalmente 
com o sucesso conquistado pelo UFC – 
Ultimate Fighting Championship.

Com o mundo do esporte cada 
vez mais competitivo, o atleta precisa 
sofrer o mínimo de lesões possíveis 
para que possa se sobressair aos 
seus adversários. Uma simples dor de 
dente, por exemplo, pode influenciar 
no rendimento do atleta e, pensando 
nisso, os esportistas cada dia precisam 
mais de profissionais competentes 
acompanhando sua saúde e seu de-
sempenho. O ex-boxeador Arivaldo 
Silva, de 57 anos, explicou sua relação 
com o dentista quando era lutador. 
“Sempre tive uma boa arcada dentária 
enquanto lutava, acho que era porque 
usava o protetor bucal corretamente 
como ensinavam os dentistas”, afir-
mou Ari, como é conhecido.

Sobre o papel desse profissional, 
o cirurgião-dentista e consultor em 

odontologia desportiva da ABO – 
Associação Brasileira de Odontologia, 
Hilton José Gurgel, esclarece: “A 
odontologia do esporte trabalha em 
parceria com a medicina esportiva, 
educação física, fisioterapia, nutrição, 
fonoaudiologia, psicologia esportiva e 
outras áreas ligadas ao esporte”. 

Ele acredita que a questão da 
saúde bucal é tão importante quanto 
a educação, pois uma das dificuldades 
da carreira é conscientizar o atleta da 
necessidade de uma perfeita saúde 
bucal para desempenhar qualquer 
atividade física em seu melhor nível. 
Destaca também que o conhecimento 
do dentista sobre os componentes 
químicos contidos nos medicamentos 
é de grande importância para que o 
atleta não ingira remédios que cau-
sem doping positivo, como é o caso 
da anfetamina, por exemplo, que é 
usada em alguns medicamentos para 
emagrecer ou até de drogas ilícitas 
como a cocaína.

Segundo Hilton, um atleta profis-
sional ou amador, não pode ter o mes-
mo tratamento odontológico que outra 
pessoa não praticante do esporte, e 
acredita que o principal diferencial de 

um dentista que trabalha com o espor-
te é entender o que se passa na cabeça 
do atleta, para conscientizá-lo do que é 
melhor para sua carreira. “Nosso prin-
cipal objetivo é garantir uma excelente 
saúde bucal ao desportista, detectando 
fatores prejudiciais a ele, como a res-
piração bucal e o mau posicionamento 
dos dentes”, completou.

“Acredito que todos os esportes 
deveriam ter o acompanhamento de 
um dentista. No boxe, por exemplo, 
ele é tão importante quanto qualquer 
outro especialista médico”, opinou 
Ari. Ele também pensa que os bra-
sileiros têm a cultura errada de não 
consultar com frequência o odontolo-
gista porque priorizam outras partes 
do corpo, como coração, pulmão etc.

Em relação à importância do 
protetor bucal, o ex-boxeador co-
mentou que “é indispensável que todo 
pugilista use este produto, desde os 
treinos, por mais que possa não se-
gurar toda pressão, pois com certeza 
protege de muitas lesões”. Ele ainda 
explicou que no boxe não é permitido 
o início do combate sem a proteção 
oral, e que, caso ele caia em algum 
momento, o árbitro deve interromper  
imediatamente a luta para que o atleta 
recoloque o protetor. 

Lesões orofaciais podem acarretar 
vários outros problemas no corpo, 
como foi o caso do pugilista Fabio 
Garrido, que ficou oito dias em coma, 
após um soco no rosto aplicado pelo 
também lutador Marinho Soares, em 
2004. “O árbitro deveria ter parado 
a luta logo depois do primeiro golpe 
desferido, mas ele deu continuidade e 
o Fabio acabou parando no hospital”, 
explicou Ari.

Ari finaliza falando sobre a situa-
ção que os esportistas amadores têm 
de passar para continuar no esporte. 
Segundo ele, um dos únicos esportes 
que são valorizados no Brasil é o 
futebol. Seus alunos já conquistaram 
campeonatos regionais, mas nenhum 
deles conseguiu fazer um convênio de 
saúde. “Por favor, deem mais valor ao 
esporte amador, pois aqui formamos o 
caráter das pessoas e não só atletas”, 
desabafou Ari.  P
egberto@sinog.com.br  

Cinturão do sorriso
Odontologia desportiva

Atletas do ringue necessitam de mais cuidados   
com a saúde bucal

egberto santos
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Em 1978, a britânica Louise  Brown 
ganhou destaque mundial por 
ser o primeiro bebê a nascer 

de uma fertilização in vitro (bebê de 
proveta). Naquele ano, seu nome, sua 
nacionalidade e o ato surpreendente 
que os especialistas Patrick Steptoe e 
Robert Edwards anunciaram chocaram 
a população e geraram dúvidas. Hoje 
o método de fecundação do óvulo 
com o espermatozoide em um tubo de 
ensaio pode ser, muitas vezes, o único 
caminho para casais com dificuldades 
de gerar filhos.

De acordo com dados da Organiza-
ção Mundial da Saúde, após o marco 
de Louise Brown, de quatro a cinco 
milhões de crianças nasceram por 
reprodução assistida no mundo. “Esse 
número mostra que se trata de uma 
técnica segura e amplamente testada 
nos últimos 30 anos. Mas vale ressaltar 
que é um tratamento médico indicado 
apenas para casais que não conseguem 
engravidar”, diz Artur Dzik, presidente 
da Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana (SBRH).

Segundo o especialista Vam-
berto Maia, coordenador clínico de 
reprodução humana do Hospital e 
Maternidade Santa Joana, geralmente 
quem busca essa alternativa para ter 
filhos são casais que estão tentando 
espontaneamente há mais de um ano, 
com idade acima dos 35 anos (mulher) 
e apresentam estabilidade financeira. 
“Normalmente, essas pessoas querem 
completar a família com filhos, já que 
outras conquistas aconteceram. Muitas 

vezes este é o único caminho para a 
gestação”, analisa. “Estatisticamente as 
chances atuais de um casal engravidar 
por esse método giram em torno de 
50% por tentativa. Mas obviamente 
esta porcentagem depende de muitas 
variáveis”, complementa.

A técnica em enfermagem Vanessa 
da Silva Moreira Theodoro, de 28 anos, 
descobriu em 2007 que seu marido 
apresentava uma alteração grave no 
espermograma. “Ele é azoospérmico, 
tem ausência de espermatozoides na 
ejaculação. Por isso, decidimos pro-
curar ajuda médica para realizar nosso 
sonho de ter filhos”, diz. A história de 
Vanessa, como de tantas outras mu-
lheres que buscam esse método para 
engravidar, não é tão simples quanto 
parece. 

O tratamento dura cerca de 30 dias 
a contar do primeiro dia de indução 
até a data do exame que constata a 
gravidez. No entanto, Vanessa Theo-
doro passou por esse procedimento 
sete vezes. “Eu engravidei na quarta 
tentativa de gêmeos, mas quando es-
tava na 23a semana entrei em trabalho 
de parto prematuro, o que resultou no 
falecimento dos bebês. Depois disso 
fiz o procedimento mais três vezes e 
só engravidei na última tentativa, em 
setembro de 2011”, explica. Hoje, a 
técnica de enfermagem está grávida 
de gêmeos e encontra-se de repouso.

Para os especialistas, as chances de 
gravidez múltipla são maiores nestes 
tratamentos, pois estão associados à 
indução da ovulação e à transferência 

de mais de um embrião por tentativa. 
“Como não sabemos qual embrião dará 
gestação, colocamos mais de um. Só 
que as boas clínicas de fertilização 
atualmente não devem ultrapassar 
20% de casos de gemelaridade”, avisa 
Vamberto. O Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), em dezembro de 2010, 
regulamentou que pacientes de até 35 
anos devem obter no máximo dois em-
briões; de 36 a 39 anos, três embriões e 
de 40 anos em diante, quatro embriões. 

Conforme esclarece o presidente da 
SBRH, os tratamentos de reprodução 
humana estão divididos entre os de 
alta e os de baixa complexidade. Os 
de alta são aqueles que promovem a 
fertilização in vitro, com ou sem mi-
cromanipulação. Os de baixa comple-
xidade são os que induzem a ovulação 
e orientam o coito programado e/ou a 
inseminação intrauterina (colocação 
de espermatozoides móveis dentro 
do útero). “Os tratamentos de baixa, 
contudo, apresentam menores chances 
de acerto e a taxa de gravidez gira em 
torno de 15% a 20% de forma geral. 
Mas os números indicam que houve 
uma grande evolução nesse segmento 
da Medicina, se forem comparados 
com dados de 20 anos atrás. Hoje, 
essa taxa está praticamente triplicada”, 
esclarece. 

De acordo com os especialistas, as 
técnicas de fertilização in vitro já são 
rotina nas mais de 200 clínicas em 
todo o Brasil. “Fazemos em torno de 
20 a 25 mil ciclos por ano. Isso indica 
também que as mulheres estão pla-
nejando seu primeiro filho com idade 
mais avançada (acima de 35 anos), o 
que tem aumentado a necessidade de 
tratamentos de alta complexidade”, 
diz Artur. 

Filho in vitro
Fertilização

A reprodução assistida é opção para casais inférteis 

© Tatyana Gladskikh | Dreamstime.com
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No Brasil, as técnicas de fertiliza-
ção têm ficado cada vez mais aces-
síveis, só que ainda estão longe do 
ideal. “Certamente a presença dessas 
clínicas possibilitou um maior acesso 
aos tratamentos de fertilização. No 
entanto, se compararmos os índices de 
países desenvolvidos com os nossos, 
estamos anos-luz atrás”, explica Artur. 
“A Escandinávia, por exemplo, que 
tem um dos maiores IDHs (Índice de 
Desenvolvimento Humano) do mundo, 
realiza de 1.200 a 1.500 ciclos de fer-

de sangramento e a punção indevida 
durante a retirada dos óvulos”, diz.

Conforme ressalta Vanessa Theo-
doro, o tratamento em si é tranquilo. 
“Porém, o emocional precisa ser tra-
balhado, já que a ansiedade é muito 
alta”, avisa. Os especialistas também 
alertam: existem alguns limites éti-
cos descritos pelo CFM para quem 
deseja usar esse procedimento. Essas 
restrições estão relacionadas princi-
palmente à escolha social do sexo, ao 
descarte de embriões.” P

tilização por milhão de habitantes. No 
Brasil são feitos apenas 50 por milhão 
de habitantes”, completa. 

Além disso, como avisa Vamberto, 
esse método ainda é cercado por mui-
tos mitos. “Os verdadeiros riscos para 
as mulheres que buscam a fertilização 
in vitro estão associados aos efeitos 
colaterais leves, como a cefaleia, dor 
de estômago, edema, varizes, man-
chas na pele e também aos problemas 
relacionados com anestesia, riscos de 
trombose pelos hormônios, chance 

Apresença de um pet pode fazer a 
diferença no dia a dia de muita 
gente. Quem já não ouviu falar 

de um animal de estimação – seja gato, 
cachorro ou de outra espécie – que 
mudou a vida de certas pessoas? Na-
turalmente, tais pessoas têm de gostar 
do novo companheiro. Mais ainda: têm 
de saber cuidar dele – com atenção, 
alimentação e higiene – e também 
devem se prevenir contra as doenças 
transmissíveis pelo animal.

“Todos nós temos necessidade de 
dar e receber afeto”, diz a terapeuta 
comportamental Maria Helena Izzo, 
de São Paulo, “e é isso que um pet nos 
dá graciosamente.” Com a criança, ele 
brinca, faz companhia – como faz para 

o idoso, a quem entretém. “Crianças 
e idosos têm mais tempo disponível, 
mas na verdade o pet é aconselhável 
para gente de qualquer idade – desde 
que seja amado, protegido e educado. 
E, para o dono, aprender a cuidar dele 
é um excelente treino.” 

O médico veterinário Jefferson 
Garotti, diz que o sucesso dessa con-
vivência pressupõe cuidados que nem 
sempre dizem respeito a doenças – 
mesmo porque, “em geral, gente pega 
doença de gente e animal, de animal.  
A maioria das doenças, entretanto, é 
específica de determinada espécie. É o 
caso de muitas das viroses que afetam 
os seres humanos, como a caxumba e 
a rubéola. Já a cinomose, uma virose 

que pode levar até ao óbito, atinge 
os caninos e não o homem”. As que 
podem afetar os humanos são as cha-
madas zoonoses, como a raiva, a sarna 
e as micoses em geral. Por isso mesmo, 
diz Garotti, existe maior perigo no 
corrimão de um ônibus do que na 
lambida do cachorro da casa – desde 
que este seja vacinado e vermifugado 
regularmente. 

Portanto, o primeiro cuidado é 
levar regularmente o pet ao veteriná-
rio para vacinações, vermifugações, 
tratamento antipulgas ou banho e 
tosa. O importante é estar atento a 
qualquer manifestação estranha do 
animal, já que as doenças se manifes-
tam por evidências físicas (exemplos: 
a leptospirose, transmissível, provoca 
febre e vômitos, e a urina torna-se 
acastanhada; as não transmissíveis, 
como as intoxicações e a pneumonia 
– esta, comum em felinos, provoca 
febre e dificuldade de respiração) e 
por alterações de comportamento 
(agressividade, letargia etc). Mesmo 
a perda de apetite exige observação. 

Até uma simples alergia pode exigir 
a ida ao veterinário, explica a der-
matologista Márcia Ferraz Nogueira, 
professora da Faculdade de Medicina 
de Santo Amaro (Unisa). Pois, com o 
hábito atual de se viver em apartamen-
tos e em outros espaços limitados, os 
animais domésticos ganharam maior 
proximidade do grupo familiar e, por 
fazerem parte do grupo, exigem cui-
dados de higiene e saúde compatíveis 
com os de seus outros membros. 

Márcia também confirma o risco 
de transmissão de algumas doenças 

Convivência saudável
Pets

Conheça os riscos da transmissão de doenças   
pelos animais domésticos
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através dos pets, que podem ser cau-
sadas tanto por agentes infecciosos 
(bactéria, vírus, fungo, protozoário ou 
verme) como inflamações de tipo alér-
gico. Uma das mais comuns é a sarna, 
causada por um ácaro e que, quando 
transmitida ao homem, provoca aler-
gia na pele; a larva migrans cutânea 
(ou bicho-geográfico), originada da 
larva de um verme transmitido pelo 
contato direto com as fezes do animal, 
provocando um tipo de dermatite; e 
as micoses, decorrentes de fungos e 
transmitidas pelo contato direto com o 
infectado. Destas, uma das mais sérias 
é a esporotricose, transmitida por feli-
nos e roedores, que pode chegar a ser 
fatal (em especial para os gatos). Outra 

O pelo dos animais é também 
incubador de germes e esconderijo 
para carrapatos e pulgas. Além disso, 
é um agente desencadeador de aler-
gias do aparelho respiratório ou de 
pele. Como a reação a elas depende 
da sensibilidade de cada paciente, só 
o médico pode avaliar se é o caso de 
afastar o pet da moradia. 

Pior do que o afastamento é a 
perda do bichinho. “Mas, quando 
isso acontece”, diz Maria Helena, 
“a criança ou o adulto tem de lidar 
com o fato. Pode chorar, extravasar 
a dor, mas irá aprender que a vida 
é algo que pode acabar a qualquer 
momento.” P

doença transmitida pela mordedura ou 
arranhadura do bichano – chamada 
doença da arranhadura do gato (DAG) 
– em geral é indolor e benigna. 

O gato pode ainda hospedar, e 
eliminar pelas fezes, o protozoário 
Toxoplasma gondii, causador da toxo-
plasmose – infecção que pode acar-
retar aborto e má formação fetal em 
mulheres grávidas. E o cachorro, na 
zona rural ou nas periferias das gran-
des cidades, pode ser hospedeiro do 
protozoário Leishmania e desenvolver 
a leishmaniose. Mas a principal doença 
infecciosa que cães, gatos e outros 
mamíferos podem transmitir através 
da saliva é a raiva. A vacina antirrábica 
é obrigatória por lei.

Pets

"Quem nunca sent iu uma 
paixão nunca vai ser nada, 
não”, pontificou em uma 

de suas letras Vinicius de Morais. 
Em todas as eras a humanidade 
exaltou a paixão por intermédio 
de seus artistas, escritores e poe-
tas, comprovando a mística deste 
sentimento capaz de nos levar a 
extremos de felicidade e de sofri-
mento. A Ciência – seja Medicina, 
Psicologia, Antropologia ou afins – 
se debruça sobre o comportamento 
dos apaixonados. Quer entender sua 
fisiologia e a “química do amor”, 
ou seja, tudo de bom e saudável 
que a celebração desse encontro 
entre duas pessoas que se atraem 
desperta em seus corpos e mentes. 
Igualmente investiga seu lado não 
prazeroso: desilusões amorosas, 
f rustrações e o desequilíbr io de 
paixões compulsivas que podem ter 
consequências tão fatídicas quanto 
as de dramas shakespeareanos como 
Otelo ou Romeu e Julieta.

Tudo parece começar pela atra-
ção f ísica, f ruto de uma predis-
posição para o encontro (desejo), 
desencadeado pelos hormônios 

Curto-circuito psicoquímico
Paixão

Sentimento pode levar à saúde, mas também          
à compulsão

LuCita briza
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sexuais (a testosterona no homem e 
o estrogênio na mulher). Encontrar 
o alvo de nosso desejo – primeiro 
passo para o enamoramento – pode 
surgir de uma troca de olhares, de 
um aperto de mãos ou de uma frase 
solta e transparecer em indícios fí-
sicos como mãos suadas, respiração 
alterada, calores, calafrios, coração 
aos pulos... Com a colaboração dos 
cinco sentidos, os gestos, os modos 
de vestir e de se expressar, o tom 
de voz e o odor corporal de cada 
um passam então – consciente ou 
inconscientemente – pelo crivo do 
parceiro, com base em sua experi-
ência prévia e em suas fantasias. 

Através do hipotálamo, região 
associada às emoções e aos impul-
sos sexuais, o cérebro reage a esses 
estímulos provocando alterações 
no estado de consciência – um 
verdadeiro curto-circuito psico-
químico, ou embriaguez amorosa. 
Nesse estado, o apetite diminui, o 
sono vai embora e torna-se difícil 
concentrar-se em algo que não seja 
o objeto da paixão. 

Nesse jogo de sedução, en-
tram alguns neurotransmissores 
(ou neuro-hormônios, substâncias 
químicas produzidas pelas células 
ner vosas que t ransmitem infor-
mações de uma célula para outra, 
dando continuidade aos impulsos) 
como a norepinef r ina, que nos 
excita e acelera as batidas cardía-
cas; a dopamina, que, estimulada 
pelo sentimento da paixão, nos dá 
sensação de prazer e de motiva-
ção. Recentemente, descobriu-se 
que esses compostos químicos são 
controlados por outra substância, 
a feniletilamina, um aminoácido 
que atinge grande concentração no 
cérebro das pessoas apaixonadas. 

No Brasil, ainda quase não há 
pesquisas sistemáticas nessa área, 
observa a ginecologista e obstetra 
Lúcia de Fátima Hime, professora 
da Faculdade de Medicina de Santo 
Amaro (Unisa), mas há evidências 
observacionais que ajudam a carac-
terizar o estado de paixão. “Durante 
uma consulta, costumo perceber 
quando uma mulher, jovem ou de 

meia-idade, está apaixonada”, diz a 
médica. “Provocada pela excitação, 
há nela maior secreção das glându-
las sexuais, lubrificando melhor seu 
aparelho genital; a liberação maior 

A fenilat i la-
mina é um com-

posto químico poderoso também 
capaz de nos viciar. Quando 

vicia, faz seu dependente 
saltar de uma paixão 
para outra, numa con-
tínua substituição de 
parceiros. Mas é bom 
atentar também para a 
presença da dopamina, 

observa o psiquiatra, li-
berada não apenas nos mo-

mentos de paixão: a substância 
está igualmente presente em 
atos compuls i vos , como o 
uso de drogas, compras sem 

limites, compulsão por comida 
ou bebida. Aliás, para Gilberto, só 
é paixão o sentimento que aparece 
diante de uma situação inviável e 
que – embora momentaneamente 
prazerosa e podendo determinar 
atos heroicos cinematográficos – só 
pode evoluir para o amor ou para 
uma situação fatídica. Diz-se de 
uma pessoa loucamente apaixonada 
que ela perdeu o senso, é capaz de 
largar trabalho, gastar toda a fortu-
na e chegar a atos fatais, como sui-
cídio ou assassinato – os chamados 
crimes passionais. Por isso mesmo, 
diz o médico, paixão é um mal que 
precisa ser tratado. Nessa linha, 
ele e sua esposa, a psicóloga Lúcia 
Cruz Franco, apresentaram trabalho 
conjunto no Congresso Mundial de 
Psiquiatr ia realizado na Espanha 
em 2003, indicando medicamento 
que lhes parece ser adequado para 
casos de paixão (como a sertralina, 
que pode ser associada ao clonaze-
pam). E conclui: “A pessoa apaixo-
nada está hipnotizada, fascinada. 
Tem a cabeça no paraíso e os pés 
no inferno”. P

lucitab@terra.com.br

de endorfinas estimula sua capa-
cidade cognitiva; fica mais bonita, 
seus olhos brilham e, com a auto-
estima em alta, diz estar motivada 
para novas realizações. Enfim, todo 
seu metabolismo parece responder 
a este estado de espírito – que se 
ref lete em sua maior imunidade. 
Fica menos exposta às moléstias e, 
se uma delas advém, seus efeitos 
são minimizados.”

Vár ias pesquisas conf irmam 
que pessoas que estão amando vão 
com menos frequência a médicos e 
hospitais. Mas o amor é outra fase 
para a qual a paixão saudável pode 
evoluir. Com ele entram em ação 
outros neuro-hormônios, como a 
oxitocina, também chamada de hor-
mônio do carinho e do abraço, e a 
vasopressina, chamada de hormônio 
da f idelidade. A continuidade no 
amor fortalece os laços que unem 
o casal, permitindo-lhe ultrapassar 
o tempo máximo de três ou quatro 
anos que, segundo estudos citados 
pelo psiquiatra José Gilberto Fran-
co, da Sociedade Rorschach, uma 
paixão pode durar.

© Svetap | Dreamstime.com
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Com a correria do dia a dia, 
muitas pessoas mantêm uma 
alimentação pouco saudável, 

norteada por fast-foods e alimentos 
processados. No entanto, quando não 
há tempo para uma alimentação ca-
seira, os alimentos práticos devem ser 
os mais saudáveis possíveis.  

Por isso, o governo federal assi-
nou, em abril de 2011, em parceria 
com associações que representam os 
produtores de alimentos processados, 
um plano de redução gradual da 
quantidade de sódio e, consequente-
mente, de sal – já que cerca de 40% 
do sal é composto de sódio – presente 
em 16 categorias de alimentos, entre 
elas massas instantâneas, pães e bis-
naguinhas.

A iniciativa representa um passo 
fundamental para que seja atingida a 
recomendação de consumo máximo da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
que é de menos de cinco gramas de 
sal diários por pessoa, até 2020. O 
brasileiro consome hoje, em média, 12 
gramas de sal por dia. A meta define 
o teor máximo de sódio a cada 100 
gramas em alimentos industrializados. 

As estimativas são de que, até o 
fim de 2012, as prateleiras terão 1.050 

toneladas de sódio a menos para as 
categorias bisnaguinhas, massas ins-
tantâneas e pão de forma. Isso significa 
que os produtos terão 18,85% menos 
sódio. Até o final de 2014, serão 1.634 
toneladas a menos – redução de 29,33% 
nos produtos.

efeitO nOcivO
O sal faz o organismo reter mais 

líquidos e aumentar de volume e, 
portanto, pode levar ao aumento 
da pressão sanguínea e causar hi-
pertensão, responsável por infarto e 
acidente vascular cerebral. O consumo 
excessivo de sal pode também afetar 
os rins. De acordo com a nutricionista 
Paula Fernandes Castilho, a redução 
do consumo de sal para cinco gramas 
por dia diminuiria em 10% a pressão 
arterial elevada da população, 15% os 
óbitos por acidente vascular cerebral 
(AVC) e em 10% os óbitos por infarto. 
“Com essa redução, 1,5 milhão de bra-
sileiros não precisariam de medicação 
para hipertensão e a expectativa de 
vida dos hipertensos seria aumentada 
em até quatro anos”, relata Paula, com 
base em estudos feitos pelo Ministério 
da Saúde, que calcula que o total de 
óbitos em 2008 ligados à hipertensão 

foi de 43.030; doenças cerebrovascu-
lares, 97.881 e doenças isquêmicas do 
coração, 94.912. 

O acordo estabelecido entre o 
Ministério da Saúde e as entidades da 
indústria de alimentação visa aper-
feiçoar a qualidade dos produtos dis-
poníveis no mercado, como já ocorre 
no caso das gorduras trans – gordura 
vegetal que passa por um processo de 
hidrogenação natural ou industrial e 
que, além de aumentar os níveis de 
colesterol ruim, o LDL, também dimi-
nui a taxa de colesterol bom, o HDL. A 
iniciativa garantiu, entre 2007 e 2010, 
cerca de 230 mil toneladas de gordura 
trans a menos, por ano, nos alimentos 
processados. 

Contudo, na opinião de Paula, além 
do esforço da indústria, o governo pre-
cisa investir muito em ações voltadas 
para a sensibilização e educação do 
consumidor, pois a adição de sal é mais 
psicológica que palatável. “Existem 
pessoas que adicionam sal na comida 
sem ao menos a terem experimentado. 
Os temperos são, certamente, essen-
ciais para dar gosto aos alimentos, mas 
o sal pode ser substituído por ervas”, 
ensina a nutricionista. 

Para o endocrinologista do Delboni 
Auriemo Medicina Diagnóstica, Frede-
rico Marchisotti, a redução do sal pode 
até mudar o sabor dos alimentos, mas a 
estratégia de redução gradual é inteli-
gente, pois é uma forma de “driblar” o 
paladar. “Assim como nos habituamos 
com o excesso, podemos certamente 
nos habituar com a redução. Afinal, 
uma pessoa que passa do leite integral 
para o desnatado sente a diferença no 
início. Depois de algum tempo usando 
o desnatado, não quer voltar ao inte-
gral, pois o considera ‘pesado’”, diz.

Ainda segundo o médico, pelo 
fato de o paladar não pedir sal, as 
pessoas devem eliminar o saleiro da 
mesa, tática que pode ajudar a inibir 
a complementação. “Não é possível 
proibir a complementação e, por isso, 
a conscientização das pessoas é fun-
damental, mas cortar o mal pela raiz, 
com a redução do sal em produtos in-
dustrializados, já garantirá mudanças 
na dieta das pessoas”, diz o endocri-
nologista. P

Uma pitada a menos
Sal

Em 2012, 1.050 toneladas de sódio deverão            
ser cortadas de vários produtos alimentícios
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“No começo, eu não conseguia 
ficar em pé e minha voz 
tinha se alterado, como se 

eu tivesse desaprendido a andar e 
falar. Pensei que não voltaria mais a 
andar e nem a falar, pois eu não tive 
contato com a doença antes e nunca 
tinha ouvido falar. Primeiramente, eu 
fui diagnosticado com meningite, mas 
logo o médico descobriu que era um 
caso de encefalite viral.” Internado por 
13 dias, o estudante Leonardo, de 16 
anos, morador de Santo André (SP), 
está recuperado e sem necessidade de 
medicamentos ou fisioterapia.  

Essa é mais uma história de um 
paciente com encefalite viral, distúr-
bio que atinge ambos os sexos e em 
qualquer estágio da vida. Tem como 
base a infecção no encéfalo por um 
agente infeccioso de qualquer natu-
reza, como explica Elizardo Nogueira 
Júnior, neurologista do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro, da PUC- 
Campinas (SP): “As encefalites virais 
podem ser causadas por diferentes 
classes de vírus. A forma de conta-

minação irá variar conforme o agente 
envolvido e poderá ser pelo ar, pelas 
mãos contaminadas e alimentos, por 
contato com sangue e secreções”, 
conta. 

“Insetos podem transmitir viroses 
que causam encefalite”, continua 
Nogueira Júnior, “como, por exemplo, 
o Aedes aegypti, vetor da dengue e 
febre amarela. Os alimentos não hi-
gienizados também podem transmitir 
as enteroviroses que estão entre os 
mais comuns causadores de encefa-
lites”, diz.

O infectologista Victor Horácio 
de Souza Costa Júnior, do Hospital 
Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR), 
destaca ainda dois tipos de encefa-
lite, a coevolução e herpes simples 
(Herpes simplex – VHS ou HSV). “Na 
primeira (coevolução) o paciente 
é internado e tem como sintomas 
febre, cefaleia (a dor de cabeça) e 
vômitos, que podem permanecer de 
três a cinco dias.”

Já a encefalite por vírus de her-
pes simples necessita de internação 

e acompanhamento hospitalar com 
uso de antivirais, por conta de os 
sintomas serem mais severos, acres-
centa Costa Júnior, causando febre, 
cefaleia, alterações de identidade, 
confusão mental e ataxia. “A ataxia 
é o que chamamos de ‘marcha do 
bêbado’, em que o paciente não 
consegue realizar movimentos como 
ficar em pé e andar em linha reta. 
Esses sintomas podem persistir de 10 
a 14 dias”, esclarece o médico.

Na infância, há algumas encefa-
lites causadas pelos vírus de doenças 
como caxumba, varicela, poliomielite 
e sarampo. “O que vemos hoje é um 
número de casos de encefalites na 
pós-varicela. A criança tem varicela e, 
no decorrer da evolução da doença, 
desencadeia-se a encefalite”, frisa o 
infectologista do Hospital Pequeno 
Príncipe.

Mas as encefalites podem deixar 
sequelas? O neurologista do Hospital 
Celso Pierro responde: “Vão variar 
conforme o tipo de encefalite, área 
do encéfalo acometida, bem como 
sua gravidade, diagnóstico e trata-
mento precoce. Mas, genericamente, 
podem ficar sequelas de qualquer 
natureza: cognitiva, motora, de lin-
guagem, auditiva, visual, de qualquer 
função neurológica. Na encefalite 
pelo vírus herpes, por exemplo, pode 
haver sequelas graves e incapacitan-
tes”, diz Elizardo Nogueira Júnior. 

Avaliação clínica, análises de 
líquido cefalorraquidiano (líquor), 
eletroencefalograma e ressonância 
nuclear magnética, bem como outros 
exames laboratoriais, são mais ferra-
mentas para o diagnóstico preciso do 
problema. Os especialistas apontam 
que, além dos antivirais nas condutas 
mais graves, a terapia mais utilizada 
para melhoria do paciente engloba 
o suporte clínico neurológico e rea-
bilitação. 

Alimentação saudável, bons hábi-
tos de higiene e prática de exercícios 
são as recomendações para fortalecer 
o sistema imunológico, evitando e 
prevenindo não somente as ence-
falites virais, mas também outras 
complicações infecciosas.  P
keliv_1@hotmail.com

Vírus no cérebro
Encefalite

Distúrbio é provocado por classificações                
de vírus variadas
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Incomuns poucos anos atrás, os te-
mas intolerância e alergia alimentar 
ganharam maior participação na vida 

da população. Estamos mais vulneráveis 
a estes problemas e também mais es-
clarecidos acerca da existência de exa-
mes capazes de garantir diagnósticos 
precisos, além de novos tratamentos e 
diversas classes terapêuticas.

De acordo com o alergista e imu-
nologista Fábio Morato Castro, coor-
denador do ambulatório de alergia do 
Hospital das Clínicas de São Paulo, as 
pessoas estão cada vez mais alérgicas. 
Hoje, cerca de 35% da população tem 
algum tipo de alergia e, em algumas 
décadas, esta parcela ultrapassará 50%, 
em razão do desenvolvimento da civi-
lização, poluição, mudança de hábitos 
e de alimentação. 

Alérgicos a alimentos representam 
de 3% a 5% da população de adultos e 
de 7% a 11% de crianças. Estes dados, 
oriundos de pesquisas internacionais, 
são subestimados, segundo Castro, para 
quem não existem estatísticas acura-
das sobre o número de intolerantes a 
alimentos, apesar de serem muitos. E, 
diante de restrições alimentares, Castro 
garante que os alérgicos e intolerantes 

não se privam, mas fazem mudanças 
para terem uma vida normal. 

A intolerância a um alimento acon-
tece porque o organismo não possui 
uma enzima (ou ela não funciona 
adequadamente) que faz a digestão 
do alimento, como a lactase, que 
digere a lactose, um açúcar do leite. 
Então, evitam comer aquele alimento 
e, consequentemente, se poupam de 
problemas digestivos e até de distúrbios 
de desnutrição. O diagnóstico é feito, 
geralmente, a partir de levantamento 
clínico do paciente, incluindo frequên-
cia alimentar, exame físico, testes bio-
químicos e imunológicos.

Já os alérgicos, diagnosticados com 
base em história clínica, testes cutâneos, 
exame de sangue e dieta de exclusão de 
alimentos, sabem que a alergia está as-
sociada a um mecanismo imunológico 
contra alguma substância – de maneira 
geral, os alérgenos são proteínas – e 
precisam recusar esses alimentos que 
provocam alergia, pois até seus traços 
são capazes de matar. 

Qualquer alimento pode desenca-
dear reação alérgica, mas amendoim, 
crustáceos, leite de vaca e nozes são os 
alimentos que provocam reações graves 

(anafiláticas) com maior frequência. 
Alguns podem gerar reações cruzadas, 
ou seja, alimentos diferentes podem 
induzir respostas alérgicas semelhantes. 
Quem é alérgico ao camarão, por exem-
plo, pode não tolerar outros crustáceos 
ou aquele que é alérgico ao amendoim 
pode apresentar reação ao ingerir soja, 
ervilha ou outros feijões. 

A exclusão de um determinado ali-
mento não é tarefa fácil e a exposição 
acidental ocorre com certa frequência. 
As reações leves – como as que envol-
vem a pele (urticária, inchaço, coceira, 
eczema), o aparelho gastrintestinal 
(diarreia, dor abdominal, vômitos) e 
o sistema respiratório, como tosse, 
rouquidão e chiado no peito – desapa-
recem espontaneamente ou respondem 
aos anti-histamínicos (antialérgicos). 
Contudo, as reações graves devem ser 
combatidas com medicamentos espe-
cíficos (adrenalina), que devem estar 
sempre com os alérgicos. Estes devem, 
inclusive, usar braceletes ou cartões que 
os identifiquem, para que procedimen-
tos médicos necessários sejam tomados 
em caráter emergencial. Períodos de 
observação em serviço de emergência 
também não devem ser descartados, 
pois em alguns casos pode ocorrer uma 
segunda reação, tardia, horas após. 

Até o momento, não existe um 
medicamento específico para prevenir 
a alergia alimentar. Por isso, os alérgicos 
devem estar sempre atentos e verificar o 
rótulo dos alimentos industrializados e 
questionar nos restaurantes acerca dos 
ingredientes utilizados na elaboração 
de um prato.

Para Carlos Eduardo Gouvêa, pre-
sidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos para Fins Espe-
ciais e Congêneres (Abiad), administrar 
as mudanças para um convívio social 
saudável atualmente é possível até em 
eventuais viagens. “Alérgicos e intole-
rantes podem levar alimentos indus-
trializados como precaução ou variação 
de cardápio”, diz, ao revelar que alguns 
anos atrás aqueles que tinham doença 
celíaca (intolerância ao glúten, proteína 
encontrada no trigo, centeio, cevada, 
aveia e malte – a ingestão de glúten 
causa danos às pequenas protrusões 
que revestem a parede do intestino 

Quitutes sob medida
Alergia

Cerca de 35% dos brasileiros lutam contra alergias
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delgado) ou mesmo algum tipo de aler-
gia e não sabiam buscavam alimentos 
com os quais se dessem melhor ou que 
resolvessem eventuais desconfortos de 
maneira empírica.

Segundo Wellington Silva, diretor 
da CMW Saúde, empresa de nutrição 
especializada, as indústrias locais estão, 

aos poucos, começando a se interessar 
por alguns produtos especiais para alér-
gicos, como os fabricados para pessoas 
intolerantes ao glúten. 

A atenção a essa parcela da popu-
lação se estende para outras áreas de 
serviços. Silva cita alguns hotéis em 
São Paulo que oferecem, já no check 

in, opções para hóspedes com restrições 
alimentares. Questionado se é possível 
conviver com as intolerâncias de manei-
ra harmônica, ele responde: “Estamos 
caminhando para esta realidade. Até 
alguns supermercados já possuem alas 
com produtos especiais”. P
renatabernardis@uol.com.br

Osol, presença constante durante 
todo o verão, é um dos grandes 
vilões de quem tem Lúpus Eri-

tematoso Sistêmico (LES), uma doença 
crônica de causa autoimune que pode 
provocar inflamações em várias partes 
do corpo (pele, articulações, células 
sanguíneas, rins, cérebro e membranas). 
A estimativa é que no Brasil existam 
de 120 a 180 mil pessoas com LES. 
As mulheres são as mais atingidas por 
essa doença, que se divide em dois 
tipos: cutâneo, com manchas geral-
mente avermelhadas na pele (rosto, 
orelhas, colo e braços), e sistêmico, no 
qual um ou mais órgãos internos são 
acometidos. 

Um levantamento realiza-
do pela Sociedade Brasi-
leira de Reumatologia 
indica que uma a 
cada 1.700 mu-
l h e r e s  t e m 
lúpus. “Existe 
um compo-
nente genéti-
co e também 
hormonal que 
desencadeia a 
doença. As mulhe-
res que usam anticon-
cepcional e fazem reposição 
hormonal têm maior chance 
de desenvolver o LES. Também é 
verdade que existe uma proporção 
maior de acontecer no período 
fértil, por conta do hormônio 

estrogênio”, diz Evandro Klumb, reu-
matologista responsável pela Comissão 
de Lúpus da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. 

Segundo a reumatologista Suellen 
Narimatsu, os sintomas mais comuns 
do lúpus são cansaço, perda de peso, 
queda de cabelo, dor e inflamação 
articular, manchas ou feridas na pele, 
fotossensibilidade anormal, lesão em 
face avermelhada em forma de “asa de 
borboleta”, alterações (queda) das séries 
sanguíneas como anemia, linfopenia e 
plaquetopenia. “Em casos mais graves, 
o acometimento de órgãos internos 
pode levar à inflamação das membranas 
que recobrem o coração e o pulmão, 

causando derrame, altera-
ção do sistema nervoso 

(desde alterações de 
comportamento 
leves até convul-

sões) e inflamação 
renal ,  conhec ida 

como nefrite lúpica”, 
reforça o especialista.

Conforme explica 
Klumb, existem 11 critérios 
que classificam o LES, mas 
apenas com quatro dos sin-
tomas apresentados a pessoa 
pode ser caracterizada com 
lúpus. “Os pacientes passam 
por períodos de atividade 
e também de remissão da 
doença. Dependendo da 
fase, o indivíduo pode ficar 

totalmente bem, mas isso não significa 
que o distúrbio que causou o LES foi 
corrigido”, avisa.

Embora não exista um exame 
específico para detectar o LES (100% 
conclusivo), a presença do exame 
chamado FAN – fator ou anticorpo 
antinuclear –, com títulos elevados e 
associados aos sintomas característicos, 
permite um diagnóstico com muita 
certeza, comentam os especialistas. “O 
tratamento indicado para a pessoa com 
lúpus depende do tipo de manifestação 
da doença. Alguns medicamentos aju-
dam a regular o sistema imunológico, 
como os corticoides (cortisona), os 
antimaláricos e os imunossupressores. 
É necessário também acompanhamento 
constante e disciplina para controlar o 
LES”, reforça Klumb.

Pessoas com lúpus devem ainda 
ter cuidados especiais com a saúde, 
incluindo atenção com a alimentação, 
repouso adequado, evitando condições 
de estresse, além de ter atenção rigorosa 
com a higiene (pelo risco potencial de 
infecções). “Outra medida importante é 
evitar ou suspender o uso de anticon-
cepcionais com estrogênio e também o 
cigarro, ambos relacionados à piora dos 
sintomas”, avisa o especialista da SBR.

Algumas medidas são para a vida 
toda, como a proteção aos raios ul-
travioletas, usando constantemente 
fotoprotetores de fator alto, chapéus 
e sombrinhas, além da prática de 
exercícios físicos diários e o controle 
da alimentação. “Os pacientes com 
lúpus devem evitar a exposição solar, 
incluindo o uso de bloqueadores com 
fator acima de 30. Por isso, o corpo 
pode produzir uma quantidade muito 
baixa de vitamina D, substância impor-
tante para o metabolismo do cálcio no 
organismo. Mas a suplementação oral 
geralmente equilibra esse processo”, 
finaliza Narimatsu. P

Alerta vermelho
LES

Pessoas com lúpus devem evitar a exposição ao sol, 
que agrava as inflamações de órgãos internos 
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Ador nas costas é um dos pro-
blemas que mais se alastra pelo 
mundo. De acordo com a Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS), 
80% da população mundial terá pelo 
menos um episódio de incômodo 
na coluna durante a vida. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) indicam que, no Bra-
sil, as lesões nas costas são a terceira 
causa de aposentadoria e a segunda 
de licença no trabalho. Como explica 
Leonardo Stahelin Eicke, fisioterapeuta 
e membro da Associação Brasileira 
de Reabilitação de Coluna (ABRC), as 
estatísticas também revelam que 13% 
das consultas médicas são provenien-
tes de queixas de dores nesta região. 
“No País, por exemplo, já são mais de 
5,3 milhões de pessoas com hérnia de 
disco, uma patologia muito comum e 
que causa séria inabilidade em seus 
portadores”, diz o especialista.

Os males da coluna vertebral po-
dem ser divididos em dois grandes 
grupos: as doenças específicas, com 
causa bem definida e que correspon-
dem a 10% a 15% dos diagnósticos, e 

as inespecíficas, em que não há uma 
correlação anatômica precisa para os 
sintomas. Estas chegam a 85% dos 
casos, avisa Guilherme Rebechi Zuiani, 
médico ortopedista que atua na área 
de cirurgia da coluna na Unicamp, em 
Campinas, e nos Hospitais Oswaldo 
Cruz e Abreu Sodré (AACD) em São 
Paulo. “Entre os problemas específi-
cos, estão as alterações congênitas, as 
doenças do desenvolvimento, as lesões 
traumáticas, infecciosas e tumorais, as 
enfermidades metabólicas e algumas 
degenerativas. Já os inespecíficos 
correspondem a dores cervicais, na 
coluna torácica e as lombalgias. Estas 
condições são mais uma queixa do que 
uma doença”, diz.   

Adilson Nunes Farias, vendedor de 
44 anos, conta que fazer esforço físico 
de forma incorreta, ter má postura e 
não praticar nenhum exercício físico o 
levaram a ter dor de cabeça frequente, 
dificuldade de movimento e formiga-
mento no braço e depois problemas 
lombares. “Tenho dificuldade em me 
curvar, não consigo ficar muito tem-
po sentado, sinto dores nas pernas e 

Lesão de eixo
Coluna vertebral

Má postura e sedentarismo são algumas               
das causas do problema

eLisanDra esCuDero
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dormência que vai da cintura até o 
calcanhar”, comenta. 

Farias explica que sentiu esses 
incômodos durante seis meses, mas 
o aumento da intensidade das dores 
ficou tão insuportável que ele não 
teve escolha, procurou um especia-
lista. “Fui diagnosticado com lordose 
cervical, desidratação discal, ruptura 
no anel fibroso posterior e protrusão 
discaldifusa”, diz. 

Segundo Leonardo, a má postura, 
como sentar de forma incorreta, dormir 
em local inapropriado, levantar peso 
com a coluna flexionada (dobrada) e 
o sedentarismo são apenas alguns dos 
fatores de risco para lesionar a coluna. 
Outros fatores relacionados a dores nas 
costas são: idade acima dos 50 anos, 
obesidade, tabagismo, trabalho físico 
pesado, movimentos repetitivos de 
pescoço e braços, levantamento de 
peso com frequência, posturas não 
convencionais e sobrecarga estática 
na coluna cervical. Para Zuiani, os 
problemas da coluna podem atingir 
uma faixa etária ampla. “As roturas 
do disco, que costumam se manifes-
tar como uma dor lombar constante, 
podem ocorrer entre 20 e 50 anos. As 
hérnias de disco são mais comuns em 
pessoas da faixa etária entre 30 e 50, 
quando o disco intervertebral ainda é 
bem hidratado.” 

O ortopedista explica ainda que 
as pessoas com mais de 50 anos não 
costumam ter uma incidência muito 
alta de hérnia, pois o disco inter-
vertebral já está mais desidratado e, 
consequentemente, menos propenso a 
herniações. “Nessa faixa etária passam 
a predominar os problemas relacio-
nados à artrose, hipertrofia articular, 
hipertrofia ligamentar e perda de altura 
do disco intervertebral”, avisa Zuiani.
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Dicas para evitar dor e sobrecarga na coluna

• Não dormir de bruços, mas de lado e com um 
travesseiro entre os joelhos; ou de barriga para 
cima, com um travesseiro atrás do joelho.

• Não usar colchão muito mole, nem muito duro. 
Os semiortopédicos são uma boa opção, porém 
não existe regra, a escolha é individual.

• Para levantar da cama: virar o corpo para o lado e começar a 
levantar-se de lado. Não se levantar para a frente.

• Ao transportar objetos pesados do chão: agachar-se, 
dobrando os joelhos, próximo ao objeto, e pegá-lo sem 
inclinar a coluna. Não carregar peso excessivo (exemplo: 
mais que três quilos).

• No trabalho: utilizar cadeiras que não reclinem para 
trás, com apoio para os braços; sentar usando todo o 
encosto e os pés totalmente encostados no chão. A tela do 
computador deve ficar na altura dos olhos para a coluna 
cervical (pescoço) ficar em posição confortável.

• Ao utilizar mochilas nas costas, use as alças dos dois 
lados e cuidado com o excesso de peso, principalmente nas 
crianças.

• O salto alto pode acarretar dor na coluna lombar. Use 
eventualmente e, caso provoque dor, evite o uso.

• Dirigir sempre com as costas apoiadas no banco e os 
braços parcialmente fletidos (não esticados totalmente).

• Recomendação especial para gestantes: manter atividade 
física supervisionada e permanecer dentro do peso. Lembrar 
que as dores lombares em gestantes são comuns e, na 
maioria das vezes, não representam nenhum problema sério 
de coluna. Deve-se procurar um especialista em coluna para 
fazer o diagnóstico correto, tratamento e prevenção de novas 
crises.

• Massagem e outros tratamentos alternativos: 
terapias locais como massagem, calor etc. podem trazer 
alívio para o paciente. Muitas vezes não proporcionam 
alívio da dor propriamente dita, mas causam bem-
estar, e só isso já justificaria o seu uso, sempre com a 
indicação de um médico especialista.

• RPG e Pilates: para os pacientes com forte dor aguda, é 
indicada a fisioterapia analgésica junto com RPG. Para os 
pacientes que melhoraram, a indicação é RPG ou Pilates 
para tentar prevenir novas crises de dor.

Fonte: www.herniadedisco.com.br

Segundo especialistas, apesar 
de os sintomas de dores na coluna 
acometerem até 80% das pessoas ao 
longo da vida, apenas de 1% a 2% vão 
precisar de cirurgia. “O tratamento 
conservador da dor lombar e cervical 
se baseia principalmente em repouso 
por um período de dois a três dias, 
retomada gradual das atividades com 
trabalho de reabilitação baseado na 
resistência da musculatura do tronco 
e alongamento de grupos musculares 
específicos. Modificações nas ativida-
des diárias com adequação postural 
também fazem parte da reabilitação”, 
diz Guilherme Zuiani.

“Não existe um único tipo de 
tratamento para os problemas na co-
luna. Tudo depende do diagnóstico e 
pode variar desde os procedimentos 
minimamente invasivos até os 
cirúrgicos de maior porte”, 
completa o ortopedista. 

No caso do vendedor Adilson Fa-
rias, para aliviar o sintoma de dor, lhe 
foi indicada a fisioterapia regular e 
também repouso. “Porém, ainda sinto 
indisposição quando faço esforço físi-
co e quando fico muito tempo sentado 
ou sem fazer a fisioterapia”, finaliza. P
eliescudero@gmail.com
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O não à corrupção
Presentes no Brasil desde 

o período colonial, as práticas 
de corrupção já não são to-
leradas pela sociedade como 
foram outrora. “A apropriação 
privada de bens públicos não 
é mais aceita e causa muita 
indignação”, af irma Renato 
Janine Ribeiro, professor titular 
de Ética e Filosofia Política na 
Universidade de São Paulo, na 
qual se doutorou após defender 
mestrado na Sorbonne.

Embora já digam não à cor-
rupção, os brasileiros ainda não 
tomam a iniciativa de exigir 
a investigação verdadeira das 
denúncias e a devida punição. 
Segundo Janine, quem está 
realizando a tarefa de apura-
ção são os órgãos do Estado, 
o que é paradoxal. “As ações 

Além da falta de cobrança 
social, outro fator dificulta no-
vos avanços: a discussão sobre 
corrupção no País está refém de 
opções partidárias. “As denúncias 
acabam sendo mais uma manei-
ra de alvejar o lado oposto; um 
instrumento para atacar o adver-
sário, do que uma forma de com-
bate à prática em si”, argumenta 
o professor, que tem se dedicado 
à análise de temas como a ética 
na política, democracia, repúbli-
ca e cultura política brasileira. 
Entre suas obras, destacam-se A 
sociedade contra o social: o alto 
custo da vida pública no Brasil 
(2000, Prêmio Jabuti de 2001) e 
A universidade e a vida atual – 
Fellini não via filmes (2003). Veja 
a seguir a entrevista exclusiva 
que concedeu a esta revista.

sueLi zoLa

Renato Janine Ribeiro

que a Advocacia Geral da União 
moveu contra a corrupção no 
período de 2002 a 2009 somam 
80 bilhões de reais”, informa.

As práticas de corrupção sempre 
existiram no Brasil com a intensi-
dade que vemos hoje?

Já de início, quero deixar claro 
que aquilo que chamamos de cor-
rupção hoje, o que nos indigna, é 
algo que no passado foi considera-
do normal. Houve tempos – espe-
cialmente no período colonial – em 
que era absolutamente aceitável 
haver uma apropriação privada 
dos bens públicos. Na monarquia 
despótica (não constitucional) era 
desse jeito.

A partir de quando a sociedade 
deixou de considerar aceitável 

a apropriação privada dos bens 
públicos?

Na verdade, a indignação com 
a corrupção surge somente com 
um regime que eu chamaria de 
republicano, no qual a questão 
em jogo é o bem comum. Quando 
a sociedade começa a ter o bem 
comum como meta, passa a valo-
rizar certas coisas (que no passado 
não tinham valorização) e a se in-
dignar. Antes disso, as práticas de 
corrupção não eram indecorosas 
e, no período colonial, eram muito 
comuns. Como não havia dinheiro 
público para, por exemplo, cons-
truir uma cadeia, uma pessoa rica 

cedia um espaço para construção 
da cadeia, que, aliás, vinha junto 
com a Câmara (cadeia e a câmara 
nas cidades antigas eram um pré-
dio só; nas cidades históricas de 
Minas Gerais dá para notar isso). 
Então, quando a pessoa cedia um 
espaço para isso, é óbvio que ela 
esperava ser tratada de uma ma-
neira um pouco melhor. Esperava 
ser um membro da Câmara, mas 
jamais hóspede da cadeia.

Mas ainda se vê essa “troca de 
favores” nos tempos atuais?

Fazendo um paralelo com os 
tempos atuais, lembro que, nos 
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anos noventa, no Rio de Janeiro, 
a polícia precisava que algum 
mecânico fizesse a gentileza de 
consertar os seus carros. Na época, 
o secretário de Justiça alertou que 
essa situação geraria uma espécie 
de expectativa por parte do me-
cânico, que iria querer algo em 
troca, como: se o filho dele fosse 
pego guiando sem habilitação, não 
aconteceria nada com o jovem. 
Esse tipo de coisa, numa sociedade 
democrática, começa a incomodar. 
Numa sociedade não democrática 
ou pré-democrática, é normal que 
haja essas trocas de favores e que 
as pessoas tenham uma relação 
com o bem público que não é 
exatamente a da separação, “não 
posso entrar na coisa pública, não 
posso violá-la”.

Na década de 1990, após o 
impeachment do Collor, f icou 
a sensação de que a sociedade 
brasileira tinha dado um grande 
passo no combate à corrupção. 
Pouco mais de uma década, veio o 
escândalo do mensalão. Imaginar 
o fim da corrupção no Brasil é 
uma utopia?

Não é uma utopia pela simples 
razão de que as coisas estão me-
lhorando. Pode não parecer, mas 
estão melhorando. Antes de tudo, 
passamos a ter uma percepção 
maior da corrupção e mais indig-
nação. Tempos atrás, as pessoas 
não percebiam a cor rupção e 
não se indignavam. Vou dar um 
exemplo: uns dez anos atrás, uma 
revista fez uma reportagem com 
uma modelo de Flor ianópolis. 
Em certa altura da reportagem, 
a moça (que era muito bonita) 
comentava que, quando um poli-
cial parava o seu carro por causa 
de alguma infração cometida, ela 
abria o seu melhor sorriso e falava: 
“Seu guarda, tem mesmo que me 
multar?”. E o guarda não multa-
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va. Isto apareceu na revista como 
algo engraçado. E foi interessante, 
porque alguns leitores escreveram, 
dizendo que a atitude da moça 
estava errada. Ela encarou como 
uma brincadeira, e em outra época 
teria sido brincadeira, mas nesse 
momento a sociedade brasileira 
não acha mais graça nisso. Não é 
porque é bonita ou rica que uma 
pessoa pode desrespeitar regras 
que são comuns a todos; e to-
dos obedecem, porque ninguém 
é melhor que o outro. Algumas 
pessoas acham que têm direitos a 
mais que os outros. E é aí o ponto 
em que temos a corrupção. Nesse 
caso da reportagem, acho a reação 
dos leitores muito significativa, 
porque indica uma sociedade que 
não está mais querendo que as 
pessoas sejam tratadas de forma 
diferenciada.

O Supremo Tribunal Superior 
deve julgar o processo do mensalão 
neste ano. Que importância tem 
esse julgamento para a democracia 
do País?

Esse assunto é muito difícil. Eu 
pessoalmente não sei se houve ou 
não houve o tal do mensalão. Há 
denúncias e há defesas. Uma parte 
da sociedade está convencida de 
que houve; se não houver conde-
nação, essa parcela vai ficar muito 
irada e dizer que as coisas foram 
abafadas.

Mas o Supremo Tribunal acatou 
a denúncia por considerar que 
havia provas suficientes...

O Supremo disse que hav ia 
indícios suficientes para ser jul-
gado. Isso não quer dizer que foi 
julgado. Se basta um juiz acatar 
uma denúncia para a gente dizer 
que existe culpa, então, para que 
julgar? O problema, no caso do 
mensalão, é que as paixões estão 
muito acirradas. Se os envolvidos 
forem condenados, vai ter um 
lado dizendo que deveriam ter 
sido absolvidos; se forem absolvi-
dos, vai ter outro lado afirmando 
que foi por politicagem. Então, 
nessa situação, é difícil afirmar o 
quão esse resultado será positivo 
para a sociedade. Dif icilmente 
o julgamento do mensalão será 
aceito como um julgamento justo.

No Brasil, existe uma imagem 
muito negativa em relação aos 
políticos, principalmente em re-
lação ao Poder Legislativo. Se não 
houver julgamento do mensalão, 
essa imagem não tende a piorar?

Uma parte da sociedade acredi-
ta que houve mensalão. Mas outra 
parte não acredita. Acontece que 
essa discussão está refém de op-
ções partidárias. Isto é péssimo, 
porque o debate sobre a corrup-
ção acaba sendo muito mais uma 
maneira de alvejar o lado oposto 
do que combater a prática em si. 
No fundo existe um bando de 
gente desonesta, para as quais a 
corrupção – ao invés de ser uma 
coisa errada em si – é apenas um 
instrumento para derrubar o ad-
versário. Na hora de combater a 
corrupção – ela própria – há um 
desinteresse muito grande.

A sociedade está dividida...
Nós temos uma sociedade que 

infelizmente está muito rachada 
nesse quesito político. E a ques-

"Uma parte da 
sociedade acredita 

que houve mensalão. 
Outra não. Essa 
discussão está 

refém de opções 
partidárias"
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tão dos valores fica muito dimi-
nuída. Quais são os valores que 
deveriam ser consensuais? Não 
existe uma opinião pública forte 
o bastante para dizer: “Olha, não 
interessa se quem fez a corrupção 
pertence ao partido X ou Y, tem 
que ser preso”. Tem gente que 
está simplesmente manipulando. 
Isso é lamentável, e nesse ponto 
a verdade é a primeira a ser sa-
crificada. Há muito pouco espaço 
para verdade nisso tudo.

Desse ponto de vista não esta-
mos avançando?

Nesse ponto de vista nosso ca-
minho está vagaroso. Eu acho que 
estamos avançando porque não se 
aceita a corrupção e também, por 
incrível que pareça, porque os ór-
gãos do Estado cumprem melhor a 
tarefa de apurar a corrupção. Isso 
melhorou muito nos últimos nove 
anos: os  procuradores-gerais da 
República apuram as denúncias. A 
Controladoria Geral da União faz 
um trabalho sério de apurar essas 
coisas todas. Houve avanços, mas 
esses avanços estão aquém do 
que se precisa.

Se a sociedade realmente se 
mobilizasse e se organizasse para 
exigir punições quando enxer-
gasse coisas erradas, o combate à 
corrupção não seria mais efetivo?

Claro que seria. Uma vez parti-
cipei de uma situação curiosa: eu 
estava no aeroporto esperando o 
voo do Rio de Janeiro para São 
Paulo e o avião começou a atrasar. 
Havia um monte de aeronaves da 
empresa saindo e, visivelmente, 
t iraram a nossa aeronave para 
mandar para outro destino. Uma 
moça tomou a iniciativa e, junto 
com um grupo de passageiros, fo-
mos reclamar educadamente, mas 
de maneira firme, e conseguimos 

um avião. Esse tipo de ação é raro 
no Brasil. Aqui, o mais comum é 
todos ficarem resmungando com 
a pessoa do lado. Para a sociedade 
tomar uma iniciativa, requer uma 
mudança grande, requer mobiliza-
ção. As pessoas precisam se juntar 
e lutar. E isso não é tão simples. 
O pior é o fato de que as pessoas 
engolem. A sociedade brasileira 
tem pouca iniciativa no sentido 
de defender seus próprios direitos.

É possível quantificar o quanto 
o País perde com a corrupção?

As ações que a Advocacia Geral 
da União moveu contra a corrup-
ção no período de 2002 a 2009 
somam 80 bilhões de reais. Não 
se sabe se isso tudo é corrupção 
porque as ações ainda não foram 
julgadas e também não quer dizer 
que os delitos tenham ocorrido 
nesse período.

Além dos danos econômicos, a 
corrupção traz outros prejuízos 
para a sociedade?

Há dois perigos na corrupção. 
O primeiro se refere ao indício 
de caráter de uma sociedade. Aí 
não importa o número, porque 
diz respeito à falta de ética não 
só do governante, mas também 
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do cidadão. E essa prática ocorre 
quando se oferece propina a um 
fiscal, a moça sorri para o guarda 
de trânsito a fim de evitar multa 
e o governante frauda uma li-
citação. Esse indício de falta de 
caráter é uma coisa grave e preo-
cupante, pois transmite para a 
sociedade um sinal de que todos 
podem fazer o que quiserem com 
o bem público. O segundo perigo 
diz respeito à quantificação, ao 
dano econômico causado ao País. 
Pode haver fraudes muito gran-
des no poder público, mas temos 
dificuldade de saber quais são e 
o montante delas. E isto requer 
uma investigação muito, muito 
bem feita. E esse ponto a mídia 
não acompanha. Aliás, vejo pouco 
interesse da mídia e dos próprios 
cidadãos em apurar verdadeira-
mente a corrupção. Quem está 
interessado em apurar são os ór-
gãos do Judiciário, do Legislativo 
e do próprio Poder Executivo, o 
que é paradoxal, porque a socie-
dade deveria estar cobrando. A 
pouca cobrança social está ligada 
à manipulação político-partidária.

Esse silêncio dos cidadãos, a 
falta de cobrança social seria um 
indício do caráter da sociedade?

Não. Na verdade, não temos 
uma sociedade educada, culta, 
politizada o bastante para cobrar 
a invest igação de quadr i lhas 
de corrupção. Há preconceito e 
dificuldade em aceitar que uma 
pessoa seja c i v i l izada e vote 
num partido que não seja o seu. 
Isso tudo faz com que o próprio 
debate sobre a corrupção fique 
instrumentalizado pela discus-
são partidária. E o triste nisso 
é que tem gente que é contra a 
corrupção do outro, mas aceita 
a corrupção do seu próprio lado. 
Esta será abafada.
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"Na verdade 
não temos uma 

sociedade educada, 
culta, politizada 
o bastante para 

cobrar a investigação 
de quadrilhas de 

corrupção"
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OInstituto Nacional do Cân-
cer (Inca) informa que, no 
Brasil, o câncer de próstata 

já é o segundo mais comum entre 
os homens, f icando atrás apenas 
do câncer de pele não melanona. A 
estimativa é de 60.180 novos casos 
em 2012, a maioria em homens com 
mais de 60 anos.

“É o câncer considerado da ma-
turidade, por ser mais comum na 
terceira idade, a partir dos 65 anos, 
mas estamos fazendo diagnóstico 
precoce já com 50 anos”, comenta a 
médica urologista e terapeuta sexu-
al Sylvia Faria Marzano, da Clínica 
Clinsy, explicando que a idade é o 
único fator de risco bem estabe-
lecido para o desenvolvimento do 
câncer da próstata. “Aproximada-
mente 62% dos casos no mundo 
ocorrem a partir dos 65 anos. Com o 
crescimento da expectativa de vida, 
a projeção é que o aparecimento de 
casos novos aumente cerca de 60% 
até o ano de 2015.”

Apesar dos números alarman-
tes, o câncer de próstata pode ser 
considerado de bom prognóstico 
se descoberto e tratado precoce-
mente. Para isso, a indicação é que 
se inicie o controle a partir dos 
45 anos, com a dosagem de PSA 
(antígeno prostático específ ico) e 
o exame de toque retal. “Se houver 
casos de câncer na família, o toque 
retal deve ser feito a partir dos 
40 anos, pois no início a doença 
não apresenta sintomas e, quando 
estes aparecem, o quadro já está 
avançado”, alerta a médica.

A prevenção também inclui a 
alimentação, como orienta Sylvia. 
“Dietas com base em gordura ani-
mal, carne vermelha, embutidos 
e cálcio têm sido associadas ao 
aumento no risco de desenvolver 
câncer da próstata. A obesidade 
também contribui, mas, em contra-
partida, dietas ricas em vegetais, vi-

taminas D e E, licopeno e ômega-3 
aparecem como fatores protetores.”

Na sua experiência profissional, 
ela constata que os homens mais 
idosos são mais reticentes quanto a 
fazer o toque retal. “Eles acham que, 
se o exame de sangue e o ultrassom 
estão normais, não é preciso”, revela a 
médica. A consequência da demora no 
diagnóstico é o aumento das sequelas 
mais temidas pelos homens, como a 
incontinência urinária e a dificuldade 
de ereção, que poderiam ser evitadas 
se o câncer fosse descoberto preco-
cemente.

As chances de cura são de 85% 
a 90% nos casos iniciais, quando o 
tumor pode ser removido cirurgica-
mente sem prejudicar as funções do 
organismo. No caso do tratamento 
com radioterapia, a porcentagem de 
recuperação cai para 75%, mas ainda 
é considerado um bom prognóstico.

Em São Paulo, o Centro de Refe-
rência da Saúde do Homem, do Hos-
pital de Transplantes Euryclides de 
Jesus Zerbini, recebe pacientes com 
quadros mais graves, encaminhados 
pela rede pública, com um total de 
três mil atendimentos por mês. Cer-
ca de 20% são para tratamento de 
câncer, seja de próstata (principal) 
ou de bexiga, rim, testículos, entre 
outros órgãos, e a avaliação é que 
60% dos pacientes chegam com a 
doença avançada, pois demoram 
para procurar ajuda.

Mesmo com esses números, Joa-
quim Claro, coordenador do centro, 
se mostra otimista. Segundo ele, a 
procura vem crescendo. “Hoje nosso 
atendimento já é dez vezes maior que 
há quatro anos, quando começou a 
funcionar o Centro de Referência da 
Saúde do Homem e a preocupação 
com a saúde da próstata faz parte 
da rotina dos pacientes”, afirma o 
urologista.

O diferencial do centro mantido 
pela Secretaria de Saúde do Esta-

do de São Paulo é tratar mais de 
70% dos casos com procedimentos 
minimamente invasivos, como a 
videolaparoscopia. No hospital são 
realizadas cerca de 270 interven-
ções mensais, sendo 40 cirurgias da 
próstata – metade realizada de forma 
convencional e o restante por meio 
de laser ou por laparoscopia.

PrevençãO cOM arte
As iniciativas oficiais contra o 

câncer de próstata até há pouco 
tempo se restringiam à realização de 
mutirões para diagnóstico e trata-
mento. Só recentemente começaram 
a surgir campanhas que visam alertar 
a população para a incidência do 
câncer de próstata e as formas de 
prevenir a doença.

Na Europa, um filme exibido na 
TV mostra personalidades falando 
da doença de forma descontraída, 
em que o símbolo é o bigode exibido 
por todos os que participam da cam-
panha, sejam homens ou mulheres. 
No Brasil, a Associação Brasileira dos 
Artistas Plásticos Contemporâneos 
(ABAPC) une a exposição de arte 
temática a ações sociais que permi-
tem abordar questões sérias de forma 
mais amena e lúdica. 

Cuidados com a próstata
Câncer

Campanhas de prevenção ganham reforço da arte
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Oginecologista e obstetra An-
tônio Júlio Barbosa, formado 
há 27 anos pela Faculdade 

Estadual de Medic ina do Pará, 
gosta de se classif icar como “par-
teiro”, pois sua preferência é sempre 

pelos métodos naturais. A procura 
por alternativas para alcançar esse 
objetivo o levaram à acupuntura, 
prát ica da medic ina t radic ional 
chinesa que não exerce, mas reco-
menda às pacientes mais ansiosas 

ou afetadas emocionalmente pela 
gravidez. 

“Existem várias indicações para 
a acupuntura se considerarmos que 
durante a gestação há um fator 
emocional forte. Mas ela também se 
aplica a situações mais complexas, 
em pacientes com hipertensão ou 
diabetes, que nesses casos devem ser 
tratadas de forma multidisciplinar, 
por envolverem riscos para a mãe e 
o bebê”, pondera.  

“Tenho pelo menos um caso 
bem-sucedido de mudança da posi-
ção do bebê, com três aplicações de 
moxabustão (veja o que é a técnica 
no box na página seguinte), em 
torno de 36 semanas de gestação, 
quando isso seria muito difícil de 
acontecer naturalmente”, relata. 
Ele também computa os bons re-
sultados obt idos na hiperemese 
gravídica, caso severo de enjoos 
e vômitos que muitas vezes exige 
que a grávida seja hospitalizada. 
As utilizações que recomenda com 
mais frequência, no entanto, são 
para dor e relaxamento, em virtude 
da tensão muscular provocada pela 
má postura, aumento de peso e 
outras dificuldades decorrentes da 
gravidez.

O médico recomenda que o uso 
das agulhas da acupuntura seja evi-
tado na região abdominal e próxima 
ao útero, assim como nas primeiras 

Gestação zen
Acupuntura

A medicina tradicional chinesa ajuda até na 
mudança de posição do bebê
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Foi assim que em 2009 surgiu 
a exposição “A Cueca”, abordando 
a importância do diagnóstico pre-
coce para o câncer de próstata. Em 
2011, a exposição foi levada para 
o Espaço Cultural Boulevard das 
Artes, inaugurado pela entidade em 
um shopping da zona leste de São 
Paulo, com a meta de promover ex-
posições temáticas com link social.

Com apoio da Sociedade Bra-
sileira de Urologia (SBU) e da Fe-
deração de Entidades de Combate 
ao Câncer (FEBEC), suas principais 
parceiras, a associação tem projetos 
para levar a exposição a todo o País, 
começando pelo Rio Grande do Sul, 
onde vai mostrar a exposição em 

Porto Alegre e mais quatro cida-
des do interior ainda no primeiro 
semestre deste ano.

Além das entidades parceiras, 
a ABAPC conta com o apoio de 
algumas personalidades em seus 
eventos, como é o caso dos artistas 
Ricardo Tozzi e Guilherme Winter, 
que participaram do desf ile que 
exibiu produtos com a logomar-
ca criada pelo grupo. A ideia foi 
inspirada na campanha contra o 
câncer de mama e a associação 
pretende comercializar o uso do 
símbolo criado para ser estampado 
em cuecas e outras peças do ves-
tuário, para manter parte das suas 
atividades.  P

Câncer



23

• Acupuntura – É realizada com agulhas que estimulam os pontos ligados 
ao sistema nervoso. Provocam reações no organismo como bloqueio de 
dor, relaxamento da musculatura e estímulo de funções imunológicas, entre 
outras. 

• Moxa – É um bastão preparado com as folhas 
secas da Artemísia (Artemisia vulgaris), erva 
aromática usada na moxabustão. Ela ajuda a 
energização dos meridianos das áreas a serem 
tratadas, por meio da combustão e da transferência 
de calor a pontos específicos no corpo.

• Ventosas – A 
técnica é feita com 
uma espécie de 
copo que, através 
da sucção na pele, 
melhora a circulação 

linfática e sanguínea, ajudando na remoção 
de impurezas do organismo e no alívio de 
dores musculares.

doze semanas de gestação, quando 
são mais comuns as intercorrências 
que podem resultar na interrupção 
da gravidez.

A médica Lilian Fumie Takeda, 
especialista em ginecologia, obste-
trícia e medicina tradicional chinesa, 
também atesta o uso cada vez maior 
da acupuntura como medicina com-
plementar na gravidez. 

“A medicina tradicional chinesa 
busca tratar o indivíduo como um 
todo e não apenas os sintomas, que 
são decorrentes do desequilíbrio do 
fluxo de energia”, esclarece a médi-
ca, para quem as grávidas podem 
se beneficiar dessa prática durante 
todo o período da gestação.

“No primeiro trimestre, a acu-
puntura é muito eficiente para en-
joos, vômitos e dores de cabeça e, 
no final, para controlar o inchaço, a 
ansiedade, ou para induzir o parto, 
quando necessário. Nos casos em 
que o bebê não está posicionado 
para o parto natural, no final da 
gravidez, é possível ajudá-lo a se 
movimentar e se encaixar adequa-
damente”, garante.

Para estimular a mudança na 
posição do bebê, o ponto a ser 
aquecido localiza-se no dedo do 
pé. Segundo a medicina tradicional 
chinesa, isso é possível porque a 
moxabustão tem a propriedade de 
aquecer profundamente, tornando-a 
eficaz quando há menos circulação, 
condições frias e úmidas, além da 
deficiência do yang. Quando apli-
cada aos pontos de acupuntura, o 
corpo absorve o calor, recuperando 
energia para realizar suas funções.

eSPecialidade Médica 
Reconhecida como especialidade 

médica em 1995, a acupuntura faz 
parte das atividades normatizadas 
pela Associação Médica Brasileira 
desde 1998. Hoje, a estimativa é que 
existam cerca de quatro mil médicos 
com esta especialização nas grandes 
cidades brasileiras.

Por atuar em todos os aspectos 
relacionados à saúde, a acupuntura 
pode servir como coadjuvante, como 
explica o presidente da Associação 

Médica Brasileira de Acupuntura, 
Ruy Tanigawa. “Nos casos cirúrgi-
cos, por exemplo, estudos indicam 
que a aplicação da acupuntura no 
pré e pós-operatório resultam na re-
cuperação mais rápida do paciente. 
Outra indicação coadjuvante é na 
psiquiatria, com efeitos compro-
vados para reduzir a ansiedade e 
irr itabilidade, além de contribuir 
para melhorar a qualidade do sono e 

o quadro de agitação comum nesses  
pacientes.”

Ele alerta, porém, para a neces-
sidade de todo paciente passar pelo 
diagnóstico clínico antes de ser en-
caminhado para o tratamento com 
o acupunturista, porque os efeitos 
benéficos das agulhas podem estar 
mascarando algum quadro mais 
grave. P
eserenza@terra.com.br
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Confira algumas técnicas da medicina tradicional chinesa

Fonte: Portal Medicina Oriental.
© Tyler Olson | Dreamstime.com
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"Oexercício físico é fundamen-
tal para pessoas na terceira 
idade, tanto para ajudá-las a 

manter-se saudável como para evitar 
doenças do envelhecimento.” Frases 
como esta são cada vez mais comuns no 
mundo moderno. No entanto, o idoso 
que se aventura a seguir este conselho 
na maioria das vezes não tem ideia 
de por onde começar, não sabe quais 
benefícios esperar, desconhece o que 
significa fazer uma atividade física, tem 
dúvidas sobre quais os riscos ou mesmo 
como a prática dessa atividade pode  
ajudá-lo na busca de uma vida saudável. 

A fisioterapeuta especializada 
em ortopedia Ana Paula Primon 
Anderson Gomes explica que 
no processo de envelhecimen-
to muitas alterações 
ocorrem no corpo. 
“O envelhecimento 
tende a produzir pro-
cessos degenerativos 
em cartilagens, li-
gamentos, tendões 
e músculos, além de 
reduzir a massa óssea, 
diminuindo por consequência 
a capacidade funcional do 
aparelho locomotor. Todos 
estes efeitos são agravados 
pelo sedentarismo. Ocorre, 
também, um aumento do 
tecido adiposo (gordura), 
em substituição da massa 
óssea e muscular”, diz.

Para Gomes, essas 
alterações irão ref letir 
diretamente na redução 
da força, da resistência, 
coordenação, velocidade, 
potência e  flexibilidade do 
indivíduo. “Assim, com o 
passar dos anos, este pro-
cesso pode gerar difi-
culdades para as pessoas 

realizarem atividades diárias, reduzindo 
o bem-estar psicológico e social.” Ela 
lembra que o processo degenerativo 
do envelhecer atinge diretamente o 
sistema nervoso e esclarece que se 
acredita, hoje, que a tendência de as 
pessoas engordarem com a idade ocorre 
em grande parte por causa da redução 
da taxa metabólica basal (quantidade 
de energia gasta) decorrente da perda 
progressiva de massa muscular. 

 A especialista esclarece que as alte-
rações corporais advindas do processo 
de envelhecimento podem propiciar 
uma série de doenças como osteopenia 

e osteoporose, além de aumentar 
as chances de fraturas, dores 
articulares e musculares como 
a artrose, debilidade em geral, 

fraqueza e sobrecarga car-
diovascular – o 

que favorece o 
aparecimento 
de doenças do 

coração, propi-
ciando a ocor-

rência de infartos, 
problemas vascu-

lares que podem gerar 
AVCs e obesidade, princi-
palmente com o aumento 
da gordura abdominal.

Por outro lado, o exer-
cício físico favorece o in-
dividuo, com a melhora da 

capacidade cardiovascular, 
beneficiando a circulação 
sanguínea; aumentando o 
gasto energético e a massa 
óssea e muscular, entre outros 
benefícios. 

Com isso, a prática da ati-
vidade física diminui o risco 
de doenças como hipertensão 

arterial e obesidade; e ain-
da auxilia no controle da 
diabete, melhora o perfil 

hormonal e a composição corporal, aju-
da no ganho de força e resistência, além 
da flexibilidade, pois as articulações e 
músculos irão trabalhar adequadamen-
te. Do ponto de vista emocional, Gomes 
ressalta que o exercício físico libera 
endorfinas, que propiciam sensação de 
bem-estar, melhorando a autoestima e 
a qualidade de vida. 

Já o educador físico Ricardo Men-
donça, especializado na prática de exer-
cícios físicos aplicados na reabilitação 
cardíaca em grupos especiais, a prática 
de exercício físico deve ser sempre mui-
to bem orientada e monitorada. Para 
ele, alguns exercícios são mais indicados 
a pessoas na terceira idade: “Entre os 
exercícios aeróbicos  (aqueles que de-
mandam um maior esforço cardiorres-
piratório), podemos citar caminhadas, 
bicicleta ergométrica, danças e jogos 
esportivos adaptados. Já os anaeróbicos 
(com menor envolvimento cardiorres-
piratório), temos a musculação, pilates, 
ioga e ginástica”, relata.

Gomes e Mendonça registram sua 
predileção pela musculação, consi-
derada hoje fundamental a pacientes 
na terceira idade, por causa de seu 
efeito sobre a massa muscular e  óssea. 
Segundo eles, a musculação oferece 
ainda grande segurança do ponto de 
vista cardiovascular, evitando-se lesões 
e quedas durante a sua prática.

Ricardo salienta que as atividades 
aeróbicas dependem de uma avaliação 
médica que possa atestar a capacida-
de cardiorrespiratória do praticante: 
“Normalmente estas atividades elevam 
os batimentos cardíacos e, consequen-
temente, aumentam a pressão arterial. 
Portanto, é importante dar atenção 
especial àqueles idosos com histórico 
de pressão alta, problemas no coração 
ou  respiratórios”, diz.

Para Gomes, não há idade para 
começar a prática de atividade física, 
nunca sendo tarde para começar. Aliás, 
diz ela: “O ideal é começar hoje, pois, 
o quanto antes, melhores serão os 
benefícios”. P
jefersonmattos@globo.com

Exercícios depois dos 60
Envelhecimento

Malhar é cada vez mais uma atividade 
recomendada aos idosos

© Glenda Powers | Dreamstime.com

Jeferson mattos
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Pouco importa o tamanho da em-
presa. Todas vivem num mundo 
com mudanças tão intensas que 

as obrigam a constantes reestrutura-
ções. É a era da informação e a época 
do fazer mais com menos.

O sucesso de uma empresa nesse 
novo modelo exige ferramentas efica-
zes e inovadoras. E elas têm como base 
o conhecimento. “A gestão do conheci-
mento representa hoje a sobrevivência 
e a competitividade organizacional 
diante dos fenômenos econômicos, 
tecnológicos, sociais e ambientais”, 
argumenta o professor Roberto Carlos 
Zanotto, docente do curso de Gestão 
em Recursos Humanos do Complexo 
Educacional FMU.

Segundo ele, no contexto geral, 
existem duas vertentes a respeito da 
gestão do conhecimento. Na primeira, 
o conhecimento consiste em objetivos 
que podem ser identificados e pro-
cessados nos sistemas de informação. 
No aspecto tecnológico, a evolução 
e o fortalecimento da tecnologia da 
informação (TI) vêm provocando 
grandes mudanças nas empresas, 
disponibilizando interatividade em 
tempo real, facilitando diagnósticos,   
promovendo substanciais benefícios 
para a organização e as pessoas.

Na segunda abordagem está a 
atuação no campo das ciências sociais 
(psicologia, sociologia, antropologia, 
filosofia e administração). Nessa área, 
o conhecimento equivale aos pro-
cessos que consistem na capacidade 
intelectual, competências individuais 
e comportamentais.

As organizações vêm cr iando  
modelos que permitem às pessoas 
compartilhar  informações e experi-
ências na criação de ideias e soluções 
de problemas.

“A gestão do conhecimento in-
corpora processos organizacionais e 

tecnológicos, buscando uma com-
binação da habilidade de processar 
dados e informações com a capacidade 
inovadora dos indivíduos”, explica o 
professor.

Para tanto, as organizações devem 
desenvolver uma cultura de aprendiza-
do contínuo na adequação das tecno-
logias e na aquisição das capacidades, 
habilidades, atitudes e competências 
dos seus colaboradores.

viSãO de ti
Para o consultor em gestão do co-

nhecimento e engenheiro de softwares 
Rafael Turon, trata-se de uma área 
complexa, nem sempre explorada na 
totalidade pelas empresas. “No que diz 
respeito à parte corporativa, a gestão 
do conhecimento se embasa num tripé: 
processo, ferramentas e capacitação 
de pessoas. O conceito é abrangente, 
atua no RH e envolve muitas áreas e 
principalmente a cultura da empresa”, 
justifica Turon.

O especialista alerta para a ten-
dência das empresas em investir mais 
num lado só do tripé. “No caso da TI, 
a ferramenta ainda é usada de forma 
tímida”, afirma. A intranet, plataforma 
interna de trabalho, gestão 
e informação, 
ainda é uma 
f e r r a -

menta que muitas empresas não 
conseguem utilizar na sua totalidade.

Turon admite que as soluções em TI 
e a capacitação de pessoas são inicia-
tivas custosas, mas fundamentais para 
as empresas que querem se diferenciar 
e ser sustentáveis. 

viSãO de rH
O conhecimento é importante dife-

rencial competitivo, responsável pelo 
bom desempenho financeiro e longe-
vidade de uma empresa e também da 
pessoa. Técnicas sofisticadas – como 
o coaching – ganham espaço entre as 
iniciativas de recursos humanos para 
valorizar as pessoas e engajá-las na es-
tratégia de negócios das companhias.

“Cada vez mais empresas buscam 
conteúdo, reciclagem ou desenvolvi-
mento de habilidades adormecidas por 
desuso para somar à sua bagagem de 
conhecimento e experiência”, diz Ge-
órgia Villas Bôas, coach da Villas Bôas 
Assessoria. Ela define o coaching como 
uma parceria entre o coach, profissio-
nal que conduz o processo, e o coachee 
(cliente) focada na realização de metas 
para atender de forma rápida e eficaz 
seus objetivos. “O coaching respeita 
as pessoas e não as rotula. Todos têm 
talentos e muitas vezes não conse-
guem vencer uma barreira porque não 
desenvolveram certa habilidade que 
não foi tão exigida em determinada 

fase da vida.” P

Ferramenta de sobrevivência
Empresa

A gestão do conhecimento é base para o sucesso 
das empresas em diversas áreas

siLVana orsini 
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Acena costuma ser frequente, uma 
pessoa com dor vai ao armário 
de remédios em sua casa e, sem 

prescrição médica alguma, se auto-
medica em busca de alívio. De acordo 
com a Abifarma – Associação Brasileira 
das Indústrias Farmacêuticas, cerca de 
80 milhões de pessoas são adeptas da 
automedicação. 

Os remédios têm como princípios 
sanar, aliviar e/ou curar doenças, en-
tretanto, o uso indiscriminado pode 
prejudicar severamente a saúde do 
indivíduo, causando efeitos colaterais. 
Infelizmente, a automedicação ainda é 
comum porque muitos não se atentam 
aos riscos que isso é capaz de trazer, 
até mesmo para a saúde bucal.

“Assim como em qualquer seg-
mento da saúde, os profissionais da 
Odontologia percebem efeitos bucais 
indesejados associados ao uso de re-
cursos e substâncias que prejudicam 
a higiene da boca, como remédios, 
drogas e outras substâncias que 
afetam a normalidade dos tecidos e 
funcionamento da cavidade oral”, 
explica Rodrigo Bueno de Moraes, 
cirurgião-dentista e consultor cientí-

fico da ABO – Associação Brasileira de 
Odontologia.

Segundo Pedro Menegasso, far-
macêutico e presidente do CRF-SP – 
Conselho Regional de Farmácia de São 
Paulo, os medicamentos mais utilizados 
sem prescrição entre a população brasi-
leira são analgésicos, antitérmicos e an-
ti-inflamatórios. “Quando usados para 
aliviar a dor de dente, alguns remédios 
podem mascarar sintomas importantes, 
dificultando o diagnóstico correto do 
problema bucal do paciente, impedindo, 
inclusive, a realização de um tratamento 
eficiente”, ressalta Pedro.

Há remédios capazes de gerar 
redução ou supressão da produção 
e/ou liberação de saliva na boca. De 
acordo com Rodrigo, essa é uma das 
mais sérias consequências decorrentes 
da automedicação, pois a saliva é de 
extrema importância para a fonéti-
ca, a digestão e a condução do bolo 
alimentar, além de regular o risco da 
incidência de cárie, devido aos efeitos 
antimicrobianos e imunizantes. 

Alguns medicamentos líquidos 
apresentam sabor desagradável e, 
para minimizar isso, utilizam açúcar 

em suas composições, sobretudo os 
xaropes. O uso indiscriminado, soma-
do ao descuido com a higiene bucal, 
leva ao aumento do risco de cárie, 
em virtude da grande viscosidade 
apresentada no remédio, que acaba 
por aderir amplamente aos tecidos 
da boca, aos dentes e gengivas, au-
mentando os processos inflamatórios 
orais e queda de PH.

Entre os remédios que comumente 
trazem danos à saúde bucal, Rodrigo 
cita os ansiolíticos e drogas que au-
xiliam no controle de peso e combate 
à obesidade, além de alguns tipos 
de anti-hipertensivos que têm como 
efeito a xerostomia. 

“O uso de alguns tipos de drogas 
pode induzir à candidíase oral e tam-
bém levar a problemas gastrintestinais 
e estomatite que, consequentemente, 
podem resultar na formação de aftas”, 
explica Pedro. Além disso, há medica-
mentos capazes de provocar reações 
inflamatórias da mucosa oral, úlcera, 
hiperplasia gengival e pigmentação. 
Exemplos disso são os anticonvulsio-
nantes, vasodilatadores e os imunos-
supressores.

De acordo com Pedro, o único 
remédio que, comprovadamente, 
enfraquece e mancha os dentes é a 
tetraciclina, um antibiótico indicado 
principalmente para doenças respi-
ratórias. Ela se incorpora à estrutura 
dentária durante o processo de calcifi-
cação, deixando os dentes inicialmente 
amarelados e depois mais escurecidos. 
Entretanto, esses efeitos são observa-
dos apenas quando o medicamento 
é usado na metade da gravidez até 
os seis primeiros meses de vida e 
em crianças entre 7 e 8 anos, ambos 
períodos em que os dentes estão em 
formação.

Ainda que nem todo medicamento 
exija receita médica, não significa que 
seu uso deva ser indiscriminado. É im-
portante sempre seguir as orientações 
dadas pelos profissionais da saúde, seja 
ele médico, dentista ou farmacêutico, 
pois só assim é possível reduzir os 
efeitos colaterais e potencializar os 
benefícios reais de uma medicação 
adequada. P
millamekary@gmail.com

Inimigo em casa
Automedicação

Há remédios que geram supressão da produção       
e/ou liberação de saliva na boca

 CamiLa PuPo
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Aperda auditiva, ou surdez, como 
é conhecida popularmente, é um 
problema que afeta boa parte 

da população mundial. Estima-se que, 
no mundo, mais de 270 milhões de 
pessoas sofram do mal de maneira 
moderada ou incapacitante, ou seja, 
acima de 40 decibéis. “Neste nível as 
pessoas apresentam dificuldades de 
comunicação”, explica a presidente da 
Associação Brasileira de Audiologia, a 
médica Maria Cecília Bevilácqua. Mais 
de 60% deste público está em países em 
desenvolvimento, entre eles, o Brasil. 
Aqui, estima-se que mais de nove mi-
lhões, ou seja, mais ou menos uma em 
cada 20 pessoas precise de atendimento 
especializado.

No Brasil, o governo oferece à 
população 143 serviços de saúde audi-
tiva, por meio de ações de prevenção, 
diagnóstico e identificação das perdas 
na escuta. “Mas ainda falta um longo 
caminho a percorrer”, diz Maria Cecilia.

O problema auditivo é considerado 
uma das perdas mais comuns, afetando 
quatro bebês entre mil. Ele pode acon-
tecer por problemas genéticos ou de 
infecções pré-natais, ou seja, quando 
o bebê ainda se encontra na barriga da 
mãe. Os mais comuns são toxoplasmo-
se, citomegalovírus, rubéola e herpes. 
Além dos fatores genéticos e de doenças 
mencionados, os especialistas apontam 
outros motivos que podem causar a 
surdez, como as otites – infecções nos 
ouvidos, que, se recorrentes e não bem 
tratadas, diminuem a capacidade do 
ouvido de receber os sons. Também 
deve ser evitada a limpeza dos ouvidos 
com grampos, palitos e até cotonetes, 
pois podem perfurar o tímpano.

Os cuidados com a audição come-
çam já no nascimento. Nos Estados 
Unidos, mais de 97% dos bebês têm 
sua audição examinada logo ao nascer. 
Exames específicos são essenciais, mas 

o acompanhamento durante a infân-
cia é fundamental. Especialistas em 
pediatria do ouvido, nariz e garganta 
afirmam que a perda auditiva é muitas 
vezes considerada como a deficiência 
silenciosa. Há certa dificuldade de se 
identificar o problema. Nas escolas, 
por exemplo, os professores muitas 
vezes confundem o problema com a 
falta de atenção, pois as crianças falam 
enquanto eles estão falando.

No caso de bebês pequenos que 
possuem surdez severa, uma mãe ob-
servadora terá condições de perceber 
o problema quando os ruídos altos que 
acontecem perto não geram nenhuma 
reação de incômodo. No caso das 
crianças em início da idade escolar, a 
mãe deve ficar atenta ao perceber que 
o aprendizado se torna difícil. Uma das 
causas pode ser a perda auditiva.

É possível fazer o diagnóstico tam-
bém por meio do histórico do paciente e 
de outros exames com diapasões. O tes-
te mais utilizado para identificar o grau 
da perda auditiva é a audiometria. É 
ele o responsável pela revelação da de-
ficiência, em muitos casos do grau em 
que ela se encontra. Este exame é espe-
cialmente útil quando a perda passa do 
grau moderado para um grau maior, em 
que os sons apresentam-se distorcidos, 
abafados e especialmente difíceis de ser 
entendidos em ambientes com muitos 
ruídos. Neste estágio, as pessoas po-
dem não escutar campainhas, toques 
de telefones e constantemente pedem 
para repetir o que foi falado. Se houver 
desconfianças de existência de tumo-
res, pode ser necessária a utilização da 
ressonância magnética.

“Nos casos dos adolescentes, 
 deve-se ficar atento quando ele assiste 
à televisão muito perto do aparelho; ou 
solicita que se aumente o volume 
constantemente; ou mesmo 
quando não reage a sons que 

não pode ver; ou ainda que só entende 
o que foi dito se estiver olhando para 
seu interlocutor. Nestes casos, expres-
sões como ‘o quê?’ ou ‘como?’ são 
muito utilizadas”, diz Ricardo Ferreira, 
professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

Outro problema bastante comum 
que acontece nessa faixa etária é a má 
utilização dos fones de ouvidos. Os 
jovens costumam escutar músicas em 
níveis acima do aceitável. O som vai 
direto para o canal auditivo, gerando 
um possível aparecimento de zumbi-
dos, que podem significar um sinal de 
surdez – no caso, recomenda-se que o 
volume não ultrapasse os 75 decibéis. 
Os médicos classificam esse fenômeno 
como uma “ilusão auditiva”, pois é 
uma sensação causada por estímulos 
externos.

Especialistas apontam os idosos 
como o grupo de maior incidência de 
surdez, pois a idade é responsável pelo 
envelhecimento das células do canal 
auditivo. A perda gradual devida a este 
fator é denominada presbiacusia, que é 
o processo de degeneração das células 
sensoriais do ouvido interno e das fibras 
nervosas que se conectam ao cérebro. 
Estima-se que ela atinja mais de 65% 
da população com idade acima de 65 
anos e quase a metade dos idosos com 
mais de 75 anos. Recomenda-se, no 
caso daqueles que utilizam aparelhos, 
que o levem ao médico para ajustar 
seu volume sempre que notarem algum 
grau de perda de audição. P
neusapinheiro@ig.com

Aumenta o som
Audição

Um em cada 20 brasileiros precisa                      
de atendimento para surdez  

neusa Pinheiro
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fLáVio tiné

Está cada vez mais difícil des-
cobrir o que nos dá prazer. 
Deixando de lado as práticas 

sexuais, que lideram as preferências 
desde os tempos de Adão e Eva, o 
homem vive buscando desespera-
damente substitutos da fornicação, 
não apenas em busca de alternati-
vas, mas também para exercitar sua 
criatividade. 

Quando criança, a gente se con-
tentava em colher frutas no quintal, 
jogar bola de meia, andar de bicicle-
ta, tomar banho no rio, dançar bolero 
no clube da cidade ou ir a matinês e  
às inocentes baladas. No litoral, há 
o banho de mar, insubstituível como 
fonte de prazer.

Veio o tempo dos automóveis 
sem capota, nos quais se desfilava 
ao sabor do vento, exibindo rostos 
e corpos seminus, sem a menor pre-
ocupação com câncer de pele. Quem 
não se lembra dos famosos filmes 
que exploravam à exaustão a nudez 
feminina nas areias de Copacabana, 
até hoje a mais atraente imagem de 
prazer do mundo. 

Houve tempo em que a comida 
representava o máximo de prazer, 
ensejando reuniões sociais ines-
quecíveis. A feijoada, nascida do 
aproveitamento de sobras de nobres 
almoços, foi elevada à categoria de 
prato brasileiro por excelência. Ao 
mesmo tempo, os povos do mundo 
inteiro se reuniam em pequenos 
grupos, em várias regiões do País, 
misturando a culinária de seus paí-
ses e produzindo novos e deliciosos 
sabores. 

Como nem só de pão v ive o 
homem, busca-se prazer em outros 
patamares. Os meios de transporte 
coletivo – aviões, navios, ônibus 

livrarias, consertos, serviços, ci-
nemas, restaurantes, praticamente 
tudo que há bem pouco tempo se 
concentrava nas ruas encontra-se 
nos shoppings, que contam também 
com estacionamentos e seguranças. 
Ir aos shoppings tornou-se atividade 
prazerosa. De certa forma, esse tipo 
de estabelecimento substitui as an-
tigas praças onde se namorava. 

A prática de educação física nos 
colégios mistos sempre foi visual-
mente agradável. Melhor ainda era 
voltar para casa em ônibus lotados 
e aproveitar-se da situação. Uma 
ou outra reclamava, mas boa parte 
gostava. Pelo menos não havia sen-
timento de culpa. Os braços eram 
substituídos pelas coxas, no encon-
tro sem culpa dos jovens corpos.

Para a chamada terceira idade 
restam os passeios, encontros nos 
quais se debatem cuidados com a 
saúde e hidroginástica, entre outras 
estrepolias. Alguns se dedicam a 
levar netos à escola, à natação ou ao 
balé. A maior curiosidade deles gira 
em torno da sexualidade. Médicos e 
psicólogos explicam que nessa fase 
da vida deve-se recorrer à afetivi-
dade, não sendo necessário buscar 
desesperadamente o orgasmo. Entre 
sorrisos e frustrações mal disfarça-
dos, os idosos se consolam com a 
capacidade de praticar atividades 
consideradas difíceis para longevos. 
Nadam, cantam, passeiam ao ar livre 
e viajam de avião. Pra que melhor?

São muitos os prazeres dessa 
vida. Até o dia em que o maior prazer 
é estar vivo e com saúde.  P

O autor é jornalista e foi assessor de imprensa 
do HCFMUSP durante 21 anos. É membro da 
Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas 
de São Paulo.

Crônica

São muitos os prazeres 
dessa vida

etc. – deram lugar a balões, paraque-
das, paragliders, motos aquáticas, 
motocicletas, lambretas e todo tipo 
de veículo destinado a dar prazer, 
através de velocidades incríveis. A 
bicicleta, invenção que resiste aos 
novos brinquedos super-rápidos, 
ficou para trás. Tenta sobreviver gra-
ças a grupos organizados, nos gran-
des centros, em meio aos veículos de 
grande porte. Em São Paulo, morre 
1,5 motociclista por dia no trânsito. 
E agora também um ciclista por dia. 
Em busca do prazer, eles encontram 
a morte. 

O homem busca prazer também 
em drogas de todo tipo. Além do 
cigarro há uma série de drogas com 
os mais diferentes nomes: crack, ma-
conha etc. Por outro lado, proliferam 
lojas de produtos destinados a au-
mentar o prazer sexual, as chamadas 
sexy shops. 

A insegurança deu or igem a 
outros tipos de diversão: os shop-
ping centers. Qualquer cidade do 
Brasil acima de 200 mil habitantes 
conta com seus estabelecimentos 
com os mais diversificados tipos de 
comércio – lojas de roupa, sapato, 

28

Houve tempo em que a comida representava o 
máximo de prazer
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CeCy sant’anna

Bebês não podem ver TV – A Academia Americana de Pediatria alerta os 
pais para que tirem os filhos com menos de 2 anos da frente das telas de TVs, 
tablets, celulares e computadores. Por meio de pesquisas, concluiu-se que 
90% dos pais usavam a mídia eletrônica para entreter ou acalmar seus bebês 
e esta prática prejudicava o desenvolvimento das crianças, que ficavam superexcitadas.

Alzheimer e a família – Amigos e 
membros da família são mais sensí-
veis aos sinais precoces da doença 
de Alzheimer do que os testes tradi-
cionais. Isto é o que afirmam pesqui-
sadores da Faculdade de Medicina da 

Universidade Washington, em Saint 
Louis, Estados Unidos. Médicos ava-
liam uma pessoa com problemas de 

memória testando tarefas cognitivas. 
Já os pesquisadores desenvolveram 
questionário de dois minutos direcio-
nados a um membro da família para 
avaliar se as alterações cognitivas 
causaram mudanças na capacidade 
de realizar tarefas.

Dor de cabeça – Pesquisa divulgada 
pela Sociedade Brasileira de Cefaleia 
indica que 65% das pessoas sofrem 
com dor de cabeça no escritório. As 
mulheres são as mais acometidas por 
este tipo de dor: 60% delas e 43% 
dos homens relataram ter episódios 
de cefaleia no período de um ano. 
Estresse, ansiedade e alterações nos 
níveis hormonais desencadeiam a dor.

Uma soneca e saúde – Pesqui-
sas indicam que dormir 10 ou 20 

minutos à tarde pode melhorar o 
desempenho na escola e no 
trabalho. Um dos últimos 

estudos a respeito foi feito por 
médicos americanos da Universidade 
de Harvard. Os cientistas verificaram 
que vários dos voluntários sonhavam 
com um jogo, o que indicou que durante 
a soneca o cérebro continuava traba-
lhando no que estava fazendo antes 
do sono. Para um dos especialistas, o 
cérebro mantém-se ocupado no desafio 
e estimula a habilidade para resolvê-lo.

Comida sem tempero – Especialistas 
advertem que cuidados exagerados com 
a alimentação das pessoas com mais de 
80 anos no lugar de ajudar podem preju-
dicar a saúde desses idosos. A maioria 
das pessoas tira o tempero quando acha 
que deve evitar o sal. No entanto, o que 
prejudica a pressão arterial é o excesso 
de sal, não o alho, a cebola e outros 
condimentos. “É um grande crime tirar 
o sabor da comida dos idosos”, diz a 
geriatra e professora Yolanda Garcia, 
da Universidade de São Paulo.

Tome leite após malhar – Um 
estudo realizado na Universidade 
Loughborough School of Sports 
and Exercises Sciences mos-
trou que o leite desnatado pro-
duz uma grande melhora na hidratação 
após atividades físicas, quando compa-
rado a bebidas como água e isotônicos, 
informa a nutricionista Andréa Andrade. 
O leite contém eletrólitos, carboidrato e 
90% de água, essenciais para o processo 
de recuperação.

Criança e depressão – A depressão 
não atinge só os adultos, ela pode 
surgir em pequenos e adolescentes. 
Quando se manifesta em uma criança, 
a mãe sabe que não será fácil curá-la. 
Nem os mais novinhos estão livres 
desta doença, que está sempre ligada 
a um trauma por perda de pais ou 
responsáveis. Se a depressão não é 
tratada, a criança se torna uma pessoa 
tímida, irritada ou agressiva.

Choque anafilático – Uma 
paciente britânica de 14 
anos que tem alergia a 
nozes teve que ser hospi-
talizada após beijar o na-
morado que tinha comido 

cereais com nozes. Um vestí-
gio delas entrou no sistema digestivo 
de Laura Kubia e, em poucos minutos, 
seu rosto inchou e teve dificuldades 
sérias de respirar.

Dormir pouco pode gerar 
depressão –  Segundo um 
estudo realizado pelo Centro 
Médico da Universidade de 
Colúmbia, dormir pouco pode 
estar relacionado à incidência 
da depressão e até mesmo de 
pensamentos suicidas em adolescen-
tes. A pesquisa estudou hábitos dos 
jovens com idade entre 12 e 18 anos. 
De acordo com o levantamento, os 
adolescentes que dormem menos de 
cinco horas têm 71% mais chances de 
sofrer depressão do que aqueles que 
dormem pelo menos oito horas.
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ilustrações: Moriconi

Pipoca contra o câncer – Es-
tudo apresentado por cientistas 
da Universidade de Scranton, na 
Pensilvânia, EUA, comprovou 
que a pipoca e cereais matinais 

podem diminuir o risco de câncer e de 
doenças cardíacas. Isto porque eles 
possuem quantidades surpreendentes 
de polifenóis, substância antioxidante 
que remove os radicais livres, cuja 
ação pode danificar células e tecidos 
do corpo. 

Fratura do fêmur – Com o aumento 
da expectativa de vida, mais pessoas 
estão vivendo além dos 80 anos. Com 
isso, algumas patologias passaram 
a surgir com maior frequência. Uma 
delas é a fratura do fêmur, que pode 
invalidar uma pessoa permanentemen-
te, além do fato de que, no período em 
que ela fica acamada, é mais suscetível 
a infecções, constipações, pneumo-
nias e tromboses. Estudo recente do 
Ministério da Saúde revelou que nos 
últimos três anos aumentou em 8% o 
número de internações devidas a este 
problema.Estímulo elétrico no cérebro – Pes-

quisadores da Universidade da Califór-
nia, em Los Angeles, descobriram que 
enviar uma descarga elétrica a uma 
parte do cérebro tem papel crucial na 
memória, melhorando a habilidade 
de uma pessoa aprender um caminho 
num ambiente desconhecido e se 
lembrar dele. O estudo publicado no 
England Journal of Medicicine é pe-
queno e muito preliminar, com apenas 
sete pacientes com epilepsia, mas 
demonstrou que a estimulação cere-
bral profunda ajudou todos eles que 
sofriam de problemas de memória.

Cafezinho faz bem – Pesquisadores 
da Escola de Saúde Pública da Uni-
versidade de Harvard, nos Estados 
Unidos, analisaram mais de 120 mil 
voluntárias e constataram que tomar 
no mínimo três xícaras de café diaria-
mente reduz em 20% a possibilidade de 
câncer no ovário. O efeito protetor da 
substância é maior nas mulheres que 
não menstruam e também naquelas 
que nunca usaram contraceptivos orais. 
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Não percebeu quando lhe corta-
ram o cordão umbilical. Acabara 
de desembarcar no mundo, 

saindo do ventre da mãe. De onde 
vinha, apesar de viver no aperto, 
sentia-se seguro. Sabia que a nature-
za iria despejá-lo, mas ficou surpreso 
e assustado quando, ao nascer, foi 
logo colocado de cabeça para baixo e 
ainda recebeu umas palmadas. Abriu 
o berreiro. – É homem! – disse o obs-
tetra. Um sujeito que não sabia quem 
era determinou: – Por favor, doutor, 
faça a circuncisão. O médico, sem 
consultá-lo, com exímia habilidade, 
retirou-lhe o prepúcio. Acabara de 
nascer, e duas partes do seu minús-
culo corpo já haviam sido extraídas.

Bem – pensou –, pelo menos to-
mei um banho e fui colocado junto à 
minha mãe, recebi alimento e carinho. 
Logo notou que o sujeito que mandara 
cortar uma parte do seu pênis era o 
seu pai. _ Que coisa! Meu pai, mesmo 
sem saber o tamanho do meu docu-

PauLo CasteLo branCo 

Os dentes de leite foram retirados 
com barbante preso na porta do quarto 
dos pais, Achava engraçada a forma 
de extrair os dentinhos. Do primeiro, a 
mãe fez um pendente. – Uma gracinha. 
Está ficando um homenzinho – dizia ela 
com orgulho. A dentição se renovou e 
ele acabou compreendendo que muitos 
órgãos do corpo humano se renovam.

Adulto, perdeu três dentes da 
frente num acidente de motocicleta e 
o baço. Quase morreu, pois estava sem 
capacete. Recebeu implantes perfeitos. 
Perguntou ao cirurgião se os dentes se-
riam definitivos. – Ora, meu filho, se os 
originais caem, como eu posso garantir 
que os postiços serão definitivos. Nada 
é definitivo, é bom saber – respondeu o 
cirurgião. Saiu satisfeito com o avanço 
da medicina e abriu um sorriso.

Uma dor no abdômen revelou apên-
dice supurado. Na mesa de operação, 
perdeu o tal do apêndice e a vesícula 
que estava cheia de pedras. 

Ao atingir os setenta anos, havia 
colecionado várias intervenções ci-
rúrgicas. Ficou sem as amídalas, sem 
a próstata, um terço do intestino, as 
pálpebras e, aproveitando a oportu-
nidade, retirou umas pelancas abaixo 
do queixo. Os fios de cabelos se foram 
num passe de mágica.

Felizmente, dizia ele aos amigos, 
continuava com ereção compatível com 
a idade; praticava esportes, apreciava 
bons vinhos e queijos refinados. À 
mesa, nunca exagerava. Saladas, frutas 
e muita água era a sua dieta.

Este mês sentiu falta de ar. Ficou 
assustado, mas calou-se. Não queria 
prejudicar a festa surpresa que estava 
sendo preparada para os seus 71 anos. 
Não deu certo. Um dos pulmões estava 
péssimo. Indo para a mesa de operação, 
falou para a mulher: – Se eu viver até 
os oitenta anos acho que estarei oco.P

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

Acabara de nascer, e duas partes do seu minúsculo 
corpo já haviam sido extraídas

Crônica

Leveza do ser

mento, determinou a retirada de um 
pedaço que, de alguma forma, poderá 
me fazer falta.

No dia seguinte ao nascimento, 
uma gentil enfermeira fez os curativos 
necessários e cortou-lhe as unhas das 
mãos e as dos pés. Lá se foram mais 
alguns pedacinhos do corpo para 
o lixo. Achou que a vida era assim 
mesmo. Em dois meses ele já havia 
crescido três centímetros e engordara 
trezentos gramas. Se tiram de um lado, 
a natureza repõe do outro.

Cresceu bonito e robusto. Aos dois 
anos de idade foi levado ao salão de 
cabeleireiro, que lhe cortou as madei-
xas. Felizmente, como as unhas, os fios 
de cabelo eram repostos rapidamente.

Aos quatro anos, entrou no jardim 
de infância. Em brincadeiras no par-
quinho, deu uma topada que quase lhe 
decepou o dedão. Socorrido, perdeu a 
unha e uma pequena parte do dedo, 
que passou a ter uma unha meio torta, 
mas que não o incomodava.
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Ter a sensação que não vai “conter 
o xixi”, sentir “gotejamento” pro-
vocado pela urina principalmen-

te em atividades que exijam muito 
esforço, ir ao banheiro várias vezes 
ao dia e também durante a noite são 
alguns dos sintomas e transtornos de 
quem tem incontinência urinária (IU).

A disfunção consiste em algum 
problema com o funcionamento do 
trato urinário inferior, gerando gran-
de desconforto. Luciano Nesrallah, 
urologista do Instituto da Próstata e 
Doenças Urinárias do Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, de São Paulo, comenta 
que a bexiga é um órgão elástico 
responsável por “guardar” a urina 
produzida nos rins. Na maioria dos 
indivíduos há pleno controle sobre 
seu armazenamento e esvaziamento, 
o que fica comprometido nas pessoas 
com incontinência. “Cerca de 15% a 
30% das pessoas com mais de 60 anos 
apresentam algum grau de inconti-
nência. As mulheres têm duas vezes 
mais chances que os homens”, informa 
o profissional.

Para Lincoln Pesinato, urologista 
do Hospital e Maternidade Brasil, de 
Santo André, na Grande São Paulo, a 

IU tem como principal característica 
a perda involuntária de urina pela 
uretra. “Podemos considerar dois 
tipos mais comuns: a de esforço e 
a funcional. (Veja os fatores desses 
tipos de IU no box abaixo).

Segundo os especialistas, esse 
problema possui diversos fatores de-
sencadeantes que podem provocá-lo. 
Multiparidade (várias gestações), ci-
rurgias pélvicas, obesidade, alterações 
da bexiga, infecção urinária ou vagi-

nal, constipação intestinal, fraqueza 
de músculos pélvicos, obstrução da 
uretra por aumento da próstata, efeito 
adverso de medicamentos e doenças 
que englobam músculos e/ou nervos 
e/ou lesões da coluna estão na lista. 
“O diagnóstico é dado pela queixa do 
paciente e habitualmente são realiza-
dos, além do exame físico, o estudo 
urodinâmico e, em alguns casos, a 
uretrocistografia e a videourodinâ-
mica”, destaca Pesinato.

Os tratamentos às pessoas com 
incontinência urinária dependem 
de cada caso, individualizado. Isso 
engloba desde a reabilitação da 
musculatura perineal até tratamento 
cirúrgico com uso de slings ou es-
fíncteres artificiais. Medicamentos 
para relaxar a musculatura da bexiga 
e aumentar o tônus dos esfíncteres 
(grupo de estruturas musculares que 
atuam na continência urinária), bem 
como a aplicação de toxina botulí-
nica intravesical, são outras opções 
usadas.

Mudanças de comportamento 
também auxiliam na terapia da IU. 
A orientação médica é fundamental, 
em especial sobre o funcionamento 
da bexiga e musculatura pélvica, 
além de alterações no hábito urinário 
e exercícios supervisionados para 
fortalecer a musculatura do assoalho 
pélvico e esfíncter uretral, diminuin-
do o controle e perdas urinárias e 
aumentando a qualidade de vida dos 
pacientes.  P

Sem controle
Incontinência urinária

De 15% a 30% das pessoas com mais de 60 anos 
apresentam algum grau do problema

Tipos de incontinência urinária (IU)

• Incontinência urinária de esforço – É gerada por conta de deficiência 
no suporte da bexiga e uretra (feito pelos músculos do assoalho pélvico), 
por fraqueza do esfíncter uretral ou lesões. Nessa situação, a perda de 
urina acontece quando são realizados esforços com o abdome. Levantar, 
andar, tossir e rir são exemplos. 

• Incontinência urinária por urgência – Incide a contração da bexiga 
sem o comando voluntário. A pessoa sente que não consegue chegar ao 
banheiro, podendo este repentino desejo ser controlado ou não. A bexiga 
torna-se hiperativa por conta de infecção urinária que irrita a bexiga ou 
por alterações nos nervos que a controlam.

• Incontinência urinária por transbordamento – A bexiga não é 
esvaziada por longos períodos, e a urina acaba transbordando. Isso pode 
acontecer quando a pessoa não percebe que a bexiga se encheu ou 
seu músculo está fraco. Nos homens, a principal causa é o aumento da 
próstata com obstrução da uretra.
Fonte: Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP).
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Osono é necessário para o des-
canso e relaxamento, além de 
revigorar e preparar o corpo e a 

mente para a jornada diária. Durante 
o período em que se dorme, o orga-
nismo realiza importantes funções 
que impactam direta e positivamente 
na saúde, fortalecendo o sistema 
imunológico, melhorando a eficiência 
da memória, produzindo e liberando 
hormônios como o do crescimento e a 
insulina. Recomenda-se que as pessoas 
durmam entre seis e nove horas diárias. 

As queixas mais comuns relacio-
nadas ao sono são a insônia, a apneia 
(paradas respiratórias durante a noite) 
e o “balançar das pernas”. Existem 
associações entre a ausência do sono 
e as doenças vasculares, hipertensão e 
até disfunção erétil.

SOnO e ObeSidade
O que talvez alguns desconheçam é 

que a ausência do sono reparador pode 
ser responsável pelo ganho de alguns 
quilos a mais. O médico endocrino-
logista, especialista em nutrologia e 
metabologia, Mohamad Barakat diz 
que quem dorme pouco corre mais 
risco de ficar obeso. “Pessoas que 

permanecem acordadas por longos 
períodos, superiores ao recomenda-
do, produzem menor quantidade de 
leptina – proteí na constituída por 167 
aminoácidos, produzida pela glândula 
mamária, músculo esquelético e teci-
do adiposo – hormônio que controla 
a sensação de saciedade. Portanto, 
acabam ingerindo maior quantidade 
de carboidratos, o que pode evoluir 
para a obesidade”, diz. 

O médico conta que durante o sono 
ocorrem processos que, se alterados, 
afetam o equilíbrio do organismo, de 
maneira geral, a curto e médio prazo, 
que culminará com o aumento do peso: 
“Os primeiros sinais da privação do sono 
são a falta de concentração e a memória 
ruim. Depois, o organismo começa a 
aumentar as reservas de gordura e a 
queimar músculos. Por fim, a privação 
do sono pode levar à obesidade e à 
diabete”, completa o médico.

O Departamento de Psicobiologia 
e Pós-Graduação em Nutrição da Uni-
versidade Federal de São Paulo analisou 
a relação entre o sono e a obesidade e 
concluiu que a diminuição do tempo 
do sono, muito comum nas sociedades 
modernas, predispõe à obesidade, pois 

modifica o padrão endócrino que sina-
liza fome e saciedade.

Durante o período do sono, os níveis 
de leptina aumentam, avisando que o 
organismo tem energia suficiente para 
o momento. Na privação, esta regulação 
passa a diminuir os níveis de leptina, 
resultando assim em aumento da fome e 
do armazenamento das calorias ingeridas.

Apesar das conclusões, a relação en-
tre horas de sono e obesidade ainda não 
está totalmente esclarecida. No entanto, 
as pesquisas apontam para o fato de que 
os distúrbios gerados pela diminuição 
do tempo de sono influenciam o apetite 
e a saciedade e, como consequência, a 
ingestão de alimentos, favorecendo o 
aumento da obesidade.

“A insônia atinge cerca de 50% 
da população no Brasil”, diz o médico 
neurologista Shigueo Yonekura, do 
Instituto de Medicina e Sono de Cam-
pinas. “Se a pessoa está há mais de 
20 dias com dificuldades para dormir 
ou se sentindo cansada durante o dia, 
deve procurar um médico para fazer a 
polissonografia, exame em que o sono 
do paciente é monitorado. Assim é 
possível analisar o caso e chegar a um 
tratamento ideal.”

Os adolescentes são uns dos que 
mais sofrem com o problema. De acordo 
com pesquisas do Instituto do Sono de 
São Paulo, eles não dormem mais que 
sete horas, em média.

Normalmente, após um dia agitado, 
os jovens passam a noite na internet, 
prejudicando a qualidade do sono, que 
fica arrastado. “Os adolescentes têm 
necessidade de dormir e acordar mais 
tarde”, diz o médico Marco de Mello, 
chefe da Disciplina de Biologia do Sono 
da Universidade Federal de São Paulo. O 
período da tarde seria o ideal para os es-
tudantes do ensino médio. “Facilitaria o 
equilíbrio metabólico”, prossegue. “Mas 
a maioria das escolas não oferece essa 
possibilidade aos alunos dessa fase.”

De acordo com dados da OMS – Or-
ganização Mundial da Saúde, 52% dos 
homens e 44% das mulheres brasileiras 
têm sobrepeso e cerca de 15% da po-
pulação está obesa. Estes dados, aliados 
aos mencionados 50% que sofrem de 
insônia, tornam o problema bastante 
preocupante. P

Dormir emagrece?
Sono

Quem fica acordado por longos períodos                   
pode ter mais chances de engordar
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Amicrofranquia caiu no gosto do 
povo brasileiro. Esse modelo de 
negócios – com investimento 

inicial de até R$ 50 mil e faturamento 
médio de R$ 30 mil, com retirada men-
sal entre R$ 4 mil e R$ 15 mil – vem 
avançando em razão do crescimento 
substancial da classe C e da economia 
nacional aquecida.

Mesmo com a taxa de desempre-
go medida pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) se 
mantendo em torno de 6%, índice 
considerado bom, o brasileiro sonha 
em poder dirigir seu próprio negócio. 
“O perfil das pessoas que optam por 
microfranquias é geralmente o jovem, 
de 25 a 35 anos, que trabalha nas 
áreas de enfermagem, pedagogia, jar-
dinagem etc. e que recebe um salário 
baixo”, descreve o diretor executivo da 
Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), Ricardo Camargo.

Pessoas com esse perfil podem, 
por meio das microfranquias, au-
mentar sua renda mensal, saltando de 
R$ 1.500,00 para R$ 4 mil ou mais. 
Depende do ramo, do total investido e 
do gerenciamento do negócio. “Quem 
procura microfranquias são principal-

mente pessoas que sabem trabalhar 
em uma atividade e querem ganhar 
um pouco mais, tendo como retaguar-
da a marca de uma franquia-modelo 
que está dando certo”, considera o 
especialista.

Com cerca de R$ 20 mil, o inte-
ressado já pode se candidatar a uma 
microfranquia. “A diferença entre 
franquia e microfranquia está apenas 
no capital inicial investido. O contra-
to é igual para as duas, mas o ponto 
para a microfranquia é barato. Pode 
começar a partir de casa, em uma sala 
de escritório e não num ponto caro, 
como shopping, como é geralmente o 
caso das franquias”, explica.

Marcos Bronsert, diretor da fran-
queadora BestDry – Estética Auto-
motiva há seis anos, conta que o 
sistema de limpeza BestDry nasceu 
da necessidade de economizar água e 
salvaguardar o meio ambiente. A em-
presa utiliza produtos líquidos à base 
de cera, na quantidade necessária para 
retirar a sujeira do carro sem danificar 
ou riscar a pintura. Atualmente, conta 
com mais de 15 franqueados em nove 
estados do País. “A microfranquia 
dá uma rentabilidade de 20% a 30% 

e o investimento, na BestDry, por 
exemplo, é de R$ 20 mil a R$ 50 mil, 
com retorno aproximado de seis a 18 
meses”, garante.

Marco Imperador, diretor do Grupo 
Zaiom, que oferece opções com inves-
timento inicial de R$ 20 mil, diz que 
elas são uma oportunidade para em-
preendedores que buscam negócio de 
qualidade, mas precisam investir pouco 
e ter retorno rápido. “A microfranquia 
é a inclusão social pela franchising”, 
afirma Imperador.

Uma das franquias do Zaiom é a 
Home Angels, especializada em servi-
ços para idosos com limitações físicas 
ou que necessitam de companhia.

O franqueado utiliza o escritório do 
grupo para reuniões ou encontros de 
negócio, mas ele basicamente trabalha 
em casa. 

Ricardo Camargo, da ABF, lembra 
ainda que o setor de microfranquias é 
um negócio tão vantajoso que alguns 
franqueadores estrangeiros já estão de 
olho. “Os mercados da América do Sul, 
Ásia e Oriente Médio estão bastante 
aquecidos e despontam como exce-
lentes focos de internacionalização. A 
previsão é de que o número de marcas 
expandindo para o exterior chegue a 
80. Hoje existem 65 marcas brasileiras 
em 49 países”, explica Camargo.

Segundo a ABF, no Brasil existem 
260 redes de microfranquias, que cor-
respondem a 14% do total de marcas 
de franquia do País, somando cerca 
de 12 mil unidades espalhadas pelo 
território brasileiro (13,9% do total de 
unidades).

As áreas de atuação mais comuns 
nesse modelo, de acordo com a ABF, 
são: Educação e Treinamento (25%), 
Beleza, Saúde e Produtos Naturais 
(16%), Negócios, Serviços e Conve-
niência (11%), Cosméticos e Perfu-
maria (9%), Alimentação e Serviços 
Automotivos (7%), Escolas de Idiomas 
(6%) e Limpeza e Conservação (5%). 
Em termos de geração de empregos 
indiretos, já representam mais de 36 
mil postos de trabalho.    P

O sonho do próprio negócio
Microfranquia

O segmento deve crescer cerca de 20% neste ano 
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cartaS e e-MailS
Através de um familiar, entrei 
em contato com a revista 
Medicina Social de Grupo, 
uma publicação da Abramge. 
Gostei muito dos exemplares a 
que tive acesso, do conteúdo, 
redação objetiva e acessível 
ao leitor, e ficaria muito feliz se 
pudesse fazer parte do rol de 
leitores que a recebem. Tenho 
particular interesse nos assuntos trata-
dos nesta revista. Agradeço a atenção.
Leonor Ferreira – São Paulo – SP

Sou bibliotecária da Universidade 
Federal do Pará, lotada no Instituto de 
Ciências da Saúde, e gostaria de saber 
se há possibilidade de continuarmos 
recebendo doação da revista Medicina 
Social, visto que ela é de suma impor-
tância para a comunidade acadêmica.
Sandra da Silva Guimarães – Belém 
– PA

É com muita satisfação que agradece-
mos, em nome do Centro de Docu-
mentação e Biblioteca da Escola de 
Saúde Pública do Ceará, o envio da 
revista Medicina Social durante o ano 
de 2011. Agradecemos a toda a equipe 
da Abramge, que disponibiliza a revista 
com enfoques de doenças, prevenção, 
diagnóstico, com que convivemos em 
nosso dia a dia.
Maria Helena Carvalhedo Farias – 
Fortaleza – CE

Agradecemos o envio do exemplar 
da revista Medicina Social de Grupo 

– referente jan/fev/mar de 
2012 – ano XXIX, no 216, a 
qual será de grande valia 
para a biblioteca, bem como 
para o conhecimento dos 
associados da ABO/Paraná. 
Oportunamente, enviamos 
nossos protestos de elevada 
estima e consideração.
Osíris Pontoni Klamas – 

Presidente ABO/PR – Curitiba – PR

A Biblioteca do Hospital Adventista de 
Belém vem agradecer pelos periódicos 
recebidos, já que estes são de grande 
importância para a disseminação da 
informação médica.
Edêmia Teixeira – Belém – PA

Pedidos de assinatura:
Antonia Aparecida Rosa, São Paulo – SP; 
Aparecida Sátira da Silva Machado, Volta 
Redonda – RJ; Augusto Cesar Navarro, 
Blumenau – SC; Christiane Motta Soares 
Sabino, Imperatriz – MA; Fernando Helio 
da Silva de Oliveira, São Paulo – SP; Ger-
son Pereira, Campinas – SP; Gilmar Tadeu 
de Azevedo Fidelis, Belo Horizonte – MG; 
Henrique Lanzelotte, Rio de Janeiro – RJ; 
Izabella Pacheco Guimarães, Brasília 
– DF; Josivaldo Alves, Candeias – BA; 
Laerte de Lima Elorde, Patos de Minas 
– MG; Leonor Ferreira, São Paulo – SP; 
Lilian Moura, Belo Horizonte – MG; Max 
Strasser, Sorocaba – SP; Renato De Grossi, 
São Paulo – SP.

Alterações de endereço: 
Cláudia Aparecida da Silva Silveira 
Neto, Ribeirão Preto – SP; Edma Ber-

nardo da Silva, Igarapava – SP; Eliane 
Andrade dos Santos, Londrina – PR; 
Elisene dos Santos Somera, São Paulo 
– SP; Elizabeth Rosa, São Paulo – SP; 
Fabíola Campos, Santana de Parnaíba 
– SP; Ivone da Cruz Gomes Ramos, 
Juiz de Fora – MG; João Elísio Ferraz 
de Campos, Rio de Janeiro – RJ; Luiz 
Fernando M. Moreira, Brasília – DF; 
Maurício Castro Pinzkoski, Porto Alegre 
– RS; Nancy de Caldas Passos, Rio de 
Janeiro – RJ; Sandra da Silva Guima-
rães, Belém – PA; Sara Joice Silva, João 
Pessoa – PB

Agradecimentos pelo envio da revista:
Edêmia Teixeira, Biblioteca do Hospital 
Adventista de Belém, Belém – PA; Ha-
milton de Souza Melo, Bartira Dyacui 
de Souza Lima e Laura Patrícia da Silva, 
Biblioteca Professor Sérgio Valmor 
Barbosa da Escola de Aperfeiçoamento 
Profissional da Associação Brasileira 
de Odontologia, Brasília – DF; Lucila 
Janeth Esteves Pereira e Sônia Barreira 
de Mendonça, Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Pará, Belém – PA; 
Maria Helena Carvalhedo Farias, Escola 
de Saúde Pública – ESP/CE, Fortaleza – 
CE; Osíris Pontoni Klamas, Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção Pa-
raná, Curitiba – PR; Rozangela Zelenski, 
Universidade Federal de Mato Grosso- 
Biblioteca Central, Cuiabá – MT.
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2012/13
SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

DIOPS Fluxo de Caixa - até o dia 10 de cada mês

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

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

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