
EstrEssE
Confira os estragos que o estresse 

faz na sua vida e saiba como se livrar deste 
mal que atinge 50% dos executivos,

 segundo pesquisa

Desperdício   
O Brasil é o quarto produtor mundial 
de alimentos e joga no lixo mais de         
12 bilhões de reais em produtos 
nutritivos por ano 

“Lentes” nos dentes   
Tratamento estético com 

porcelana fina e resistente 
ganha adeptos que buscam um 

sorriso mais uniforme

Menstruação   
Ter ou não ter? Especialistas 

discutem quando a mulher pode 
bloquear seu período menstrual

Qualidade no trabalho   
Conheça as últimas iniciativas das 
empresas em programas que trazem 
mais qualidade de vida no trabalho
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Medicina Socialde Grupo

O professor e médico geriatra Wilson Jacob Filho fala sobre o envelhecimento no Brasil 
e a corrida para enfrentar uma população cada vez mais sênior 
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Ano novo, cAsA novA
de novas tecnolo
gias incorporadas 
– muitas vezes sem 
cr itér ios científ i
cos e de custos; 
e n v e l h e c imen to 
da população com 
suas decorrências; 
introdução acrítica 
de novos materiais 
e medicamentos de 
custos alt íssimos; 
desequi l í br io de 
carteiras, em fun
ção de nova dis

tribuição de faixas etárias –, além 
das dificuldades impostas por uma 
regulamentação complexa e célere 
como vem ocorrendo, merecem 
uma meditação e imaginação acu
rada, em busca de novos caminhos 
que não podem carecer do esforço 
de todos nós.

A Abramge existe há 46 anos e 
podemos dizer que, durante todo 
esse per íodo, não t ivemos um 
ano sequer sem problemas. Temos 
certeza de que vamos sobreviver. 
Para isso, contamos com a popu
lação, que elegeu o plano privado 
de saúde como o segundo maior 
sonho de consumo, só perdendo 
para a casa própria. Além disso, 
o aumento do número de usuá
r ios e o faturamento do setor, 
que, segundo estimativas, deverá 
chegar a cem bilhões de reais 
ainda em 2012, nos dão forças 
para continuar nosso trabalho. E 
também não basta a pura vontade, 
mas sim a procura incessante por 
inovações.

Portanto, companheiros, vamos 
à luta. Que este novo ano, nesta 
nova sede, nos encha de entusias
mo e determinação.  

DDesde o dia 26 
de novembro do 
ano passado, pas
samos a atender 
nossos associados e 
entidades congêne
res no novo endere
ço da sede própria, 
na Rua Treze de 
Maio, número 1540, 
na Bela Vista, em 
São Paulo. Foi com 
enorme satisfação 
que, enfim, conse
guimos terminar a 
construção das novas instalações, 
que contam com auditório, salas 
de aulas e todas as dependências 
necessárias para um bom desem
penho da Abramge. Lá poderemos 
atender os associados com todo o 
conforto e infraestrutura, tanto 
para uma visita como também para 
o desempenho de suas próprias 
atividades. 

É a nossa casa e dos associados, 
que poderão usufruir dela em sua 
plenitude. Reforçamos que qual
quer associado poderá comparecer 
às reuniões da diretoria do Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog, que se 
realizam todas as quintasfeiras, 
e terá o direito de emitir suas 
opiniões a respeito de qualquer 
assunto que esteja sendo discu
tido. Esperamos ainda que esta 
mudança possa resultar num maior 
vigor para nossa atividade árdua, 
principalmente para as pequenas 
operadoras. 

Para que isso se concretize, 
necess itamos do t rabalho de 
todos. As perspectivas para os 
próximos anos, complicadas por 
vários fatores, como dificuldade 
de sustentabilidade, por conta 
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Direito

Novas normas para autorização 
de funcionamento de operadoras

Em final de 2012, a Diretoria 
Colegiada da ANS baixou di
versas resoluções normativas 

de grande relevância para o mercado 
operador de planos de saúde, princi
palmente no que se refere a questões 
concernentes aos Recursos Próprios 
Mínimos e Provisões Técnicas (RN 
no 313/2012); à implantação de alte
rações no Plano de Contas Padrão, 
Promoção da Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças, Recursos Próprios 
Mínimos e Provisões e Contabilização 
das Contraprestações e Prêmios (RN 
no 314/2012) e à RN no 315/2012, que 
altera as Resoluções Normativas no 
85/2004, 137/2006 e RDC no 39/2000, 
que versam sobre autorização de 
funcionamento das operadoras de 
planos privados de assistência à saú
de. Autorização esta de competência 
legal privativa de concessão pela re
ferida agência reguladora, sem a qual 
não é possível operar no citado setor.

Apesar de a RN no 315/2012 ser 
um diploma legal extremamente téc
nico, pela sua própria natureza, com 
o fim de colaborar com o leitor para 
um melhor entendimento de seus ter
mos e aplicabilidade,  permitimonos 
resumir os principais pontos em que 
ela alterou as RNs nos 85/2004 e 
137/2006 e a RDC no 39/2000, que 
regulam a matéria.

Em primeiro lugar, devese salien
tar que a RN no 137/2006 disciplina a 
vida legal das entidades e empresas 
que disponibilizam planos de saúde 
na modalidade de autogestão. A 
RN no 315/2012 deixa muito clara a 
situação das chamadas Autogestões 
por Departamento de Recursos Hu

certificado de entidade beneficente 
de assistência social emitido pelo 
ministério competente, dentro do 
prazo de validade, bem como da 
declaração de utilidade pública fe
deral junto ao Ministério da Justiça 
ou declaração de utilidade pública 
estadual ou municipal junto aos 
órgãos dos governos estaduais e 
municipais, na forma da regulamen
tação específica vigente. Se estes 
requisitos não forem atendidos, a 
ANS ou não concede a autorização 
de funcionamento ou promove o seu 
cancelamento, quando já tiver sido 
concedida.

Isso é preocupante porque é 
público e notório que o Ministério 
da Saúde, que, nos termos da Lei no 
12.101/2009, que regula o regime fi
lantrópico no Brasil, é o responsável 
pela expedição desses certificados, 
está sem condições operacionais de 
providenciar o cumprimento desse 
requisito legal. Isto certamente cau
sará problemas, pois as operadoras 
filantrópicas terão grande dificulda
de para atender a essa normatização 
da ANS.

Dessa maneira, pela sua impor
tância operacional, os interessados 
devem examinar com cuidado o 
texto integral da RN no 315/2012 da 
ANS, que está em vigor desde o dia 
29 de novembro de 2012, data de 
sua publicação no Diário Oficial da 
União, para que não sejam surpre
endidos com procedimentos admi
nistrativos originários da referida 
agência reguladora, que ensejarão 
não apenas a aplicação de multas 
de alto valor, mas podendo chegar 
até ao cancelamento da Autorização 
de Funcionamento da Operadora 
de Planos de Saúde que não tenha 
obedecido aos requisitos legais para 
o exercício de sua atividade. P

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

manos ou órgãos assemelhados que 
têm características próprias de sua 
operacionalidade e que, por isso, 
devem ter um tratamento normativo 
distinto daquele destinado a regular 
as autogestões em geral, a grande 
maioria delas contando com enti
dades ou empresas patrocinadoras, 
além de importante participação 
dos beneficiários no financiamento 
do custeio dos planos de saúde que 
integram.

Outro ponto que merece des
taque na RN no 315/2012 é que ela 
aumenta a quantidade de requisi
tos informativos obrigatórios para 
a análise, pela ANS, dos pedidos 
de concessão de Autorização de 
Funcionamento de Operadora de 
Planos de Saúde, quer no aspecto 
de demonstração prév ia de sua 
viabilidade  econômicofinanceira 
e de seu atendimento, seja pela 
operadora, seja por seus adminis
tradores, das determinações legais 
de idoneidade, funcionalidade e 
de garantia de ativos patrimoniais, 
exigidos na operação dos produtos 
de saúde oferecidos à população, 
como, por exemplo, a comprovação 
documental do cumprimento efetivo 
do Patrimônio Mínimo Ajustado da 
Operadora, fixado pela ANS para 
autorizar a atividade da operadora 
interessada.

Outro ponto que a RN no 315/2012 
ataca é o que se refere à obrigato
riedade das operadoras que exerçam 
a sua atividade no segmento dos 
planos de saúde oferecidos por en
tidades filantrópicas, uma vez que 
estas devem enviar à ANS cópia do 

Dagoberto José steinmeyer Lima

Permitimo-nos resumir os principais pontos em que 
a ANS alterou as RNs nos 85/2004 e 137/2006 e a             

RDC no 39/2000, que regulam a matéria
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Economia

Desafios da gestão 
estratégica

Qualquer organização tem obje
tivos a longo prazo e outros de 
curto prazo. Para alcançar um 

objetivo de longo prazo, tem que se 
realizar primeiro uma série de obje
tivos de curto prazo. Mas temos que 
ter muito cuidado em não investir 
tempo e recursos em objetivos de 
curto prazo que não nos levam a 
alcançar os objetivos de longo prazo. 

A gestão estratégica, por sua vez, 
faz a ligação entre essas diretrizes 
globais e o trabalho de cada um dos 
setores e pessoas no dia a dia da 
organização. Desdobrar diretrizes 
gerais em tarefas específicas, que 
captem todas as especificidades de 
cada uma das áreas, é uma tarefa 
bastante complexa. 

Ent re out ras fer ramentas , a 
gestão estratégica é formada com 
base em um conjunto de valores 
essenciais ao trabalho da organi
zação, definidos de maneira clara 
e compartilhados por todos os seus 
integrantes. Assim, é necessário ter 
uma visão de futuro, onde a orga
nização pretende chegar e em que 
tempo. Muitas vezes, essa opção não 
é da empresa e, sim, uma obrigação 
da própria atividade econômica em 
que está inserida. Também devese 
estabelecer quais objetivos a serem 
conquistados de maneira conjunta 
e os processos de trabalho volta
dos para o seu alcance. Para tanto, 
recomendase ter um sistema de 
avaliação do grau de alcance desses 
objetivos, chamado de Indicadores 
de Desempenho. 

Tudo que estamos fazendo cita
ção é o que o órgão regulador vem 
implementando para as empresas 

regulador na área de planos de  saú
de, dentro das suas atribuições re
solutivas, exigirá que as operadoras 
busquem um plano de ação, sempre 
que as seguintes anormalidades fo
rem detectadas: totalidade do ativo 
não pode ser inferior ao passivo 
exigível, desequilíbrios estruturais 
na relação entre ativos e passivos 
de curto prazo que comprometam a 
liquidez, inadequação às regras de 
garantias financeiras e ativos ga
rantidores, inadimplência contumaz 
com o pagamento aos prestadores, 
não adoção ou inobservância das 
regras do Plano de Contas Padrão, 
deficiência de controle interno, erros 
ou omissões nas informações con
tábeis que prejudiquem a  avaliação 
da situação.

Mais do que comunicar essas 
informações para os colaboradores, 
o planejamento estratégico esclarece 
tais pontos para o próprio gestor, em 
que define o mínimo a ser alcançado 
e em que tempo. Quando o assunto 
é estratégia, os resultados que se 
deseja ter no futuro começam a ser 
construídos com atitudes concretas. 
Lembrando que não somente os 
controles internos da empresa esta
rão avaliando a evolução das metas 
traçadas, mais do que isso, o órgão 
regulador.

Uma gestão estratégica define, 
em linhas gerais, o caminho a ser se
guido para reforçar a legitimidade de 
uma organização ao longo do tempo 
e atender a todas as exigências que 
a atividade o impõe. Um grande 
desafio para as empresas, se não o 
maior, é colocar a estratégia no cen
tro da gestão, o que significa uma 
grande mudança na forma de pensar 
dos gestores, assim como traduzir a 
estratégia em algo tangível, o que, 
na maioria das vezes, não acontece. 
Finalizamos com a seguinte men
sagem: “Você tem de refletir sobre 
as grandes coisas enquanto está 
fazendo as pequenas coisas, para 
que todas as pequenas coisas sigam 
a direção correta” (Alvin Tofller).   P
O autor  é  economis ta e  coordenador da 
comissão econômica da Abramge e do Sinamge,                                
wnpg@uol.com.br

que operam planos de saúde. O olhar 
estratégico faz com que o gestor 
passe a gerenciar melhor os proble
mas do dia a dia. Isso porque o seu 
foco muda, de discutir os problemas, 
para um quest ionamento sobre 
“como transformar os problemas que 
surgiram em oportunidades para a 
empresa”.

Outro fator relevante é que o 
gestor se obriga a definir claramen
te o motivo de a empresa existir, 
em que pontos ela não pode se 
descuidar para manter o sucesso, 
qual a direção que a organização 
deseja seguir, entre outros aspectos. 
Existem obrigações que a operadora 
tem que estar atenta, para não dei
xar de cumprilas, tanto no aspecto 
econômicofinanceiro e assistencial 
como burocrático. Citamos alguns 
pontos críticos nos quais o órgão 

Wagner barbosa De Castro

Ferramenta obriga o gestor a definir claramente               
o motivo de a empresa existir

A gestão estratégica 
é formada com base 
em um conjunto de 
valores essenciais 

ao trabalho da 
organização, 
definidos de 

maneira clara e 
compartilhados 

por todos os seus 
integrantes
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Três novos eixos na Agenda 
Regulatória da ANS

Começar um novo ano é sempre 
motivador, a renovação do 
ânimo e o desejo de melhoria, 

juntos, funcionam como combustível 
para as mudanças em prol dessa von
tade e é assim que o Sinog inicia 2013. 
O sindicato tem agora a sede em novo 
endereço, em conjunto com o Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog, e tem como 
base prover melhor atendimento para 
seus associados, unindo tecnologia e 
estrutura a favor disso.

As mudanças não ficam apenas 
por conta do Sinog, a ANS anunciou 
sua proposta inic ial para a Nova 
Agenda Regulatória de 2013, a qual 
será discutida por meio de consulta 
pública junto aos atores do setor entre 
dezembro de 2012 e janeiro de 2013.

Nessa pr imeira proposição, a 
Agenda Regulatória está composta 
de sete eixos temáticos, sendo eles: 
garantia de acesso e qualidade as
sistencial; incentivo à concorrência; 
garantia de acesso à informação; 
integração da Saúde Suplementar com 
o SUS e os três novos eixos – susten
tabilidade do setor, relacionamento 
entre operadoras e prestadores e 
governança regulatória.

Toda mudança regulatória gera 
impacto e, com a Nova Agenda da 
ANS, não deve ser diferente. No tó
pico que trata a sustentabilidade do 
setor, será abordada a necessidade de 
aprimoramento de modelos alternati
vos para reajustes e comercialização 
de planos indiv iduais. No quesito 

geraLDo aLmeiDa Lima

Sinog

direito à informação será cada vez 
mais enfatizado e estimulado aos 
consumidores.

O Sinog entende que a informa
ção deve sempre ser usada a favor de 
melhoria contínua e, para tanto, vem 
realizando mensalmente, para todas 
as suas associadas, reuniões de escla
recimentos regulatórios, nas quais são 
abordados os assuntos de interesse do 
segmento junto à agência.

Entre os temas já apresentados, 
estão a câmara técnica de satisfação 
de beneficiários, modos de regulação 
utilizados pelas operadoras de saúde, 
ouvidoria, Cogep, Copiss e outros. 
Além disso, para os assuntos a serem 
abordados nas câmaras, são formados 
grupos técnicos e de estudos no Sinog 
para debater o tema e formar propostas 
a serem apresentadas posteriormente 
nas mesmas câmaras, sem falar na 
possibilidade de networking que es
tes eventos proporcionam. Portanto, 
procure participar para que possamos 
cada vez mais aprimorar nossas rela
ções e entendimentos e fazer um Sinog 
cada vez mais forte e engajado.

Estimase que o segmento, com 
17.602.885 beneficiários, gere hoje 
aproximadamente 3.500 empregos 
diretos e 78.000 indiretos e estes nú
meros aumentam anualmente. Esta é 
uma mudança mais do que positiva, 
pois tal crescimento não se restringe 
apenas ao setor ou à economia, mas 
também demonstra que a promoção da 
saúde bucal à população vem se tor
nando mais efetiva e que a melhoria do 
segmento vai além das operadoras.P

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

referente ao relacionamento entre 
operadoras e prestadores, será neces
sária muita atenção das operadoras 
em aprimorar esta relação de parceria. 

Por conta da enorme demanda re
gulatória gerada pela própria agência, 
esta, no eixo Governança Regulató
ria, fará também um “olhar interno” 
para avaliar e implantar a gestão de 
seus processos e atividades, o que 
pode vir a ser positivo para as opera
doras, em que regras e processos mais 
claros, transparentes e de consenso 
só vêm a beneficiar nossas decisões 
corporativas.

Sobre os eixos v igentes e que 
permaneceram na proposta da ANS 
sobre a Agenda Regulatór ia, está 
sinalizado também que deveremos 
continuar priorizando o cuidado ao 
beneficiário, a qualificação da rede 
e a garantia de acesso deste, pois o 

 Proposta inicial para 2013 será discutida                       
em consulta pública junto aos players do setor 

Obs.: A apresentação da proposta da ANS para a nova Agenda Regulatória 2013/2014, apresentada na 72a Reunião da 
Câmara de Saúde Suplementar está disponível no sítio eletrônico do Sinog. Acesse para mais informações: 
www.sinog.com.br/anexos/AgendaRegulatoria20132014.ppt e www.sinog.com.br/anexos/painel_completo_ Eixos e 
 Projetos_2012.xls

Deveremos 
continuar 

priorizando 
o cuidado ao 
beneficiário,              

a qualificação             
da rede e a garantia 

de acesso
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Analgésicos para dor, ansiolíticos 
para relaxar, comprimidos de 
anfetamina para conter o apeti

te e o prenúncio de um vício que pode 
ser tão perigoso quanto o das drogas 
ilícitas: a farmacodependência. “São 
dependências semelhantes e danosas 
à saúde, já que cocaína e anfetamina 
são estimulantes do sistema nervo
so”, diz o psiquiatra Dartiu Xavier da 
Silveira, coordenador do Programa de 
Orientação e Assistência a Dependen
tes (Proad) da Universidade Federal 
de São Paulo.

Silveira explica, no entanto, que 
apenas os medicamentos que deman
dam receita controlada podem causar 
dependência, mas muitas pessoas 
também acabam criando este risco 
com outras substâncias, quando ten
tam resolver seus problemas pessoais 
com elas, utilizandoas diariamente, 
em doses progressivamente maiores.

Para a pesquisadora  Rosany 
Bochner, coordenadora do Sis
tema Nac ional de Informações 
 TóxicoFarmacológicas (Sinitox), 
a vida moderna tem se mostrado 
cada vez mais estressante e muitos 
acreditam que, além de resolver seus 
problemas, também podem comprar 
saúde em balcão de farmácia. O uso 

irracional de medicamentos ainda 
é favorecido, em sua opinião, pelo 
hábito que as pessoas têm de estocar 
medicamentos e reutilizar receitas 
médicas para novos tratamentos. 
Para completar, as pessoas compram 
sob influência da mídia e de amigos. 
Em razão dessa congruência de fa
tores, são registrados, anualmente, 
de acordo com a pesquisadora, cerca 
de 26 mil casos de intoxicação por 
medicamento no Brasil.

O leque atual de opções farmaco
terapêuticas é enorme, se comparado 
com o conjunto de medicamentos dis
poníveis até meados do século passado. 
Esse incremento no portfólio, contudo, 
segundo a farmacêutica Guacira Cor
rêa de Matos, que é doutora em Saúde 
Pública e professora da Faculdade de 
Farmácia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, tem aspectos positivos: 
tornou possível ampliar o sucesso no 
tratamento de várias doenças e im
pactou positivamente na redução da 
mortalidade infantil e no aumento da 
expectativa de vida.

E se há benesses, as pessoas 
também devem colaborar com o lado 
do desventurado amplo leque de 
medicamentos, não os utilizando de 
forma abusiva e inadequada, o que 

aumenta o risco de efeitos adversos, 
inclusive os letais. “Temos a cultura da 
automedicação, historicamente cons
truída, pois o brasileiro sempre foi 
estimulado a consumir medicamentos 
como solução para todos os males do 
corpo e da alma. A propaganda indis
criminada de medicamentos, aliada à 
dificuldade de acesso ao sistema de 
saúde, pode explicar tal cultura”, diz 
Guacira Corrêa.  

Segundo ela, entre os medica
mentos mais consumidos, estão os 
analgésicos e os antiinflamatórios, 
que podem causar efeitos adversos 
importantes como sangramentos in
testinais, hepatites medicamentosas, 
distúrbios cardíacos, além de mascarar 
sintomas de doenças importantes, 
quando consumidos por automedica
ção, sem orientação de um profissional 
de saúde. Acusa também um elevado 
consumo de ansiolíticos ou tranquili
zantes, muitas vezes adquiridos irregu
larmente, sem o receituário específico. 
E ressalta que todos os medicamentos, 
em graus de risco diferentes, podem 
provocar danos à saúde.

Como estratégias para reduzir 
o consumo e melhorar o perfil de 
segurança no uso de produtos far
macêuticos, a profissional aposta 
em campanhas educativas dirigidas 
à população, desde a infância, que 
enfatizem o uso correto e os cuida
dos com os medicamentos. Também 
defende a importância da adoção de 
estratégias educacionais voltadas aos 
profissionais de saúde sobre farmaco
terapêutica racional. “Muitos médicos 
e odontólogos são estimulados, por 
estratégias promocionais e com base 
em fontes de informação não isentas, 
à sobreprescrição das últimas novida
des do mercado, que são exatamente 
aquelas cujo perfil de segurança é 
menos conhecido. Então, o estímulo 
à prescrição racional, fundamentada 
em informações f idedignas e em 
evidências científ icas, certamente 
ajudaria a reduzir o consumo elevado 
de medicamentos”, aposta.

De acordo com Wilson Gonzaga, 
psiquiatra e psicoterapeuta, especia
lizado em farmacodependência, o 
Brasil precisa de uma transformação 

Fissura por remédio
Farmacodependência

Cerca de 26 mil casos de intoxicação por 
medicamento são registrados anualmente no Brasil

© 
W

er
g 

| 
D

re
am

st
im

e.
co

m

renata bernarDis



8

na cultura médica e na cultura da 
população. “As pessoas têm muita di
ficuldade de suportar as dores, sejam 
elas físicas, psíquicas ou espirituais”, 
opina, ao relatar que qualquer pessoa 
corre o risco de se tornar dependente 
física de medicamentos.

Já a dependência psíquica é reve
lada em pessoas com personalidades 

Farmacodependência
predisponentes, ou seja, com maior 
suscetibilidade à dependência, pois 
apresentam personalidade frágil, 
ou ego mal formado, ou dificuldade 
de tolerar frustrações, ou atração 
por pensamentos mágicos e irreais, 
procurando situações de ilusão em 
detrimento de situações reais ou, 
ainda, forte tendência hedonista, 

colocando o prazer acima de tudo. 
Mas ressalta: “O fato de a pessoa ter 
personalidade predisponente não 
significa que se tornará dependente, 
quando perde o controle da vontade 
e necessita da droga para ter prazer 
ou para evitar um desprazer”, diz o 
especialista. P
renatabernardis@uol.com.br

As técnicas para ter dentes perfeitos, 
brancos e alinhados estão evoluin
do cada vez mais. Prova disso é a 

lente de contato dental, estrutura feita 
de uma camada bem fina de porcelana 
resistente que é aplicada na parte frontal 
do dente. A técnica elimina as pequenas 
imperfeições, como manchas, irregu
laridades e dentição separada, além de 
alinhar e até mudar a cor dela, tudo de 
acordo com a preferência do paciente 
para ter um sorriso mais uniforme e 
harmônico. Tratase de um procedimento 
estético, que ganha adeptos a cada dia. 

Segundo Mauro Piragibe Júnior, 
dentista e consultor científico da ABO 
– Associação Brasileira de Odontologia, 
as facetas convencionais têm em média 
1 mm de espessura e requerem um 
desgaste superficial maior do dente, 
justamente para compensar a porcelana 
aplicada. Já as lentes de contato são 

mais finas, elas têm em torno de 0,03 
a 0,05 mm.

“A técnica é pouco invasiva, portan
to altamente conservadora das estru
turas dentais naturais, pois o dentista 
não precisa desgastar os dentes dos 
pacientes com brocas, mas somente 
colocar as lentes, preservando assim ao 
máximo sua estrutura”, explica Milton 
Raposo Júnior, dentista, protesista, 
implantodontista formado pelo NEO 
– Núcleo de Estudos Odontológicos e 
mestrando em Dor Orofacial na Facul
dade São Leopoldo Mandic.

As lentes são coladas sobre a super
fície dentária com um cimento próprio, 
como se fosse uma unha postiça, exem
plifica Piragibe. Contudo, é importante 
que o cliente seja avaliado pelo profis
sional especialista na área (prótese ou 
dentística), pois não é todo mundo que 
pode utilizar o procedimento, como os 

pacientes com apinhamentos (dentes 
tortos) e bruxismo.

Já para a colocação das facetas tra
dicionais, é preciso um maior desgaste 
do dente, do contrário, a lâmina pode 
criar um volume incômodo na boca. 
Além disso, nessa raspagem há o risco 
de atingir a dentina, causando dor, o 
que justifica o uso da anestesia nesse 
procedimento. 

Feita a avaliação e a posterior 
aprovação do tratamento, o paciente 
precisará ter alguns cuidados, como não 
roer unha ou morder ponta de caneta, 
pois estas práticas podem danificar a 
cerâmica. Além disso, é obrigatório o 
uso do fio dental todos os dias. Segundo 
Raposo, a durabilidade das lentes varia 
de 5 a 10 anos, sendo necessário que 
o cliente realize consultas anuais ao 
dentista para verificar a preservação e 
o estado das lentes.

Piragibe explica que, em alguns casos, 
a lente de contato dental pode ser usada 
para a correção do sorriso gengival. A 
técnica prevê que a gengiva do paciente 
seja cortada, expondo automaticamente 
mais estrutura dentária, antes escondida, 
e então, após o período de cicatrização, 
a lente é cimentada na região, resultando 
em um dente maior e, consequentemente, 
menos gengiva no sorriso. 

É preciso ressaltar que a técnica não 
é aplicada para todos os casos de man
chamento e imperfeições. Para os dentes 
mais escurecidos, as lentes de contatos 
são muito finas e não conseguem mas
carar isto. Nessas situações o ideal é o 
uso da faceta tradicional.

Vale lembrar que as lentes não evi
tam problemas posteriores nos dentes, 
como as cáries, por exemplo; contudo, 
havendo o surgimento, o tratamento 
pode ser feito normalmente, sem dani
ficar as lentes. P
millamekary@gmail.com

Tratamento fino
Prótese

Lentes de contato para os olhos, sim;                 
mas e para os dentes?

CamiLa PuPo
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Aapresentadora de televisão Hebe 
Camargo veio a falecer, aos 83 
anos, após luta de dois anos 

contra um raro e relativamente des
conhecido tipo de câncer, situado no 
aparelho digestivo, em membrana cha
mada  peritônio, que reveste o interior 
das cavidades abdominais e pélvicas. 
Ela protege vários órgãos, como o 
estômago, os intestinos e os ovários.

O câncer do peritônio é dividido em 
dois tipos: o primário, ou mesotelioma, 
que é o mais raro porque incide dire
tamente na membrana, e o secundário 
– carcinomatose peritoneal –, mais 
comum, que se desenvolve nos órgãos 
recobertos pela membrana. Quando 
isto acontece, existe uma grande 
possibilidade de o peritônio também 
ser afetado. Entre 1999 e 2005, foram 
identificados, no Brasil, 134 casos de 
mesotelioma, sendo acometidos 76 
homens e 58 mulheres, em sua maioria 
com idade acima de 50 anos.  

Hebe teve um câncer primário, 
ou seja, não oriundo de outro órgão 
abdominal.

Existe uma relação comprovada en
tre o câncer de peritônio e o amianto, 
substância cancerígena proibida, usada 
em materiais de construção como 
telhas e caixas d’água. A inalação do 

material por grandes períodos apresen
tou relação direta comprovada com o 
câncer de peritônio, de acordo com o 
Inca – Instituto Nacional do Câncer. 

Geralmente esse tipo de câncer não 
apresenta sintomas, mas em sua pro
gressão, à medida que os nódulos se 
formam, aparece a dor, acompanhada 
de acúmulo de líquidos e aumento de 
volume do abdome. Isto ocorre em 
virtude da dificuldade de circulação 
dos alimentos ingeridos na região. O 
resultado é a fraqueza e emagreci
mento do paciente. Sua prevenção se 
dá pela alimentação balanceada, livre 
de gorduras e rica em fibras, presentes 
nas verduras, frutas e legumes, e a 
atividade física regular e moderada, 
evitandose o sobrepeso e a obesidade. 

Os tipos mais comuns de câncer do 
aparelho digestivo são os de estômago 
e intestino. Segundo dados do Inca, 
estes dois tipos de câncer mataram 
mais de 30 mil brasileiros em 2010.

“Uma dieta com mais frutas e 
verduras e menos gorduras e carne 
vermelha ajudam a prevenir o câncer 
de estômago”, afirma Daniel Saragiot
to, oncologista do Instituto do Câncer 
de São Paulo Octávio Frias de Oliveira.

No Brasil, a maior incidência de 
câncer no estômago se dá em homens 

com mais de 70 anos e esses tumores 
são o terceiro mais comum entre os 
homens e o quinto entre as mulheres. 

Alguns hábitos, como tomar líqui
dos muito aquecidos, comer alimentos 
queimados e ingerir carne vermelha 
processada, como os embutidos, os 
defumados e frios, além de uma dieta 
pobre em fibras, aumentam o risco 
da doença.

Em países como a Inglaterra, Esta
dos Unidos e outros, ao contrário do 
que acontece no Brasil, os números 
vêm apresentando declínio em função 
de políticas para detecção dos tumores 
em fase inicial. O Japão, paradoxal
mente, apresenta o maior número 
de casos de câncer de estômago e os 
principais algozes alimentares são os 
temperos usados nos pratos, como o 
molho shoyu e a raizforte.

“Somente 10% dos casos estão 
ligados a fatores genéticos. Os 90% 
restantes estão no controle da pessoa 
ao mudar de hábitos”, diz Samuel 
Aguiar Júnior, oncologista do Hospital 
A. C. Camargo, 

Em casos de sintomas persistentes, 
aparentemente inofensivos, como fadi
ga e sensação de estômago cheio, além 
de azia ou queimação, em pessoas com 
idade superior aos 40 anos, medidas 
simples podem auxiliar o diagnóstico. 

O câncer colorretal ou de intestino 
atinge de maneira mais equilibrada 
homens e mulheres. Os principais 
sintomas são o desconforto abdominal 
com cólicas e gases, sensação de que o 
intestino não esvaziou após a evacua
ção, perda de peso, vômitos, náuseas 
e anemia. Pólipo, uma verruga que 
começa bem pequena, do tamanho de 
uma cabeça de alfinete, com tendência 
a crescer após vários anos e se trans
formar em câncer e outras pequenas 
lesões benignas causadores de tumores 
são detectados precocemente pela 
pesquisa de sangue oculto nas fezes 
e pela colonoscopia, um exame de 
imagem que enxerga o intestino por 
dentro, recomendado após os 50 anos, 
com intervalos de cinco ou dez anos. 

Digestão comprometida
Câncer

Entre os tipos de câncer do aparelho digestivo,        
os mais comuns são do intestino e estômago
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Saragiotto ressalta que as pessoas 
devem ficar atentas quando o sangue 
estiver presente em fezes. 

A endoscopia ou colonoscopia po
dem detectar o câncer, mas é preciso 
ficar atento a alguns sintomas caracterís
ticos que precedem os exames. Quando 
um possível doente começa a emagrecer 
repentinamente sem estar de dieta, 
apresenta dor enquanto come; náuseas, 

Câncer
vômitos, cansaço e anemia, é necessário 
procurar ajuda médica, pois estes são 
sintomas indicativos da doença. 

O tratamento para câncer de estô
mago e do intestino passa pela cirurgia 
como a principal alternativa para tratar 
os tumores. A cirurgia de ressecção – 
retirada de forma parcial ou completa 
do órgão afetado –, associada à retirada 
dos gânglios linfáticos, permite um 

alívio dos sintomas ao paciente e uma 
chance de cura. Em etapa posterior, 
são recomendadas a quimioterapia e 
a radioterapia, sendo que a indicação 
desses procedimentos varia de acordo 
com o tumor, tipo histológico (estru
tura e função dos tecidos biológicos), 
localização e condições de saúde do 
paciente. P
neusapinheiro@ig.com

Sentir incômodos na região pél
vica é complicado, pior ainda 
quando não se sabe o porquê. É 

o que acontece na cistite intersticial 
(CI), ou Síndrome da Bexiga Dolorosa. 

Seus sintomas unem dores pél
vicas e/ou vesicais e a necessidade 
constante de ur inar, com alív io 
quando a bexiga é esvaziada. Para se 

ter ideia, uma pessoa urina 
normalmente, ingerindo 

cerca de dois litros de 
água, de seis a oito ve
zes por dia. “A CI é um 

quadro caracterizado 
por aumento da 

frequência uri
nária, diurna e 
noturna, com 
mais do que 
10  m i c ç õ e s 
por dia e pelo 
menos t rês à 
noite”, elucida o 
urologista Carlos 
Alberto Bezer
ra, diretor de 
comunicação 
da Sociedade 
Bras i le ira de 
Urologia (SBU).

A l g u m a s 
h ipóte se s de 

sua origem  estão 

na ocorrência de lesões no tecido in
terno que reveste a bexiga (epitélio/
urotélio), responsável por proteger o 
órgão contra a aderência de cristais e 
bactérias presentes na urina, e reações 
alérgicas a substâncias existentes na 
urina. “Pacientes nessa condição têm 
exame de urina e ultrassonografia 
normais”, endossa Bezerra.

Como não existem evidências da 
CI, também é difícil evitála. “Res
trições alimentares não encontram 
suporte adequado na literatura (mé
dica), mas muitos pacientes relatam 
alívio quando evitam alimentos que 
contenham álcool, cafeína e bebidas 
cítricas”, frisa Daniel Silva, mestre em 
Urologia e assistente da Disciplina de 
Urologia da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), em São Paulo.

Outro entrave é a sua detecção, 
que pode ser muitas vezes con
fundida por outro tipo de cistite, a 
bacteriana. Silva ressalta: “Esse é o 
principal ponto de equívoco. A cis
tite bacteriana, também denominada 
infecção urinária, caracterizase pela 
confirmação com exame de urocul
tura da proliferação de colônias de 
bactéria na urina. Na CI não existe, 
necessariamente, essa presença bac
teriana”. E alerta: “Isso leva muitas 
vezes à prescrição indiscriminada de 
antibióticos, pacientes sem diagnós

tico apropriado e sem alívio para seu 
sofrimento. Outra consequência grave 
é o desenvolvimento de infecções 
bacterianas altamente resistentes, de
vido ao uso exagerado e inadequado 
de antibióticos”.

Embora os sintomas de ambas te
nham dor e aumento da vontade de ir 
ao banheiro, os especialistas lembram 
que a cistite bacteriana é aguda e 
súbita, sempre apresenta alterações 
na cultura de urina e melhora com 
remédios antimicrobianos. Já a CI é 
crônica e, em geral, não responde a 
esse tipo de medicamento.  

Como seria, então, a análise da 
Síndrome da Bexiga Dolorosa? Basi
camente no quadro clínico e histórico 
do paciente, explicam os urologistas. 
Alterações em biopsias da bexiga e 
exames endoscópicos dela (cistosco
pia) podem sugerir o diagnóstico, mas 
não há um exame único.

Opções para tratar a síndrome são 
variadas e cabe ao profissional verifi
car quais são as mais adequadas aos 
pacientes. O urologista Carlos Bezer
ra, da SBU, descreve algumas delas: 
“Como pacientes não suportam a dor 
ao encher a bexiga, no exame endos
cópico é preciso anestesia. Nisso, as 
bexigas toleram volume bem maior 
(até 700 ml). Essa é a hidrodistensão”. 

Outros tratamentos usados são 
por via oral e aplicação dentro da 
bexiga de DMSO (dimetilsulfoxide 
ou dimetilsulfóxido). “É uma espécie 
de ‘sabão’ que melhora as condições 
de revestimento do epitélio vesical. A 
aplicação é feita uma vez por semana, 
durante seis a oito semanas”, diz Be
zerra, concluindo que pacientes pós
tratados podem ficar longos períodos 
sem sinais da cistite intersticial.  P
vasconceloskeli@gmail.com

Cistite

Predominante nas mulheres, incômodo                 
tem diagnóstico complexo

Bexiga sensível

KeLi VasConCeLos
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Aos 39 anos, a secretária Cláudia 
já tinha uma história de reali
zações para contar: sucesso no 

trabalho e como mãe de duas filhas, 
de 14 e 9 anos. Mas queria um me
nino, por isso engravidou logo após 
se casar pela segunda vez. Durante 
o prénatal, os resultados das várias 
ultrassonografias e outros exames a 
que se submeteu nada acusaram de 
anormal. Aí Pedro nasceu. Após exa
minálo, o pediatra disse aos pais que 
tinha “uma coisa difícil para falar: o 
bebê não conseguiu sugar, tem mãos 
pequenas, orelhas um pouco mais 
baixas do que o normal e os olhos 
puxados. A probabilidade é de 90% 
de que ele tenha Síndrome de Down”. 

Descrita em 1866 pelo inglês John 
Langdon Down, só em 1959 se des
cobriu que a Síndrome de Down (SD) 
é uma alteração genética. Além de 
ser o tipo de malformação congênita 
mais frequente, diz o geneticista e 
pediatra Zan Mustacchi, do Hospital 
Público Infantil Darcy Vargas (SP) e 
que cuida há 35 anos de pacientes 
com SD, esta é a síndrome cromos
sômica de melhor perspectiva de 
vida e que desperta maior interesse 

científico. Preconceitos contra os 
antes chamados de mongoloides (por 
terem formato dos olhos similar ao 
do povo mongol) vêm caindo: a cada 
dia surgem avanços para cuidar de 
sua saúde e ajudálos a desenvolver 
seus potenciais. 

Não se sabe por que a SD ocorre, 
mas se tem conhecimento de que na 
célula humana normal há 46 cro
mossomos divididos em 23 pares; 
a pessoa com SD possui 47, sendo 
que o cromossomo extra é ligado ao 
par 21, daí a síndrome também ser 
chamada de trissomia do cromosso
mo 21. Algumas características são 
comuns a seus portadores: as físicas 
(ou fenótipo), como as descritas em 
Pedro; maior ou menor comprome
timento intelectual, que resulta em 
aprendizagem mais lenta; e hipo
tonia – tônus muscular reduzido e 
ligamentos mais frouxos, o que gera, 
entre outras, dificuldades motoras, 
na articulação da fala e, em 50% dos 
casos, cardiopatias. 

Também se sabe que sua maior 
frequência (a média cai de um com 
SD para 650 a 1.000 nascimentos 
para um em cada 400) é entre filhos 

de mulheres que engravidaram de
pois dos 35 ou 38 anos. Este grupo, 
diz Zan, pode optar por uma fertili
zação in vitro com diagnóstico antes 
de implantar o embrião; mas é um 
procedimento tecnicamente difícil 
e caro. Nas grávidas, o que define o 
diagnóstico de SD é o estudo gené
tico do material fetal, que pode ser 
feito até 11 semanas de gestação por 
punção do vilo corial (um pedaço da 
placenta) ou, no quarto mês de gra
videz, por amniocentese (exame do 
líquido que envolve o bebê). 

Na maternidade, Pedro passou 
por vários exames, entre eles o do 
pezinho – obrigatório para recém
nascidos – e o de cariótipo (estudo 
citogenético), cujo resultado con
firmou a SD. Tal notícia costuma 
causar enorme impacto nos pais e em 
toda a família, que precisa de tempo 
para aceitar a criança do jeito que 
é e adaptarse às suas necessidades 
especiais. Para Cláudia, a felicida
de de ter um filho havia de início 
obscurecido a ansiedade em relação 
à doença, mas a espera por esse re
sultado (quatro a cinco semanas) foi 
aflitiva. O que mais a ajudou foi o 
que uma de suas filhas lhe disse: “O 
resultado vai fazer muita diferença? 
Sendo ou não sendo Down, mãe, 
nós já gostamos dele, não é?”. Outro 
incentivo: médicos e enfermeiras do 
hospital a convenceram de que “os 
SD fazem tudo o que têm de fazer – 
no tempo deles”. Para isto, além da 
atenção e carinho dos pais, precisam 
de estimulação precoce, que lhes 
dá maiores chances de, mais tarde, 
frequentar escolas regulares e se pro
fissionalizar, fazer amigos, namorar 
e, às vezes, até casar.   

Desde os primeiros meses de vida, 
Pedro foi atendido na Associação 
Brasileira de Assistência e Desenvol
vimento Social (ABADS – www.abads.
org.br). Avaliado, passou a ser acom
panhado por uma equipe. Tanto na 
ABADS como na Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais (APAE – 

Cromossomo extra
Genética

A Síndrome de Down atinge em média um                
em cada 750 nascimentos no Brasil

© 
To

m
as

z 
M

ar
ko

w
sk

i |
 D

re
am

st
im

e.
co

m

LuCita brisa



12

Genética
www.apaebrasil.org.br), além de os 
custos serem mais baratos ou até 
gratuitos, os diferentes profissionais 
estão concentrados no mesmo local e 
o atendimento é, em geral, em grupo. 
Mas algumas crianças precisam de 
atenção mais individualizada e os 
pais, quando podem, pagam atendi
mento particular. 

Até os 3 anos de idade, diz a 
fisioterapeuta pediátrica Fernanda 
Davi, de São Paulo, crianças com SD 
precisam de médicos (neurologista, 
pediatra ou geneticista) para consul
tas periódicas e de acompanhamento 
constante pelo menos em fonoaudio

logia e fisioterapia. Nelas, a fonoau
dióloga trabalha toda a musculatura 
orofacial e a parte mastigatória, além 
de fala e linguagem; e a fisiotera
peuta estimula a aquisição motora 
e combate à hipotonia que as deixa 
“moles” do pescoço até a extremida
de dos membros e retarda seu andar 
(elas andam até os 2 anos; o normal é 
até os 14 meses). Para isso, Fernanda 
adota o método CuevasMedek Exer
cises (CME) que, a seu ver, funciona 
melhor para crianças com alguma 
alteração cerebral do que os métodos 
tradicionais. Em vez de deixálas “pre
sas” a aparelhos ortopédicos, o CME 

propõe exercícios antigravitacionais 
(provocando perda de equilíbrio) 
para estimular reações automáticas 
em seus cérebros. Ora, toda reação 
automática é involuntária. Se o adulto 
pisa num chão molhado, se enrijece, 
firma braços e pernas e se reequilibra; 
na criança, esses exercícios também 
provocam uma reação cerebral e pos
tural, com ganhos motores.

Pedro, filho de Cláudia, pratica o 
CME desde as primeiras semanas de 
vida. Aos 11 meses, já fica firme, em 
pé; e Fernanda espera que ele ande 
até os 16 meses. P
lucitab@terra.com.br

Amenstruação cessa, a barriga 
cresce, os seios ficam inchados 
e podem até produzir leite, 

enquanto a mulher enjoa e acalenta 
o sonho de ser mãe. Mas tudo não 
passa de um engano, provocado 
na cabeça de quem deseja muito a 
maternidade ou tem muito medo da 

tradicional chinesa, lembra que esse 
quadro pode acontecer tanto em hu
manos como em animais. A diferença 
é que nas mulheres as causas mais 
comuns são emocionais, enquanto 
entre os bichos a falsa gravidez pode 
ocorrer após o cio ou a castração, es
tando diretamente ligada a mudanças 
hormonais.

“O mais dif ícil é convencer a 
paciente que ela não está grávida 
e ajudála a superar a frustração”, 
avalia a médica. “Outra dificuldade é 
lidar com a família, que muitas vezes 
não entende a razão desse fenômeno 
e culpa a mulher em um momento 
em que ela precisa de todo o apoio 
e compreensão.” Por isso mesmo, a 
Dra. Takeda explica que é preciso dar 
a notícia com muito cuidado, para 
não comprometer ainda mais o frágil 
quadro emocional da paciente. “Já 
tive dois casos no meu consultório: a 
primeira paciente era uma jovem que 
havia sofrido um aborto seis meses 
antes e a outra era uma mulher por 
volta dos 35 anos que vinha tentando 
engravidar, sem sucesso”, relata a 
ginecologista.

Apesar da preponderância dos 
fatores emocionais na pseudociese, 
existem também algumas situações 
em que distúrbios fisiológicos oca
sionam o problema. Isso acontece 
nos casos de mulheres que têm 
ovários policísticos, por exemplo, 
ou quando apresentam alterações 

Mente grávida
Pseudociese

Problemas emocionais e fisiológicos levam                
à gestação psicológica
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gravidez. Tratase de um quadro de 
pseudociese, que em tradução lite
ral quer dizer exatamente isto: falsa 
gravidez.

A médica Lilian Takeda, gine
cologista e obstetra, formada pela 
Faculdade de Medicina de Santos 
(SP), com especialização em medicina 
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acentuadas de peso (anorexia ou 
obesidade), que também dificultam a 
gravidez, podem levar à ausência da 
menstruação e outros sintomas que 
acabam afetando o lado emocional 
da paciente.

Seja por medo ou por um desejo 
grande de ser mãe, o certo é que 
as mulheres que apresentam esse 
quadro, em geral, têm em comum 
maior sensibilidade à pressão so
cial ou insegurança em relação a 
sua capacidade de gerar um filho. 
“Para ter segurança do diagnóstico, 
às vezes é preciso fazer todos os 
exames que descartem a gravidez 
e consc ient izem a pac iente da 
necessidade de um tratamento psi
cológico ou de outras terapias dis
poníveis, como a acupuntura ou a 
homeopatia para tratar os aspectos 
psicossomáticos da pseudociese”, 
sugere a especialista em medicina 
tradicional chinesa.

Essa também é a avaliação de 
Elisangela Secco, psicóloga formada 
pela PUCSP, especialista em Psico
logia Obstétrica pela Escola Paulista 
de Medicina da Unifesp. Seu trabalho 
é ajudar mulheres grávidas a en
frentar com tranquilidade o período 
de gestação e preparálas para a 
maternidade, estimulando práticas 
saudáveis como o parto natural e 
a amamentação do bebê. Nos seus 
atendimentos clínicos e hospitalares, 

a psicóloga já acompanhou alguns 
quadros de pseudociese junto à pa
ciente e aos familiares.

Ela explica que é de senso comum 
as alterações emocionais que as 
mulheres costumam ter no período 
gestacional, porém, na maioria das 
vezes, só são consideradas impor
tantes quando a mulher sofre um 
processo de depressão grave ou 
uma psicose puerperal. “As outras 
mudanças psíquicas são tidas como 
de menos valia, e a mulher costuma 
ouvir que é coisa de grávida, que 
depois passa.”

Para mostrar que a realidade não 
é assim e que existem medidas pro
filáticas que podem ser realizadas, 
ela criou o blog “Cabeça de grávida”, 

no qual aborda as diversas alterações 
relacionadas à gestação ou ao desejo 
de gerar um filho.

Segundo Elisangela, os sintomas 
principais que indicam a necessidade 
de um acompanhamento psicológico 
são ansiedade sem causa definida, 
angústia, conflitos conjugais com o 
início ou após a descoberta da gra
videz, conflitos com outros filhos e 
oscilação de humor frequente, além 
do diagnóstico da pseudociese. No 
caso da gravidez a termo, depois do 
nascimento do bebê, o acompanha
mento psicológico pode ser necessá
rio quando há depressão pósparto, 
psicose puerperal diagnosticada 
em gestação anterior ou conflitos 
familiares que emergiram depois do 
diagnóstico. “Após a observação dos 
sintomas, o trabalho do psicólogo 
obstetra tem como objetivo principal 
prevenir que distúrbios psíquicos 
mais graves se instalem, pois em 
algumas situações podem estar 
relacionados a quadros psicóticos”, 
justifica.

No seu trabalho, ela se propõe a 
preparar o casal para a maternidade 
e paternidade; desenvolver uma pos
tura ativa da gestante; estimular a 
integração do casal e a participação 
do pai em todo o processo, facilitan
do o vínculo maternopaternofilial, 
além de proporcionar informações 
que podem auxiliar no período da 
gravidez e após o nascimento. “As 
mesmas práticas são válidas nos 
casos de pseudociese”, garante. P

caSO de Final Feliz

Rachel é uma jovem bailarina clássica e a única das três irmãs que já 
casou. Seu marido é filho único e, portanto, a única esperança de dar con
tinuidade à família. Mas os dois preferiram priorizar a realização profissional 
para depois pensar em filhos e aí começaram as cobranças dos avós paternos 
e maternos, tios, amigos e até vizinhos.

Foi com certa frustração que Rachel assumiu a gravidez, depois de dois 
meses sem menstruar e dos fortes enjoos que passou a sentir. Foi também 
com certo alívio que recebeu o diagnóstico de pseudociese e não sentiu 
constrangimento de anunciar que estava grávida, mas só na cabeça!

Depois de passar por uma terapia de casal e de rever suas prioridades, 
Rachel se conscientizou de que tinha medo da gestação e das mudanças no 
corpo, que podiam prejudicar o seu trabalho. Foi o que bastou para con
seguir engravidar de verdade. Hoje é mãe de Rebeca, que agora pressiona 
por um irmãozinho!

© 
Va

lu
a 

Vi
ta

ly
 |

 D
re

am
st

im
e.

co
m



14

Existe um consenso no meio 
corporativo de que ter um bom 
desempenho profissional depen

de muito da qualidade de vida. Não 
basta só receber um bom salário ou 
benefícios vantajosos, é fundamental 
se sentir bem e feliz no ambiente de 
trabalho. O lado financeiro há tempos 
deixou de ser o único atrativo para 
motivar os talentos nas organizações. 
Segundo Mônica Longo, diretora de 
recursos humanos da BDF Nivea, o 
colaborador com melhor qualidade 
de vida e com equilíbrio profissional 
e pessoal apresenta maior rendimento 
em suas atividades diárias. “O clima 
organizacional positivo gerado por 
pessoas que estão mais felizes com o 
que fazem fortalece relações dentro 
da empresa e propicia maior com
prometimento de todos para o cres
cimento tanto dos negócios quanto 
dos colaboradores ali inseridos”, diz.

Hoje é muito comum o profissio
nal sofrer de estresse por pressões 
e responsabilidades que acarretam 
também diversos impactos nega
tivos dentro da empresa, como o 
presenteísmo (estar no trabalho, 

mas com a mente desconectada das 
atividades), absenteísmo (faltar no 
trabalho), afastamentos por doença 
e, consequentemente, queda no nível 
de produtividade como um todo. As 
organizações consideradas melhores 
para trabalhar estão preocupadas em 
oferecer programas de qualidade de 
vida no trabalho (QVT) para combater 
esses problemas. Os principais bene
fícios são aumento de produtividade, 
retenção de talentos e clima favorável. 

Conforme explica Alberto Ogata, 
presidente da Associação Brasileira de 
Qualidade de Vida (ABQV), a QVT en
volve ações e programas nas empresas 
alinhadas com a cultura organiza
cional e que têm como referencial o 
bemestar das pessoas. “A elaboração 
do programa de atividades e a alo
cação de recursos e serviços devem 
unir os interesses da companhia com 
as necessidades e expectativas dos 
empregados. Além disso, podem ser 
utilizadas metodologias com incenti
vos (financeiros ou não), técnicas de 
motivação, comunicação adequada e 
envolvimento das famílias e terceiri
zados”, avisa Ogata.

A Nivea, por exemplo, investe 
em projetos como aquele em que 
o profissional sai às 14 horas de 
sextafeira, e compensa de segunda a 
quintafeira com uma hora a mais de 
trabalho. “No programa  BemEstar 
os funcionár ios podem fazer 15 
minutos de massagem uma vez por 
semana, no próprio escritório, com 
hora marcada e a custo zero. Além 
disso, periodicamente realizamos 
ações como blitze posturais, mapea
mento de saúde, palestras e plantões 
voltados a temas específicos de saú
de”, comenta Longo. Outra aposta é 
o projeto que incentiva a prática de 
esportes e atividades de integração 
com subsídio parcial da empresa. A 
empresa também oferece seis meses 
de licençamaternidade e a Sipat – 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho, que conta 
com a realização de palestras de 
nutricionistas, avaliação ergonômica 
e ginástica laboral.

Para Ogata, a promoção da qua
lidade de vida é importante para 
organizações de qualquer porte, 
sejam públicas ou privadas. É preci
so, no entanto, definir a missão do 
programa, pois é o que vai direcionar 

Prazer no trabalho
Emprego

Programas de QVT motivam os profissionais
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açõeS de Qvt
Estudo conduzido pelo professor 

Mario Ferreira, da Universidade de 
Brasília, analisa os serviços oferecidos 
no campo da QVT. Veja algumas dessas 
iniciativas com diferentes tipos de 
atividades voltadas direta ou indire
tamente para a melhoria da qualidade 
de vida do trabalhador:
• suporte psicológico (gerenciamen

to do estresse, incidentes críticos, 
meditação, relaxamento etc.);

• suporte físicocorporal (ginástica 
laboral, grupos de caminhada e cor
rida, pilates) e terapias corpomente 
(arteterapia, massoterapia, terapia 
floral, quick-massage, entre outras);

• reeducação nutricional (acompa
nhamento individual, em grupos);

• atividades culturais e de lazer 
(cinema, dança, festas etc.);

• suporte corporativo (por exemplo, 
academias, call center de saúde, 
oficina de esportes e monitora
mento do absenteísmo).
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as ações e os investimentos. A partir 
daí, é possível fazer parcerias e ela
borar um planejamento. “Empresas 
que investem em projetos realizando 
avaliação adequada, gestão eficiente, 
comunicação eficaz e que possibili
tem o acesso dos profissionais terão 
retorno importante em controle das 
faltas ao trabalho, maior motivação, 
retenção de talentos, redução de 

acidentes e doenças ocupacionais e 
maior controle nos custos de assis
tência médica”, comenta.

Os resultados podem ser mensu
rados em médio e longo prazo. De 
acordo com o presidente da ABQV, 
programas que são mantidos a partir 
de dois anos podem ter retorno su
perior a três reais por real investido. 
“Pesquisas internacionais indicam 

que o invest imento médio ser ia 
aproximadamente de 200 dólares por 
colaborador por ano. No entanto, no 
Brasil, poucas empresas possuem um 
orçamento exclusivo para o progra
ma de qualidade de vida. Em geral, 
ele é alocado de diferentes áreas 
como recursos humanos, saúde, se
gurança no trabalho e comunicação”, 
diz Ogata. P

Aconvivência ajuda na recupera
ção do doente? Se a pergunta 
for dirigida ao arquiteto João 

Filgueiras Lima, o Lelé, responsável 
pela construção dos hospitais da rede 
Sarah Kubitschek, ou às voluntárias do 
programa “Volta à Vida”, que atende 
mulheres que tiveram câncer de mama, 
a resposta será sim. As propostas são 
diferentes, os conceitos e as ferramen
tas de atuação muito diversas – um 
cuida de construção física, o outro 
da recuperação emocional –, mas a 
obra de ambos leva a concluir que a 
convivência é um importante coad
juvante no caminho para a cura de 
muitos males.     

O arquiteto, com quase 80 anos de 
idade e mais de 50 anos de profissão, 
destacase ao desenvolver projetos 
que trazem conforto, esperança e 
 bemestar a pacientes com dificul
dades motoras, que se encontram em 
tratamento e reabilitação.

Isso porque os amplos espaços dos 
edifícios especialmente projetados, 
com seus solários, jardins e as enferma
rias coletivas buscam a humanização 
do ambiente hospitalar. Além disso, 
unem funcionalidade e integração de 
espaços, facilitando a circulação dos 
pacientes e incentivando sua recupe
ração por meio de detalhes que vão 
desde o mobiliário, como as macas 
que servem de cama e de locomoção 
para os usuários, até os equipamentos 

apoio da UICC – União Internacional 
de Combate ao Câncer e do programa 
“Reach to Recovery” (Alcance da Re
cuperação). 

A primeira motivação para as mu
lheres que procuram o projeto – que 
funciona sempre às quintasfeiras, 
das 9 às 12 horas, na sala cedida pela 
Igreja de São Judas, no bairro do Ja
baquara, em São Paulo – é a doação 
de complementos mamários e sutiãs 
especiais. Aos poucos, no entanto, elas 
são atraídas para as atividades que têm 
como objetivo principal desmistificar a 
doença, compartilhando experiências, 
medos e outros sentimentos, estimu
ladas pelas voluntárias da APFCC, que 
recebem um treinamento específico 
para trabalhar diretamente com pes
soas afetadas pelo câncer.

A presidente da APFCC, Carmem 
Sylvia Lacerda, conta que a utilização 
de complementos mamários ajuda 
na recuperação da autoestima e na 
segurança das mulheres que foram 
submetidas à retirada da mama. P

De volta à vida
Reabilitação

A convivência é o caminho para a cura da doença

especialmente projetados para tornar 
a internação menos tediosa, passando 
pelo colorido dos ambientes, com des
taque para os painéis do artista plástico 
Athos Bulcão. 

“Embora produzido em série, cada 
edifício é único e adequado ao meio 
em que está inserido, retornando a 
tradição do modernismo brasileiro de 
adequação técnica ao ambiente atra
vés de sistema de controle climático. 
O resultado é uma notável melhoria 
de qualidade no tratamento e cura 
dos pacientes, além de significativa 
redução dos índices de contaminação 
hospitalar”, escreveu Giancarlo Lator
raca, na apresentação do livro João 
Filgueiras Lima – Lelé, lançado em 2000. 
Recentemente outro livro sobre a obra 
desse arquiteto (A arquitetura de Lelé: 
Fábrica e Invenção) foi indicado para 
o Prêmio Jabuti e a primeira edição, 
lançada em maio de 2011, esgotouse 
rapidamente, em razão do interesse dos 
jovens estudantes de arquitetura pelo 
seu trabalho.

O programa “Volta à Vida”, forma
do para atender mulheres mastectomi
zadas, aposta nas reuniões para troca 
de experiências, palestras educativas 
e a realização de atividades como gi
nástica recuperadora dos movimentos 
perdidos, terapia ocupacional e lazer. 
O projeto foi implantado em 1998, 
pela Associação Paulista Feminina de 
Combate ao Câncer (APFCC), com o 
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A investigação do HCor integra o 
Programa de Cuidados Clínicos no 
Infarto do Miocárdio, sob a respon
sabilidade do cardiologista Leopoldo 
Piegas, que também é membro do 
comitê do InterHeart, estudo que 
envolveu 52 países e teve como ob
jetivo avaliar os riscos para doenças 
cardíacas. 

Segundo o cardiologista, al
gumas manifestações f ísicas do 
estresse são acompanhadas de ta
quicardia, pressão arterial elevada, 
sudorese e hiperventilação pulmo
nar, entre outras, desencadeadas 
pela estimulação do sistema nervoso 
simpático e da glândula adrenal. 
“Essas reações podem agir como 
fator desencadeante de um ataque 
cardíaco pela liberação de hormônios 
como adrenalina e noradrenalina, 
potentes estimuladores do aparelho 
cardiovascular, e aumentam o risco 
do infarto em 60%.” 

No caso das doenças coronaria
nas, Leopoldo Piegas cita outros 
trabalhos em andamento, associando 
o estresse crônico a processos infla
matórios nas artérias, contribuindo 
para a arteriosclerose. “Esse pro
cesso acontece porque o estresse 
favorece a inflamação, que provoca 
a liberação de citocinas, substâncias 
que podem resultar na formação de 
placas e no entupimento dos vasos 
sanguíneos”, resume. 

A psicóloga Ana Maria Rossi, 
presidente da ISMABrasil, instituição 
internacional voltada para os estudos 
do estresse, reforça a informação 
do cardiologista e explica que o 
problema está associado a qualquer 
situação que requer a adaptação 
do indivíduo. Por isso mesmo 
pode ter consequências positi
vas ou negativas, dependendo 
do comportamento de cada um. 
“Mas, mesmo em situa ções positi
vas, quando o estresse é provocado 
por uma promoção 
no trabalho, por 
exemplo, pode de

Doença da modernidade
Estresse

Pesquisa do Hospital do Coração revela que         
50% dos executivos têm estresse

Oque a China tem a ver com o 
estresse? No caso de Regina, 
tudo. Empresária, enfrenta 

competição acirrada com os seus 
produtos, desde que o Brasil abriu 
as portas para a importação. Ela 
toca sozinha uma fábrica de bolsas 
e brindes há 25 anos, em São Paulo, 
período em que cresceu muito e 
chegou a ter cerca de 250 funcio
nários. Hoje, com a fábrica e os 
rendimentos reduzidos pela metade, 
tem hipertensão, trabalha à base 
de antidepressivos e não consegue 
dormir sem remédios. Recentemente, 
uma crise de labirintite a levou para 
o hospital com suspeita de AVC.

A genética explica uma tendência 
maior para o estresse na mulher em 
relação ao homem. Nelas prevale
cem os fatores ligados às relações 
afetivas, como conflitos conjugais, 
doenças de familiares e problemas 

com os filhos, enquanto os homens 
costumam ter estresse associado a 
fatores ocupacionais. Os dois sofrem, 
mas a evolução do estresse é pior na 
mulher, que chega com mais facili
dade ao estado de exaustão. 

O estresse também tem causas 
sociais, pois, apesar dos avanços, 
as mulheres continuam ganhando 
menos, são mais cobradas que os 
homens e têm múltiplos papéis – 
mãe, esposa, filha, profissional, dona 
de casa. Essa sobrecarga pode ser o 
estopim de transtornos mentais ou 
físicos, com destaque para os pro
blemas cardíacos.

SOb preSSãO
Em São Paulo, um levantamento 

realizado no Hospital do Coração 
(HCor) indicou que 50% dos exe
cutivos que passaram por check-up 
na instituição sofrem de estresse. 

eLi serenza
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sencadear um infarto e levar à morte 
da pessoa”, alerta.

peSQuiSaS 
Em Porto Alegre, onde fica a sede 

brasileira da instituição, uma pes
quisa realizada pela ISMA com cerca 
de mil pessoas, com idade entre 25 
e 60 anos, revelou que os principais 
motivos desencadeantes de estresse 
são a falta de tempo, que resulta em 
sobrecarga nas atividades diárias 
(62%); medo de perder o emprego 
(56%) ou uma carga grande de res
ponsabilidade, mas pouca autonomia 
para tomar decisões (41%). A pesquisa 
constatou também que 81% dos en
trevistados sofrem de ansiedade; 78% 
demonstram sentimento de angústia 
e 73% manifestam alto índice de 
preocupação. Como consequência, 
54% dos entrevistados revelaram que 
recorrem ao uso do álcool para aliviar 
as tensões, 53% reagem com agres
sividade e descontrole emocional e 
32% passam a apresentar distúrbios 
alimentares.

Outros dados da pesquisa 
indicam que 60% das pessoas 
que procuram tratamento são 
mulheres e, entre estas, 65% a 

70% são profissionais ativas. Um 
contingente cada vez mais expressi
vo, também, é formado por crianças 
em idade escolar que são levadas 
aos consultórios por apresentarem o 
problema. “Isso decorre do estilo de 
vida adotado pelas famílias, em que 
as crianças são submetidas a uma 

agenda cada vez mais intensa e não 
sobra quase tempo para brincar”, 
alerta a psicóloga.

SintOMaS e cOnSeQuênciaS
Os sintomas físicos do estresse 

muitas vezes podem ser idênticos 
aos de outras doenças, como úlceras, 
enxaquecas, problemas de coluna, 
asma e distúrbios cardiovasculares. 
Eles se somam às reações emocio
nais ou psicológicas – nervosismo, 
depressão, ansiedade, irritabilidade 
ou falta de humor, dificuldade de 
concentração e de memória, entre 
outras manifestações.  

Nos casais, o estresse pode ter 
impacto negativo inclusive no tra
tamento de infertilidade. Esta foi a 
conclusão de um estudo realizado 
pela Universidade de Copenhague 
(Dinamarca), que conseguiu estabele
cer uma correlação entre o insucesso 
dos tratamentos e o estresse do 
homem e da mulher, embora 
com predomínio do papel 
feminino. 

Em qualquer um dos 
casos, os profissionais que 
lidam com o problema são 
unânimes em afirmar que 
o melhor método para 
administrar o estresse 
é manter um estilo de 
v ida saudável, com 
alimentação contro
lada e exercícios de 
relaxamento, que 

devem incluir técnicas de respiração, 
além de tempo para a família e os 
amigos. 

A psicóloga Ana Maria Rossi, por 
exemplo, recomenda práticas que 
ajudam os pacientes a ter consciência 
dos efeitos do estresse no organismo 
e a adotar comportamentos positivos, 
como forma de evitar consequências 
mais graves. “Antes de qualquer ini
ciativa, porém, o indicado é que o 
paciente procure um clínico geral e 
passe por todos os exames para avaliar 
se o que está sentindo não é decor
rência de nenhum distúrbio orgânico 
que pode ter sintomas semelhantes ao 
estresse ou se o estresse já provocou 
problemas mais sérios”, orienta.   P
eserenza@terra.com.br
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dicaS para vencer O eStreSSe
1. Faça uma dieta balanceada. Alimentos ricos em frutas, legumes e fibras 

combatem os radicais livres responsáveis por diversas doenças. 
2. Pratique exercícios regularmente. Faça caminhadas de 30 minutos diaria

mente. 
3. É importante fazer algum tipo de relaxamento, principalmente antes de dormir. 
4. Procure trocar os pensamentos negativos por pensamentos mais adequados 

e condizentes à sua realidade; assim, seu humor ficará melhor. 
5. Quando estiver em meio a um problema difícil de resolver, pare por alguns 

minutos e fixe sua atenção numa planta ou pense numa cena agradável. 
6. Priorize suas atividades do cotidiano. Anote os tópicos em uma agenda; os 

mais importantes em primeiro lugar. 
7. Expresse sentimentos e ideias com cuidado para não magoar o outro. 
8. Procure ter um espaço na sua casa para ficar sozinho de vez em quando. 
9. Atividades de lazer são importantes para amenizar a rotina. 

Fonte: Centro Psicológico de Controle do Stress – Marilda Emmanuel Novaes Lipp.
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País sênior
O aumento da expectativa 

de vida, aliado ao decrésci
mo da taxa de fecundidade, 
está acelerando o ritmo do 
envelhecimento populacional 
no Brasil. Mais de 14 milhões 
de pessoas estão com idade 
acima dos 65 anos, segundo o 
Censo de 2010 do IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). São 7,38% dos 
brasileiros nessa faixa etária. 
E as projeções indicam que, 
até 2050, esse número deve 
ultrapassar 64 milhões. O País 
está preparado para essa tran
sição demográfica? Segundo o 
médico geriatra Wilson Jacob 
Filho, há hoje uma demanda 
reprimida por soluções nas 
áreas de assistência à saúde, 

o idoso está aí batendo à 
porta. Mas as respostas às 
necessidades ainda são bem 
incipientes”, afirma ele, que 
é professor doutor do Depar
tamento de Clínica Médica 
da FMUSP, responsável pela 
disciplina “Alterações Fun
cionais do Envelhecimento”, 
e coordenador, desde 1983, 
das Atividades Multidiscipli
nares do Serviço de Geriatria 
do Hospital das Clínicas da 
FMUSP, incluindo o Grupo de 
Assistência Multidisciplinar ao 
Idoso Ambulatorial (Gamia) e 
o Programa de Visita Domici
liar ao Idoso (Providi). Leia a 
seguir a entrevista exclusiva 
que Wilson Jacob concedeu a 
esta revista.

sueLi zoLa

Wilson Jacob Filho

transporte, lazer, educação 
e nutrição, entre outros ser
viços. “Todos entendem que 
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O Brasil está preparado para 
ser um país com uma população 
predominantemente idosa?

O envelhecimento da população 
brasileira acompanha uma tendên
cia mundial. A Europa, América do 
Norte, Ásia e Austrália passaram 
por essa transição demográfica 
décadas antes de nós. Existe no 
Brasil uma grande sensibilidade 
para essa questão. Embora o País 
reconheça as necessidades especí
ficas dessa faixa etária, está longe 
de atendêlas. Temos uma deman
da reprimida por soluções nas áreas 
de assistência à saúde, transporte, 
lazer, educação e nutrição, entre 
outras. Todos entendem que o 
idoso está aí batendo à porta. Mas 

a resposta para as demandas está 
muito incipiente.

Não possuímos políticas públicas 
dirigidas à população idosa?

Eu diria que não temos políticas 
de nenhuma natureza: nem pública 
e nem privada. Considerando que 
o idoso é um consumidor – não só 
de remédios e leitos hospitalares –, 
então, as políticas privadas serão 
criadas bem antes que as públicas. 

O aumento da expectativa de vida 
elevou a prevalência de doenças 
relacionadas ao envelhecimento?

Sim, mudou completamente 
o cenár io. No século passado, 
com o predomínio de jovens, as 

principais morbidades e causas de 
mortalidade estavam ligadas aos 
agentes infectocontagiosos. Com 
o envelhecimento populacional, há 
a prevalência da doença crônica. À 
medida que a expectativa de vida 
aumenta, a doença crônica dura 
mais tempo. O diabetes se iniciava 
aos 40 anos e o indivíduo morria 
aos 60 anos, então vivia 20 anos 
com a doença. Hoje, o diabetes se 
inicia entre 35 e 40 anos e o indi
víduo vive até os 80 anos (convive 
com a enfermidade o dobro de 
tempo). É o que acontece com 
outras doenças crônicas como hi
pertensão, osteoporose, depressão 
e também o Alzheimer, que começa 
por volta dos 60 anos de idade e 
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hoje chega até os 80, 90 anos. Às 
vezes, o indivíduo que não desen
volveu Alzheimer aos 60 anos pode 
desenvolvêla aos 70, 80, 90 anos. 

Como minimizar o impacto do 
envelhecimento da população no 
sistema público de saúde?

O sistema de saúde terá que 
aprender quando intervir. Hoje, ele 
atua de modo atrasado. Excetuan
dose a assistência na fase inicial 
da vida e na gestação, em todas as 
outras situações, o cliente chega ao 
sistema quando a doença está grave 
ou gravíssima. Se as enfermidades 
não chegassem agravadas, já evi
taríamos uma demanda enorme no 
nível terciário da atenção. Então, o 
serviço de saúde terá que buscar o 
indivíduo antes que adoeça. A de
tecção precoce de fatores de risco 
evitará as complicações na fase mais 
avançada da vida. O sistema não 
está cego para isso, mas ainda pensa 
mais no componente terapêutico e 
menos na prevenção.

A ênfase na prevenção é uma 
proposta válida também para os 
prestadores de serviços de saúde 
suplementar?

Creio que o serviço de saúde 
suplementar será o carrochefe na 
adoção da abordagem preventiva. 
Ele vai mostrar que esta estratégia 
reduz custos. E o sistema público, 
por consequência, vai perceber ra
pidamente que esta pode ser a saí
da para não se tornar inadimplente. 
Se não consigo dar atendimento a 
todo indivíduo com demanda de 
alta complexidade é porque preciso 
de uma solução anterior, que são 
os programas de prevenção.

As faculdades estão preparan-
do os profissionais de saúde para 
atender essa clientela específica?

Em termos de inclusão da ge
rontologia no currículo, sim. Nas 
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faculdades de Medicina, os cursos 
de geriatria estão se tornando oni
presentes. Na clínica médica o con
teúdo está inserido, embora não o 
suficiente para que o aluno adquira 
uma visão do envelhecimento tão 
boa quanto tem das outras áreas. 
Mas eu acho que é uma questão 
de tempo. Esse conhecimento vai 
se expandindo de tal forma que 
rapidamente vai permear todas as 
áreas de atenção. Isto se dará tanto 
do ponto de vista conceitual – para 
que se entendam os mecanismos de 
fisiologia e fisiopatologia – como 
na área de aplicação clínica. Duran
te o período de graduação, o aluno 
será nitidamente sensibilizado para 
esse fim. 

Quais mudanças culturais e so-
ciais deverão ocorrer para garantir 
qualidade de vida para a terceira 
idade?

Já está acontecendo uma mu
dança importante. Cada vez mais 
a população jovem e adulta toma 
consciência de que vai envelhecer. 
Quando se considerava que os ido
sos eram “eles”, estávamos falando 
de algo com o qual não tínhamos 
nada a ver. À medida que me situo 
dentro desse processo, começo a 
olhar de outra maneira. O envelhe
cer deixa de ser tabu, passa a fazer 
parte da cultura coletiva. Os idosos 
deixaram de ser “eles” e passaram 
a ser “nós”. 

Por que a consciência sobre o 
envelhecimento cresce?

O principal responsável é a mí
dia. O tema entrou na pauta. Cada 
vez mais o editor de jornalismo, o 
autor de novela, o escritor, o dire
tor de cinema abordam o assunto. 
Observe o número de filmes que 
tratam da questão do envelheci
mento. Há muitas produções, desde 
as recentes como “E se vivêssemos 
todos juntos”, de Stéphane Robe

lin, e “O exótico Hotel Marigold”, 
de John Madden, até sucessos 
marcantes, como “Elsa e Fred”, de 
Marcos Carnevale.  

O filme “E se vivêssemos todos 
juntos” enfoca, entre outros aspec-
tos, a institucionalização do idoso. 
Esta pode ser considerada uma boa 
alternativa?

Pergunte aos moradores de 
uma ILPI (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos) se estão 
satisfeitos. Não importa se eles 
moram num residencial sofisticado 
ou num abrigo simples. Esta não 
é uma solução adequada à nossa 
cultura. Para os norteamericanos 
ou alemães, faz parte da evolução 
natural do ser humano um dia 
deixar de habitar sua casa para 
residir numa instituição. No Brasil 
não é assim. O número de idosos 
institucionalizados, hoje, em São 
Paulo não chega a 2% do total de 
pessoas nessa faixa etária. E onde 
estão os outros 98%? Residem em 
casa. A grande maioria mora com 
seus cônjuges. Há uma parte que 
vive sozinha (mulheres predomi
nantemente) e outra parte mora 
com familiares (irmã, irmão, filho).

O aumento no número de ve-
lhos impactará o relacionamento 
familiar?

Sim. Haverá uma solicitação 
que antes não existia, porque o 
número de longevos era menor e 
eles viviam menos tempo. Mas não 
deverá mudar a dinâmica familiar. 
Provavelmente não haverá logística 
para que filhos de 60 anos tragam 
seus pais de 85 anos para morar em 
suas casas. E nem um neto de 30 
anos irá morar com os avós. Isto 
será mais exceção do que regra. 
Acredito que cada vez mais os 
idosos terão condições favoráveis 
para viver de forma autônoma, 
independente do seu familiar.
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Esta alternativa é a melhor para 
o idoso?

Se considerarmos o seu próprio 
bemestar, sim. O idoso que mora 
na casa de alguém, em geral, se 
submete demais às regras e determi
nações das pessoas de outras faixas 
etárias que muito frequentemente o 
excluem. É muito saudável o longe
vo conseguir manterse responsável 
pelo local em que vive e ser capaz 
de interferir nesse ambiente. 

E se o idoso tiver limitações?
Se o idoso for portador de limita

ções cognitivas, que comprometem 
a capacidade de decisão, ou se per
deu a mobilidade, daí ele precisa de 
alguém totalmente disponível para 
atender às demandas do cotidiano. 
Precisa ser um profissional. Este 
será o caminho mais compatível 
com a cultura brasileira. E como fica 
o idoso de baixo poder aquisitivo? 
Para estes surgirão, provavelmente, 
suportes coletivos, como “centro
dia”, onde o indivíduo passará parte 
do seu tempo sob a supervisão de 
profissionais que cuidam de gru
pos maiores. Seriam soluções mais 
econômicas.

A sociedade conseguiu vencer o 
preconceito contra a velhice, que no 
mundo ocidental está associada ao 
ultrapassado e obsoleto?

Sem dúvida nenhuma. Já exis
tiram limites etários para coisas 
inaceitáveis, como para a contra
tação de profissional, para receber 
transplantes de órgãos. Hoje não 
existem mais. Mas ainda persistem 
certas restrições traduzidas na for
ma de proteção.

Quais são as recomendações para 
se envelhecer bem?

Os reais determinantes do en
velhecimento saudável podem ser 
div ididos em cinco categorias: 

alimentação; atividade física; diag
nóstico e prevenção da doença crô
nica; aceitação do envelhecimento 
e a adaptação à nova fase da vida. 

Quais devem ser os cuidados com 
a alimentação?

Existe uma alimentação ade
quada para cada fase da vida. Na 
idade avançada, precisamos de mais 
elementos como cálcio e menos 
determinados componentes como 
gordura e hidratos de carbono; mais 
fibras, menos suplementação de sal. 
A dieta é um ponto importantíssi
mo, tanto para os idosos, em geral, 
quanto para os que são hipertensos, 
diabéticos ou obesos. Há algum 
tempo era indicado ingerir comidas 
de fácil digestão na velhice. Hoje sa
bemos que a alimentação digerível 
não é adequada, pois possui pouco 
valor nutricional.

E como deve ser a atividade 
física?

O ideal é que nos mantivéssemos 
ativos a vida toda. Mas, hoje, as 
crianças e os jovens são sedentários. 
A vida moderna reduziu muito a 
atividade física. A tecnologia mi
nimiza a contração muscular e, na 
idade avançada, dependeremos da 
contração muscular para uma série 
de atividades. O indivíduo que não 
se movimentar na fase intermediá
ria da vida, deixar de subir escada, 
por exemplo, acabará atrofiando o 
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mesmo músculo a ser usado para 
ele se levantar da cadeira quando 
for idoso. 

E os outros três determinantes do 
envelhecimento saudável...

Primeiro: é imprescindível fazer 
diagnóstico e controle da doença 
crônica. Tem que ir atrás da do
ença, não pode esperar o sintoma 
se manifestar. Porque, em geral, 
a doença só se manifesta quando 
já se desenvolveu, depois de um 
longo período de evolução.

Segundo: o indivíduo deve acei
tar o seu próprio envelhecimento. 
É muito dif ícil envelhecer com 
saúde se estiver em conflito con
sigo mesmo. É preciso superar essa 
visão sutil, quase imperceptível, de 
que as pessoas vão para uma fase 
muito ruim. Não é verdade. Há 
muitas coisas interessantes para se 
viver na fase avançada da vida. E 
o terceiro determinante referese 
ao meio social em que o indivíduo 
envelhece, aquilo que cultiva ao 
redor de si. 

De que forma o ambiente afeta 
o envelhecer?

Se o ambiente em que o idoso 
vive for ligado à sua condição ante
rior de todopoderoso, virtuoso, daí 
ele vai envelhecer mal. É importante 
criar uma rede de relações em que o 
indivíduo não se sinta refém daquilo 
que ele já foi. As pessoas cheias de 
atributos admiráveis (beleza, voz, 
corpo atlético, entre outros) vão 
deixar de têlos. Por isso, terão de 
fazer uma releitura de si, se reescre
ver. Adaptar as coisas que lhes dão 
prazer às suas condições atuais. Se 
tivesse prazer em correr maratona, 
agora descobriria o prazer de ca
minhar dois quilômetros. Caminhar 
dois quilômetros, aos 90 anos de 
idade, é muito mais que correr uma 
maratona aos 30 anos.
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“A detecção precoce 
de fatores de 

risco evitará as 
complicações na 

fase mais avançada 
da vida”
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Apartir da puberdade, as mulheres 
sempre conviveram com a mens
truação. Mas se esse sangramento 

natural – prova de que seu ovário está 
preparado para gravidez  faz muitas 
delas se sentirem férteis e saudáveis, a 
outras causa transtornos, que elas tive
ram de aceitar como mal menor: salvo 
se estivessem grávidas, não menstruar 
era sinal de complicações. Isso até as 
vésperas do século 21, quando surgiu 
uma nova geração de anticoncepcionais 
que, tomados continuamente, podem 
evitar não só a gravidez como o fluxo 
mensal; e, contra eles, logo reagiram os 
que acham a supressão da menstruação 
antinatural. 

“Nem tudo que é natural é bom, 
já que a morte é tão natural como a 
vida”, argumentou o ginecologista e 
pesquisador Elsimar Coutinho, abrindo 
a polêmica no Brasil com seu livro 
Menstruação, a Sangria Inútil (1996).  

Ainda não se consolidaram resulta
dos de pesquisas de longo prazo sobre o 

uso dessa medicação, mas nenhum dos 
obtidos até agora recomenda  impedilo. 
E a conduta aceita pelas entidades mé
dicas, diz Maria Luíza T. L. Ferreira da 
Rocha, doutora em Saúde Pública pela 
USP e ginecologista do Hospital do Ser
vidor Público do Estado de São Paulo, 
é a de que o bloqueio da menstruação 
pode ser feito tanto por necessidade 
como por opção pessoal.

Embora admita que ainda é mais 
frequente a mulher associar a mens
truação à boa saúde, a médica diz que 
os exames periódicos de suas pacientes 
que não menstruam comprovam que 
elas continuam satisfeitas, mantendo 
sua feminilidade e fertilidade  tanto 
as que só adotaram o tratamento por 
viverem “um inferno” em seu período 
menstrual como as que simplesmente 
optaram pelo “não”. “De dez anos para 
cá, a amenorreia (ausência regular da 
menstruação) induzida por medica
mentos foi deixando de ser tabu”, nota 
ela, ao passo que os vários métodos 
propostos para sua aplicação nem sem
pre conseguem suspender totalmente o 
sangramento mensal ou deixar de gerar 
efeitos colaterais. É o que comprova 
um estudo científico sobre o assunto 
realizado pelo Centro de Apoio à Mulher 
com TPM do Hospital das Clínicas da 
USP entre 2000 e 2003, coordenado 
pela ginecologista Mara Diegoli.

De início, as que mais optavam por 
não menstruar eram mães que não 
desejavam ter mais filhos. Atualmente, 
a maioria está na faixa das mulheres 
entre 20 e 30 anos que, ao entrarem no 
mercado de trabalho, tentam livrarse 
dos incômodos mensais. E até entre as 
adolescentes já existe procura por esses 
produtos, informa a farmacêutica de 
uma grande rede de drogarias.

Há também situações em que a 
indicação médica é mesmo a de não 
menstruar, diz Rafael Costa Hime, 
médico residente de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
do ABC. Entre elas, a de pacientes que 

Menstruação

O bloqueio da menstruação pode ser opção pessoal

Ter ou não ter? têm dismenorreia (cólicas menstruais 
muito fortes), TPM (tensão prémens
trual) intensa, endometriose (presença 
do tecido endometrial fora do útero), 
sangramento intenso que leva à anemia 
em quem tem adenomiose ou mioma 
(tumor benigno uterino).

 A verdade é que todos os anticon
cepcionais indicados para suprimir a 
menstruação, diz ele, foram desenvol
vidos para evitar a gravidez (o bloqueio 
da menstruação é seu efeito colateral), 
mas sua dosagem hormonal permite 
que sejam usados continuamente, sob 
várias formas:

1. Os combinados (estrogênio mais 
progesterona), em geral por via oral, 
são contraindicados para pacientes fu
mantes acima dos 35 anos e para as que 
são diabéticas, obesas ou hipertensas; 
mulheres próximas da menopausa de
vem evitálos por estarem mais sujeitas 
a essas doenças e também porque o 
estrogênio altera a taxa de coagulação 
do sangue, aumentando para elas o risco 
de trombose; mas são os que, em geral, 
provocam menos efeitos colaterais, 
como o spotting (pequenos sangramen
tos esparsos).

2. Os que só têm progestogênio 
(hormônio sintético derivado da pro
gesterona), por via oral ou por injeção 
trimestral: quase não apresentam 
 contraindicações, mas têm maior chance 
de provocar spotting e a mulher que os 
utiliza tende a ter espinhas e a inchar 
e engordar mais do que com as outras 
formas.

3. DIU, uma haste de plástico flexível 
que contém progestogênio e é introdu
zida no útero: tem poucas contraindica
ções, salvo para mulheres que sofrem de 
dismenorreia intensa (e as fortes dores 
acabam por expulsálo); com o DIU, o 
fluxo diminui, mas não chega a cessar.

4. Implante subcutâneo de progesto
gênio feito no braço da paciente e que 
vai liberando a substância em pequenas 
quantidades. Pode permanecer até três 
anos no corpo da mulher e, em geral, 
faz cessar a menstruação. Mas seu preço 
o torna menos acessível à maioria das 
pacientes.

Uma vez prescrito, diz Hime, não há 
limite de tempo para o tratamento, a não 
ser que a paciente queira engravidar. P
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Um dia a pessoa acorda com uma 
pequena indisposição e o corpo 
dolorido. Parece que não dormiu 

direito, que o colchão virou pedra. 
Certa dorzinha de cabeça a acompa
nha. Levantase da cama e percebe 
que quer ficar deitada e se cobre, pois 
sente frio, que vem acompanhado de 
tosse. Mede a temperatura e verifica 
que está com febre. Como ela não 
cede, vai ao médico. São receitados 
alguns remédios para dor de garganta 
e recomendado repouso. O quadro 
aponta para uma gripe. No entanto, 
passados alguns dias, não há melhora 
no estado de saúde. No retorno, o mé
dico resolve solicitar raio X e verifica 
que o tratamento não era o adequado 
e que, na verdade, o paciente tinha 
pneumonia. 

“Febre, calafrios e malestar ge
ral são alguns sintomas, mas só um 
médico pode dizer se a pessoa está 
com inflamação nos pulmões”, diz o 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Pneumologia e Tisiologia, Roberto 
Stirbulov. “Em 98,5% dos casos, o 
raio X mostra a pneumonia”, completa. 
Na verdade, os sintomas são muito 

parecidos com os da gripe, mas mais 
intensos e podem levar o médico a um 
diagnóstico equivocado.

“Geralmente, o paciente desen
volve a pneumonia após inalar uma 
bactéria, que se aloca nos pulmões. É 
uma doença oportunista que acontece 
quando o sistema imunológico está 
mais debilitado”, explica a pneumo
logista Fabíola Schorr, do Hospital 
do Coração, em São Paulo. Além das 
bactérias, vírus e fungos também 
podem ser causadores da doença, mas 
a infecção bacteriana causada pelo 
pneumococo é a mais perigosa. Pode 
acometer pessoas de todas as idades e 
é especialmente fatal em idosos.

Naqueles com mais de 65 anos, 
os sintomas são distintos, podendo 
dificultar mais ainda o diagnóstico. 
“Eles podem demonstrar sinais atípi
cos, como confusão mental, tonturas 
e tremores, sem tosse ou catarro. É 
importante leválos ao médico e pedir 
exames de pneumonia se apresentar 
algum comportamento fora do nor
mal”, completa Schorr.

 Segundo a Secretaria do Estado de 
São Paulo, 35 pessoas morrem diaria

mente em decorrência da doença – ou 
uma a cada 40 minutos. Em 2009, o 
Ministério da Saúde contabilizou 249 
mil internações e quase 40 mil mortes 
em indivíduos com idade acima de 50 
anos. Em crianças, ela é especialmente 
perigosa e as atinge em quantidade 
quase epidêmica. Dados da Unicef 
– Fundo das Nações Unidas para a 
Infância – mostram que a pneumonia 
mata mais crianças do que qualquer 
outra doença, mais do que a malária, 
o sarampo e a Aids juntas.

As gripes e os resfriados, além 
do estresse, são as portas de entrada 
para as contaminações respiratórias 
mais sérias. Devese, se possível, evi
tar o ar condicionado, que deixa o ar 
muito seco, facilitando a infecção; o 
álcool, que interfere no sistema imu
nológico e na capacidade de defesa 
do aparelho respiratório, e a exposi
ção a mudanças bruscas de tempera
tura. No Brasil, é bastante difundida 
a crença de que o frio provoca a 
doença, o que é uma meia verdade. 
Para que aconteça a contaminação, é 
necessária a existência da ingestão da 
bactéria. Como estamos em um país 
tropical, nossas defesas não estão 
bem adaptadas para combatêlas e 
elas se proliferam neste período. Nos
so sistema de defesa, principalmente 
os cílios das vias aéreas, funciona 
de maneira mais lenta, favorecendo 
a invasão dos germes. Nesta época, 
costumamos permanecer em lugares 
cheios e fechados e o vírus, também 
causador da doença, se propaga com 
maior facilidade.

Outro meio de transmissão é atra
vés das gotículas da saliva da tosse ou 
espirro dos ambientes hospitalares; ou 
por um descontrole na proliferação 
de bactérias que vivem normalmente 
na boca e que são aspiradas para o 
pulmão.

 É fundamental que pessoas com 
a saúde mais frágil, como as crianças 
e os idosos, sejam vacinadas contra 
a gripe influenza e infecções respi
ratórias. Os postos de saúde aplicam 
a vacina pneumocócica 10valente 
em crianças com menos de 1 ano e 
11 meses gratuitamente. O pediatra 
e presidente da Sociedade Brasileira 

Pulmão debilitado
Pneumonia

A doença acontece mais quando o sistema 
imunológico está enfraquecido
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Se você possui lesões avermelhadas, 
bem delimitadas e descamativas 
pelo corpo e está sentindo que 

estas placas esbranquiçadas estão pre
sentes também na cavidade oral, sua 
boca pode estar com psoríase. Ela é uma 
doença inflamatória crônica da pele que 
afeta mucosas, inclusive bucal, unhas e 
até articulações.

De acordo com a dermatologista 
Sueli Carneiro, esta patologia é autoi
mune, já que está relacionada a uma 
célula de defesa do organismo, atinge de 
2% a 3% da população mundial e pode 
acometer pessoas de ambos os sexos em 
qualquer idade – por mais que estudos 
indiquem o aparecimento com maior 
frequência na terceira década de vida. 
Ela ressalta ainda a geneticidade do pro
blema: “Se um dos pais apresenta pso
ríase, os filhos têm entre 15% e 30% de 
chances de desenvolver também. Além 
disso, ela é fortemente correlacionada 
com um histórico familiar de diabetes, 
depressão maior e hipertensão”, explica.

Segundo o cirurgiãodentista e 
consultor da ABO – Associação Brasi

leira de Odontologia, Rodrigo Bueno 
de Moraes, a psoríase é causada basi
camente por fatores psicoemocionais, 
como estresse e depressão. Mas a in
gestão de álcool, tabaco e corticoides, 
além do frio, também influencia no 
aparecimento da doença. “Sou muito 
preocupada, cuido de tudo em casa, 
e meu filho sempre reclama do meu 
nervosismo. Há alguns anos apareceram 
algumas feridas no meu corpo e, quan
do fui ao médico, ele relatou a doença. 
Fiquei muito triste, principalmente 
depois que o dermatologista disse que 
não poderia mais passar os cremes que 
uso diariamente”, diz a dona de casa 
Maria Aparecida Silva dos Santos. “E 
depois, ainda, estava escovando os 
dentes e senti um desconforto, quando 
olhei, tinha umas manchas em volta da 
minha língua”, comenta ela, que teve o 
diagnóstico também de psoríase bucal. 

Moraes conta que é muito comum 
as pessoas confundirem as enfermida
des em virtude dos sinais e sintomas, 
mas o diagnóstico correto da doença 
é imprescindível para o tratamento. 

O cirurgiãodentista acrescenta que 
o tratamento dentário de uma pessoa 
que tem psoríase é parecido com o 
daquela que não apresenta a doença, 
diferenciandose apenas em casos 
extremos. Neste caso, acredita que o 
profissional deve analisar a conveniên
cia de determinadas intervenções, como 
o clareamento dental. 

Ressalta também que “é sempre 
bom que quem tem psoríase, em caso 
de desconforto ao fazer sua higiene 
oral, busque recursos menos abrasi
vos, evitando os bochechos repletos 
de álcool, as escovas de cerdas firmes 
e cremes dentais mentolados demais. 
A lubrificação com géis bucais à base 
de enzimas salivares e o uso de medi
camentos fitoterápicos locais e outras 
prescrições terapêuticas que repitam 
protocolos clínicos médicos podem 
respaldar essa abordagem profissional 
do dentista”.

 “Até hoje faço o tratamento correto. 
As manchas na boca sumiram, mas, 
pelo corpo, elas vão e voltam”, explica 
Santos. Moraes acredita que a Medicina 
tem vários tipos de tratamento para o 
corpo, no entanto casos odontológicos 
não são tão frequentes. “Não há cura 
para essa patologia e sim o controle de 
sinais e sintomas, como nas demais le
sões autoimunes”, esclarece Moraes. “Na 
nossa área tentamos restringir a even
tuais prescrições locais nos casos mais 
comuns que eventualmente chegam ao 
consultório”, conclui o especialista. P

egberto@sinog.com.br

Psoríase oral

Enfermidade pode ser confundida se não 
diagnosticada corretamente

Doença velada

egberto santos

de Imunização, Renato Kfouri, diz 
que a vacina é bastante eficiente em 
crianças: “Ela é para recémnascidos e 
precisa ser aplicada aos dois, quatro e 
seis meses, com uma dose de reforço 
aos 15 meses. Desde o fim de 2011, a 
medicação é distribuída à população”. 
Os idosos e gestantes devem se preca
ver, tomando as vacinas contra gripe 
dentro do calendário anual.

A vacina contra a pneumonia, para 
a população em geral, não é gratuita. 
Custa em torno de duzentos reais e é 
a melhor forma de prevenir a doença. 
Outra maneira de se prevenir é evitar 
contato com pessoas contaminadas, 

não fumar, tomar bastante líquido e 
alimentarse bem, de maneira saudá
vel. Os exercícios físicos e uma boa 
rotina de sono também podem me
lhorar o sistema imunológico e evitar 
a doença.

O tratamento é feito com anti
bióticos e pode demorar até dez dias, 
sendo que a melhora pode acontecer 
em três a quatro dias. As principais 
drogas usadas são amoxicilina, azi
tromicina e ceftriaxona, entre outras. 
A internação é mais recomendada 
para pessoas idosas, as que apre
sentam febre alta e comportamentos 
atípicos decorrentes da própria pneu

monia, como o comprometimento da 
função renal e do aumento da pressão 
arterial, e dificuldades respiratórias 
motivadas pela baixa oxigenação do 
sangue. 

Para quem não se medica, a do
ença pode gerar diversas complica
ções, como a formação de abscessos 
– acúmulo de pus, líquido pastoso e 
amarelado que contém células mor
tas, bactérias e neutrófilos, que fica 
envolvido por um tecido que isola 
esta matéria – no pulmão; derrame na 
pleura, em caso de acúmulo de líquido 
nesta camada que reveste o pulmão, 
e, finalmente, o óbito. P



24

Homem com mais de 40 anos, que 
faz o estilo bon vivant, aprecia 
boa comida e bebida. Este é o tipo 

que está na lista das pessoas com maior 
probabilidade de desenvolver gota, um 
tipo de artrite inflamatória. “O proble
ma é causado por aumento dos níveis 
de ácido úrico no sangue, que podem 
formar minúsculos cristais e desenca
dear as crises, levando o paciente a ter 
inflamações dolorosas nas articulações, 
com inchaço e vermelhidão nos pés, 
tornozelos, joelhos, mãos ou cotovelos”, 
diz Ricardo Fuller, professor colaborador 
da Universidade de São Paulo (USP) e 
médico responsável pelo grupo de gota 
do Hospital das Clínicas da FMUSP. De 
acordo com especialistas, a gota acomete 
0,5% da população mundial. Os homens 
são os mais atingidos, aproximadamente 
nove indivíduos para cada mulher. “E 
30% dos pacientes têm outros casos na 
família, o que indica a existência de uma 
predisposição genética”, completa Fuller. 

Segundo o reumatologista Geraldo 
Castelar, coordenador da comissão 
de gota da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia, a primeira crise de 
gota acontece normalmente no meio 
da noite. “A pessoa vai dormir bem e 
acorda na madrugada com uma forte 
irritação nas articulações, geralmente 

nos membros inferiores. Em 90% dos 
casos os pacientes se queixam de dores 
tão intensas no dedão do pé, que não é 
possível colocálo no chão”, avisa. 

Quem já sofreu com a crise garante: 
é uma das piores já enfrentadas. Manoel 
Puga, de 68 anos, sentiu o peso da do
ença há dois meses. “Estava dormindo 
e de repente veio uma queimação muito 
forte no dedão que subia para o peito 
do pé. Era tanta dor que não conseguia 
deixar o lençol por cima. Não dava para 
colocar o sapato e nem andar”, comenta. 
O aposentado procurou um médico 
e, após o diagnóstico, passou a fazer 
um tratamento com medicamentos. 
Recebeu também recomendações para 
mudar seus hábitos alimentares. 

De acordo com os especialistas, 
existem remédios para ajudar a baixar 

o ácido úrico que devem ser usados 
diariamente, sem interrupção. “A dieta, 
aplicada com muito rigor nas crises, 
pode ser abrandada se o paciente utiliza 
com regularidade sua medicação. Já as 
bebidas alcoólicas são proibidas”, alerta 
Fuller. As carnes vermelhas, os frutos do 
mar, os grãos como feijão e lentilha são 
os alimentos que mais contribuem para 
a elevação do ácido úrico junto com o 
consumo de álcool.

“As pessoas que não tratam direito 
a doença costumam ter crises recorren
tes. Com o passar dos anos, as articula
ções atingidas permanecem inchadas, 
levando à perda dos movimentos. Nos 
rins, pode haver formação de cálculos 
renais (pedras) de ácido úrico, que, ao 
serem eliminados pela urina, provocam 
fortes dores na região lombar. O cristais 
de ácido úrico podem se acumular tam
bém na pele, formando os chamados 
tofos, que são como grandes caroços”, 
explica Castelar.

A gota é uma doença tratável e, na 
grande maioria dos casos, o paciente 
deixa de ter as crises dolorosas (com 
duração de 5 a 10 dias). O médico é que 
vai determinar o tipo de medicamento 
a ser utilizado e a dose adequada para 
cada caso, levando sempre em conta 
os exames e a história de cada pacien
te. As crises de dor são tratadas com 
 antiinflamatórios e, em alguns casos, 
com corticoide.

Além disso, pacientes com gota 
apresentam com frequência outras 
doenças associadas, como hipertensão 
arterial, diabetes, elevação dos níveis 
de colesterol e triglicérides. “Existe, 
ainda, maior propensão a enfarte e 
acidente vascular cerebral (derrame)”, 
diz Fuller. P

eliescudero@gmail.com

Cristais dolorosos
Gota

Excesso de ácido úrico causa a doença
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• A gota é uma das doenças mais antigas da história do homem, isto é, já era perfeita
mente conhecida na época dos faraós. Era considerada uma doença de reis e nobres 
(talvez porque apenas nessas classes se consumiam mais proteína e bebidas alcoólicas).

• Nostradamus foi terrivelmente atormentado pela gota.
• Outros notáveis que tiveram gota: Henrique VIII, Carlos Magno, Voltaire, Leonardo da 

Vinci, Michelangelo, Isaac Newton, Charles Darwing e Benjamin Franklin, entre outros.
• O nome gota decorre do fato de os antigos acreditarem que a doença se originava de 

gotas de veneno que “pingavam” nas articulações.
•  Os portadores de gota costumam ter personalidade extrovertida. Em geral, são alegres, 

bonachões e apreciam a boa comida e a boa bebida.
Fonte: Ricardo Fuller, professor colaborador da USP.

eLisanDra esCuDero
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Bom seria se o jargão “nada se 
cria, tudo se transforma”, ao ser 
adaptado para “nada se perde, 

tudo se aproveita”, ganhasse mais sen
tido no Brasil, um país paradoxal: é o 
quarto produtor mundial de alimentos 
e ocupa o sexto lugar no mundo em 
subnutrição, perdendo para Índia, 
Bangladesh, Paquistão, Filipinas e 
Indonésia, segundo a nutricionista 
Bruna Di Chiara Passos.

Com base em dados da Ceagesp, a 
nutricionista calcula que o desperdício 
anual de alimentos no Brasil seja de 
mais de R$ 12 bilhões, ou seja, quan
tidade suficiente para alimentar cerca 
de 30 milhões de pessoas carentes. 
Esta realidade, na opinião da nutri
cionista, é decorrente das perdas que 
ocorrem em plantações, transporte e 
armazenamento inadequado, além da 
má utilização dos recursos alimentares. 

“Grande parte da população não 
tem acesso às informações nutricio
nais de frutas, hortaliças, carnes e 
grãos e sua forma adequada de prepa
ro. Por isso, não aproveita o máximo 
de nutrientes destes alimentos e gera 
grandes desperdícios.” As partes vistas 
como “menos nobres”, como cascas, 
talos, folhas e sementes são ricas em 
vitaminas A, C e E; minerais como 
ferro e cálcio; antioxidantes, que 

protegem contra o envelhecimento e 
adoecimento das células, e até proteí
nas, muitas vezes em concentrações 
maiores que nas polpas dos alimentos.

Além desse desconhecimento, 
impera na sociedade o preconceito 
de que o aproveitamento de partes 
pouco comuns deve ser feito apenas 
por aqueles que têm poucos recursos. 
É claro que o aproveitamento total 
dos alimentos é um caminho para o 
combate da fome, mas é também uma 
alternativa para uma alimentação 
mais balanceada. 

Passos acredita que, ao ganhar 
mais informações e conscientização, 
o consumidor pode mudar o cenário 
atual e criar hábitos de preparações 
que aliem qualidade e equilíbrio nu
tricional à boa palatabilidade. Para 
ela, os programas governamentais 
que incentivam a utilização totalitá
ria do alimento não são amplamente 
divulgados.

Um bolo feito com casca de la
ranja, segundo a nutricionista Paula 
Castilho, além de ficar mais saboroso 
em razão do sabor cítrico mais forte, 
tornase uma riquíssima fonte de 
vitamina C. 

De acordo com Selma Silva de 
Oliveira, nutricionista e mestranda 
do Programa de PósGraduação em 

Engenharia e Ciência de Alimentos 
da Unesp de São José do Rio Preto, a 
pressão das indústrias alimentícias e 
da mídia leva a distorções no consumo 
dos alimentos, com o aumento ex
pressivo da ingestão de produtos co
merciais, desequilibrados no aspecto 
nutricional, com alto teor de gordura 
e açúcares. “O incentivo à aquisição 
de hábitos alimentares mais saudáveis 
e adequados é imprescindível, pois 
a população sofre com problemas 
derivados da má alimentação, como 
sobrepeso e obesidade.” 

Selma relata que, no passado, as 
pessoas tinham uma relação natural 
com o ambiente. Muitos viviam no 

Alimentos

Cerca de R$ 12 bilhões em alimentos vão                     
para o lixo anualmente no Brasil

Desperdício ao extremo

prOgraMa MeSa braSil
Existem várias iniciativas que contemplam o recolhimento de alimentos excedentes e a distribuição a entidades 

carentes. Selma atua como nutricionista do Sesc Rio Preto e, por isso, acompanha de perto o Programa Mesa Brasil, 
que desde 1994 atende vários municípios do estado com a entrega de alimentos e a conscientização para evitar o 
desperdício.

De acordo com Luciana Curvello Gonçalvez, coordenadora estadual do Mesa Brasil, do Sesc São Paulo, existem hoje 
cerca de 600 empresas doadoras e perto de 650 instituições cadastradas. “Buscamos onde sobra e entregamos onde 
falta”, diz sobre a iniciativa do Sesc, que atua como intermediário e garantidor de credibilidade no processo. Também 
avaliza ao receptor que os alimentos cheguem em boas condições, já que usa caminhões refrigerados e motoristas 
treinados para recolher apenas produtos próprios para consumo. Legumes, verduras e frutas são os itens mais doados, 
mas Luciana revela que não é incomum que lotes de produtos em perfeito estado, mas que terão suas embalagens 
modificadas, por exemplo, sejam doados, assim como aqueles que estão com a validade próxima do vencimento.

Para participar do programa, os dois lados seguem alguns critérios. As instituições, por exemplo, devem preparar 
a comida internamente e é aí que entra a ação educativa. “Não temos como forçar o aproveitamento, mas temos per
cebido grande adesão nas práticas transmitidas, com aproveitamento nutricional e redução do lixo orgânico”, finaliza. 
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campo, criavam pequenos animais 
e plantavam. “O contato com os 
alimentos permitia o seu melhor 
aproveitamento. Hoje, o desperdício 
ocorre em âmbito mundial, porém, 
em países em desenvolvimento, onde 
educação ambiental e cidadania ainda 
precisam evoluir, é mais alarmante”, 
conta. “O Brasil produz 25,7% a mais 
do que necessita. Uma estimativa rea

Alimentos
lizada pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São 
Paulo indicou que perdas na cadeia 
produtiva dos alimentos equivalem a 
1,4% do PIB”, alerta.

A profissional explica que todas 
as partes dos alimentos podem ser 
aproveitadas e, entre os exemplos, 
cita: folhas de cenoura, beterraba, 
batatadoce, nabo, couveflor, abó

bora, mostarda, hortelã, rabanete; 
cascas de batatainglesa, banana, 
tangerina, laranja, mamão, pepino, 
maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, 
melão, maracujá, goiaba, manga, 
abóbora; talos de couveflor, bróco
lis, beterraba e agrião. Entrecascas 
de melancia e maracujá, além de 
sementes de abóbora, melão, jaca e 
girassol também.   P

Embora de modo tímido, as em
presas brasileiras estão come
çando a se dar conta do valor do 

trabalho voluntário como diferencial 
para o profissional que procura um 
emprego ou uma promoção, espe
cialmente quando o voluntariado 
foi desenvolvido em um programa 
de intercâmbio, seja no Brasil ou 
no Exterior. Além de promover o 
relacionamento interpessoal, aprimo
ramento profissional, conhecimento 
de outras culturas e aprendizado de 
idiomas (no caso das experiências 
fora do País), o voluntariado garan
te a satisfação de quem o realiza e 
reforça valores importantes para a 
vida corporativa.

Gisele Mainardi, gerente do tra
balho voluntário da CI, empresa de 
intercâmbio e turismo jovem, com 20 
anos de experiência no setor, diz que 
no Brasil, apesar de o voluntariado ser 
uma conduta ainda pouco frequente, 
algumas empresas brasileiras o enca
ram como um investimento, ofere
cendo descontos aos interessados e 
até mesmo incluindo o incentivo no 
pacote de benefícios do funcionário. 
Outras oferecem a seus estagiários, 
trainees ou contratados a oportuni
dade de um trabalho em suas filiais ou 
matriz fora do País, onde também se 
engajam em projetos sociais.

A CI percebeu que grandes empre
sas nacionais e multinacionais incluí

am no perfil do candidato o trabalho 
voluntário. “Já mandamos mais de mil 
brasileiros para o Exterior e as empre
sas continuam pedindo que enviemos 
pessoas engajadas e com interesse no 
voluntariado”, conta Gisele Mainardi. 

O diretor do setor de voluntariado 
da Jornada Mundial da Juventude 
(JMJ), padre Ramón Nascimento, 
compartilha a mesma opinião. “No 
Exterior, o trabalho voluntário faz 
parte do processo formativo do jovem 
e no Brasil começa a despontar”, afir
ma o responsável por uma das mais 
importantes organizações mundiais 
de atividades voluntárias, ligada à 
Igreja Católica. 

Segundo padre Ramón, também 
no Brasil o candidato com trabalho 
voluntário começa a ter mais opor
tunidade no processo seletivo de 
uma empresa, conforme relatos de 
jovens e empresas com que mantém 
contato. É um componente impor
tante no currículo, assim como uma 
língua estrangeira ou curso adicio
nal. “Mostra um pouco da pessoa, 
da sua índole, e isso contribui na 
hora de uma avaliação, pois é bom 
ter no quadro alguém que na sua 
personalidade busca algo além da 
compensação financeira.”

Gisele Mainardi acredita que os 
funcionários que se engajam em 
projetos de voluntariado se saem 
muito melhor na vida e no próprio 
trabalho. “Ganham com a adaptação 
a cenários diferenciados e vivenciados 
fora. Conseguem trabalhar melhor em 

Voluntariado 

O programa traz aprimoramento profissional           
e conhecimento de novas culturas

Intercâmbio promissor
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equipe e resolver situações mesmo 
sem ter todos os instrumentos à mão”, 
argumenta.

dOiS exeMplOS de SuceSSO
“Dar valor ao que se tem e deixar 

de lado reclamações infundadas, 
aprender ensinando os menos fa
vorecidos e realizarse como pessoa 
são as melhores lições que se podem 
tirar do trabalho voluntário”, afirma 
o administrador de empresas Thiago 
Ferreira Jorge Cagna, 27 anos, dono 
da empresa de eventos Magic Drinks 
e diretor do portal ecohospedagem.
com, de sustentabilidade em turismo. 

Em busca de seu espaço e acre
ditando que sempre é possível fazer 
mais, trocou suas economias por uma 
viagem de intercâmbio do tipo “volta 
ao mundo”, na qual conheceu 27 
países. “Vi pessoas felizes em países 
pobres e senti que a vida é muito mais 
do que apenas o ganho financeiro.” 

Ao voltar ao Brasil, em 2010, 
engajouse na Fundação SOS Mata 
Atlântica, organização não gover
namental criada para promover a  
conservação da diversidade biológica 
e cultural do bioma Mata Atlântica. 
Hoje atua como voluntário no Gesc 
(Gestão para Entidades da Sociedade 
Civil), um programa de capacitação da 
Fundação Instituto de Administração 
(FIAUSP) destinado a apoiar institui
ções do terceiro setor. 

Já o publicitário Murilo Casagrande 
Modolo, 30 anos, diz que “é gratificante 

trabalhar como voluntário. Temse a 
sensação de saber que dá para fazer 
muito mais pelas pessoas e pelo mun
do”. Durante dois anos ele atuou como 
voluntário para a Turma do Bem (www.
turmadobem.org.br), que, por meio do 
projeto Dentistas do Bem, atende gra
tuitamente crianças e jovens em 700 
municípios brasileiros, nove países da 
América Latina e Portugal.

Movido por seu empreendedoris
mo na área social, Murilo Modolo foi 
convidado em 2010 pela distribuidora 
de energia elétrica EDP a fundar e a 
dirigir o escritório de uma ONG em 
Portugal e iniciar um projeto com o 
objetivo de levar a Turma do Bem até 
a África. Em um ano conseguiu mon
tar uma rede. “Foi gratificante. Uma 
experiência diferente do que muitos 

acreditam ser o voluntariado, pois não 
é um trabalho de vez em quando e 
quando dá tempo. É um compromisso 
de levar a termo um projeto.” 

Foi em decorrência da sua expe
riência em trabalho voluntário e à 
iniciativa própria de criar o Instituto 
AroMeiaZero (www.aromeiazero.com.
br) que foi escolhido para ser o atual 
coordenador de desenvolvimento 
institucional do Projeto Casulo – 
organização social de fomento ao 
desenvolvimento pessoal e social 
de crianças, jovens e famílias das 
comunidades do Real Parque e do 
Jardim Panorama, no Morumbi, zona 
sudoeste de São Paulo (SP). 

QuantO cuSta Ser vOluntáriO
Segundo Gisele Mainardi, a CI 

tem parceiros que atendem empresas 
presentes na África do Sul, Namíbia, 
Zimbábue e Botsuana (África), Índia 
e Nepal (Ásia) e Peru (América do 
Sul). O jovem interessado escolhe na 
lista das ofertas das ONGs ofereci
das pelas empresas os projetos com 
os quais mais se identifica e faz a 
inscrição.

Parte do pacote – incluindo aco
modação, alimentação e transporte 
– é paga ainda no Brasil e o preço 
varia conforme o país e projeto. “Em 
média, são 600 dólares por semana”, 
afirma a executiva, que recomenda 
um prazo mínimo de duas semanas 
para desenvolver um projeto. P

sorsini@terra.com.br
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FLáVio tiné

Aguardando o momento de 
fazer um exame, pacientes se 
igualam em ansiedade, numa 

recepção com água, bolachas, café 
e leite à vontade. Sem faltar, claro, a 
televisão de 32 polegadas, indefec
tivelmente na TV Globo. Quando o 
paciente recebe algum medicamento 
e é obrigado a esperar seu efeito, 
antes de realizar as imagens, eis nova 
oportunidade para diálogos, em meio 
ao som geralmente discreto da TV 
e ao barulho dos que recorrem ao 
celular para dar conta do que está 
fazendo. 

“Tomei uma injeção de contraste 
e aguardo o momento de entrar em 
outra sala”, conta uma senhora, que 

parente quis acompanhálo? Posso 
ajudar?”. E antes que eu dissesse 
não, já segurava meu braço, perce
bendo o andar capenga e a bengala 
inútil. 

Num grande hospital, como se 
sabe, a gente passa mais tempo 
apresentando documentos, cuidando 
da burocracia, esperando a sequên
cia natural do atendimento, do que 
realizando os exames propriamente 
ditos. Não é uma queixa, é uma cons
tatação. Obviamente, para que tudo 
dê certo, a burocracia é necessária. 
Alguns exames exigem preparação 
desde o dia anterior, quando não se 
deve tomar determinados remédios 
ou comer certos alimentos. Alguns 
são feitos em jejum, como os exames 
de sangue, ou, às vezes, é necessário 
que o paciente tenha se alimentado 
normalmente. Alguns exigem rigo
rosa assepsia. Determinados exames 
exigem autorização prévia do plano 
de saúde. 

Em todos os casos ocorre essa 
inev itável integ ração ent re os 
pacientes. O sof r imento une as 
pessoas de diferentes níveis, trans
formando momentos habitualmente 
tristes em meteórica, mas agradá
vel, convivência. O momento dos 
exames é a hora da verdade que 
ninguém quer saber. 

Lembro a declaração do médico 
que atendeu Oscar Niemeyer até os 
últimos instantes de sua vida, aos 
104 anos. Enquanto lúcido, disse o 
médico, o arquiteto jamais falou na 
morte. Ao contrário, pedia insisten
temente que lhe dessem alta para 
dar continuidade aos projetos em 
andamento. Além de gênio, o homem 
deixou uma lição de vida.  P

O autor foi assessor de imprensa do HCFMUSP 
durante 20 anos; flavio.tine@gmail.com

Crônica

A cruel verdade 
dos exames

faz recomendações sem fim quanto 
aos cuidados com as panelas no fogo, 
a roupa no varal (“se chover, tira tudo 
rápido”) e as crianças. A velhinha, 
muito humilde, parece conformada: 
“Vou fazer esses exames porque estão 
insistindo, mas já sei que é o fim, não 
acredito em mais nada”. O comercian
te, acompanhado de um filho, dá uma 
de empresário: “Quem é o gerente? 
Onde já se viu colocar dentro do 
banheiro os armários para guardar 
nossas coisas? E se o banheiro estiver 
sendo usado na hora em que a gente 
quiser ir embora?”. 

Um casal muito solidário me fez 
a pergunta inevitável: “O senhor 
está sozinho? Nenhum f ilho ou 
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Antes que eu dissesse não, já segurava meu braço, 
percebendo o andar capenga e a bengala inútil
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CeCy sant’anna

Pressão sob controle – Proteja sua família da hipertensão, uma das maiores 
causas de infartos e derrame, e tome cuidado com os alimentos que devem ser 
evitados. A cada três brasileiros, um sofre de pressão alta. A doença não tem cura, 
mas precisa ser controlada. O tratamento inclui vida saudável e remédios indicados 
pelo médico para a vida toda.

Câncer de mama – Uma pesquisa 
publicada no Journal of the National 
Cancer Institute revela que adoles-
centes que praticam exercícios físicos 
têm menos chances de sofrer câncer 
de mama na idade adulta. Segundo o 
oncologista Bruno Carvalho, o aumento 
de peso após os 18 anos está direta-
mente relacionado ao desenvolvimento 
de tumores após os 45 anos.

Joelho doente – Sedentarismo é uma 
das causas de graves problemas nas 
articulações. Como muita gente tra-
balha sentada, dores nos joelhos se 
tornam cada vez mais comuns. Elas 
costumam aparecer entre os 20 e 50 
anos. O sobrepeso e a obesidade têm 
influência nas contusões. Exames de 
ressonância magnética é a melhor 
forma de detectar e diagnosticar o 
mal. Trata-se com medicamentos, 
gelo e fisioterapia e, em casos graves, 
com cirurgia.

Coma vegetais – Tomate, me-
lancia, pimentão, ricos em li-
copeno, substância que reduz 
o risco de câncer de próstata, 

combatem o enve-
lhecimento e aju-
dam a el iminar 
toxinas do corpo. 

Benefício para a saúde 
– Um estudo da Sociedade 
Norte-Americana de Floris-
tas descobriu que as flores, 
além de melhorar a relação 

entre pessoas, auxiliam no 
tratamento da depressão e 
fortalecem a memória, inclu-
sive com resultados benéfi-

cos contra o Mal de Alzheimer. 
O perfume da camomila, em 

especial, ajuda a controlar a 
ansiedade e ter mais paciência.

A questão enxaqueca – Trata-se de uma doença do sis-
tema vascular cuja característica principal – que causa 
mais sofrimento aos portadores – são crises repetidas com 
frequência, muito variável de uma pessoa para outra. A dor 
envolve a metade da cabeça, piora com qualquer atividade 
física e está ligada a náusea, vômitos e desconforto com a 
exposição de luz. Além da predisposição genética, são fatores 
de risco a exposição ao sol e ao frio, circunstâncias emotivas 
e fatores hormonais.

Doença de Parkinson – Estima-se 
que mais de 1% das pessoas com idade 
acima de 60 anos sejam portadoras da 
Doença de Parkinson, um mal degene-
rativo do sistema nervoso que afeta os 
movimentos e pode levar à demência.

Açaí pode ser um aliado – Com altís-
simo poder antioxidante, o açaí retarda 
o envelhecimento, reduz a celulite 
e ainda é um excelente energético. 
Consuma as frutinhas pelo menos três 

vezes por semana.

Planejamento para emagrecer – Pa-
rece óbvio, mas não é. Para emagrecer, 
é necessário planejar. Se não fizer isso, 
nunca terá a seu alcance alimentos 
saudáveis quando precisar. Planejar 
também reduz a ansiedade e dá mais 
segurança. 
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ilustrações: Moriconi

Perdoar faz bem – Pesquisa ame-
ricana da Universidade de 
Stanford afirma que perdoar, 
esquecer mágoas e desenten-
dimentos faz bem à saúde e 
para o bem-estar, além de 
dar mais energia para uma 
vida melhor. Reduz o risco 
de doenças cardíacas, câncer 
e estresse.

Fibrose cística – Doença gra-
ve que pode levar à morte, é 
facilmente camuflada por 
apresentar sintomas pare-
cidos com a asma e tosse 
de repetição. O teste do 
pezinho expandido no bebê 
ao nascer é essencial para 
descobrir o problema, mas, como 
um dos sintomas é o acúmulo de sal no 
suor, um beijo da mãe ou do pai no bebê 
pode detectar o gosto salgado na pele.

Perda de emprego – Estudo 
feito na Alemanha durante 
20 anos constatou que a 
perda de emprego gera 
mais traumas que a morte 
do cônjuge, especialmente 

em homens. Pesquisa-
dores constataram que 
o desemprego causou 

redução no estado de espírito 
por cinco anos, enquanto em 

situações como divórcio e viuvez a 
felicidade foi abalada com rápida 
recuperação. 

Doença reumática – Cerca de 20% 
dos adultos brasileiros sofrem de 
osteoartite. Estima-se que 10% da 
população mundial tenha doenças 
reumáticas.

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

Danos genéticos – A leucemia linfoi-
de aguda resulta em um dano genético 
adquirido no DNA de um grupo de 
células na medula óssea. As células 
doentes substituem a medula óssea 
normal, resultando no crescimento 
incontrolável e no acúmulo de célu-
las chamadas de linfoblastos que 
perdem a capacidade de funcionar 
como células sanguíneas normais. 
O bloqueio da produção normal 
de células na região óssea é uma 

diminuição na produção de glóbu-
los vermelhos, plaquetas e glóbulos 
brancos.

Água e suco – Foi comprovado que 
refrigerantes normais e os diets podem 
causar problemas cardiovasculares e in-
fartos. A melhor escolha são água e suco.
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Quando Solange decidiu estudar 
medicina, o pai ficou decep
cionado, afinal havia dedicado 

a sua vida a tornar a filha sua suces
sora no escritório de arquitetura. A 
menina, ainda bebê, era levada para 
conhecer as mais importantes obras 
da cidade. A mãe reclamava das 
longas caminhadas que o pai fazia, 
empurrando o carrinho com a crian
ça aboletada debaixo do protetor 
solar. As fotografias se repetiam em 
todos os ângulos para que a menina 
soubesse, no futuro, que conhecera 
as obras dos grandes arquitetos.

A decisão de Solange era defi
nitiva e a aprovação no vestibular 
foi consequência de longos dias de 
estafante estudo. – Serei endocri
nologista e vou me especializar em 
odores do corpo humano, repetia a 
jovem. O pai achava graça da opção, 

PauLo CasteLo branCo 

versificados em um só corpo. Achou 
que ele poderia estar com infecção 
na garganta, alterações digestivas, 
halitoses e micoses. Percebeu, ainda, 
odor urêmico característico de insu
ficiência renal.

O intruso começou a remexer 
gavetas e parecia estar nervoso, pois 
exalava odor característico de pessoas 
em situação de estresse, que aumenta 
a produção das glândulas sudorí
paras, que liberam hormônios no 
sangue. O sujeito era um caso raro de 
bromidrose, até chulé se apresentava 
de forma inconfundível.

O assaltante, carregado de obje
tos, saiu de mansinho pela mesma 
janela. Solange se vestiu rapida
mente e desceu até a portaria do 
prédio. Pediu ajuda da políc ia. 
A viatura chegou e ela relatou o 
ocorrido. O policial perguntou a 
razão de ela não ter pedido socorro 
imediatamente. Solange começou a 
explicar, mas desistiu por saber que 
seria difícil para o policial entender 
suas pesquisas.

– Se o senhor me seguir, eu o 
levarei até o local onde o assaltante 
está escondido.

O policial riu da proposta, afir
mando que aquilo era problema da 
polícia e não da vítima. Solange 
insistiu, dizendo que era especialista 
em odores e que poderia achar, em 
minutos, a localização exata do su
jeito. Ela seguiu o cheiro e encontrou 
o assaltante, dividindo o produto do 
roubo com comparsas. O homem foi 
preso, mas Solange não quis formali
zar a queixa, preferiu levar o homem 
para seu laboratório na universidade 
e desvendar o mistério de tantos 
odores. Acha que vai livrálo do pro
blema. P

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

Nunca havia sentido odores                               
tão diversificados em um só corpo

Crônica

Fedorento

e Solange dizia que o corpo humano 
era a melhor obra arquitetônica criada 
por Deus.

O curso e os estágios em vários 
hospitais e clínicas deram à jovem 
médica o desenvolvimento do re
conhecimento de qualquer cheiro 
ou odor existente na face da terra. 
Algumas vezes, absorta na atividade 
de pesquisa, reconhecia o cheiro dos 
colegas sem precisar olhar para trás.

Formada, saiu da república em 
que vivia e alugou um apartamento 
no primeiro andar de um edifício. 
No térreo do prédio funcionava uma 
pizzaria. Ao dormir, após a leitura 
obrigatória de alguma tese, ficava 
adivinhando o sabor da pizza que 
saía do forno. 

Foi com esse dom que, dormindo 
no sofá da sala, sentiu o cheiro estra
nho vindo da pizzaria. Acordou e não 

conseguiu iden
tificar o sabor. 
Era um mistura 
de queijo bolo
rento com alho 
e cebola e, quem 
sabe, algumas 
gotas de suor do 
pizzaiolo. Não 
era nada disso, 
pela janela um 
vulto se esguei
rava. Era um ho
mem. Seu cheiro 

forte conti
n h a  t o d a 
espécie de 

ingredientes.
Não gritou. 

Decidiu identi
ficar cada odor 
qu e  e x a l a v a 
daquele corpo 
humano. Nun
ca havia sentido 
odores tão di
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Em meio ao tráfego intenso da 
hora do rush, ao barulho per
sistente de oficinas, fábricas ou 

discotecas, ou até mesmo ao gotejar 
repetitivo de um vazamento durante a 
noite, desejamos acima de tudo estar 
numa zona de silêncio – seja no cam
po, numa praia deserta, talvez num 
mosteiro no alto da montanha... Sons 
estridentes por certo são nocivos. A 
questãochave é saber dosar uns e 
outros, dizem os especialistas.

“Os sons fazem parte do mundo – 
e o silêncio absoluto é desesperador”, 
afirma o otorrinolaringologista Pedro 
Luiz Mangabeira Albernaz, professor 
da Faculdade Paulista de Medicina. 
Para testar isso, a NASA (sigla em 
inglês para a agência dos EUA para 
a aeronáutica e o espaço) fez uma 
câmara anecoica (sem eco) – uma 
sala projetada para conter reflexões, 
tanto de ondas sonoras como ele
tromagnéticas, e isolada de fontes 
externas de ruído. “Cinco minutos 
dentro dela”, diz Mangabeira, “me 
fizeram ouvir barulhos do meu pró
prio corpo.” Como no espaço existe 
silêncio total, a NASA usou a sala 
para experiências com astronautas, 
que, embora altamente treinados, só 
conseguem ficar lá dentro entre 30 
e 40 minutos, e uma pessoa comum 

não aguenta passar ali mais do que 
10 ou 15 minutos. 

Mesmo os ruídos da cidade gran
de, embora estressantes, não são 
causadores de surdez. Para causar 
danos auditivos, esses ruídos precisam 
ser de nível mais alto – ou contínuo, 
porque as duas grandezas medidas 
são a intensidade e a continuidade. A 
ciência estuda os níveis de tolerância 
a sons intensos, e a unidade de medida 
da intensidade sonora é o decibel. 
Para medir essa intensidade, usamse 
os decibelímetros, equipamentos hoje 
encontrados até em alguns tipos de 
celular. A média suportável do nível 
de som em oito horas de trabalho é 
de 85 decibéis (85 dB).    

A ISO, instituição internacional que 
estabelece padrões, tem uma tabela de 
horas de trabalho em relação ao nível 
de decibéis. Por essa contagem, se o 
ruído de uma máquina chegar a 120 
dB, o operário só poderá trabalhar nela 
dois períodos diários de 15 minutos, 
com intervalo de duas horas entre 
ambos. Daí o esforço da indústria em 
criar máquinas menos barulhentas.  

São os ouvidos que captam os sons 
e encaminham essas vibrações sono
ras, transformadas em corrente elétri
ca, até o cérebro. O ruído excessivo 
danifica e, às vezes, chega a destruir 

as células receptoras do ouvido inter
no – justamente as que transformam 
o ruído em corrente elétrica. 

Há dois tipos de protetores con
tra o barulho excessivo: o pequeno, 
intracanal, consegue reduzir o nível 
de som em 20% ou 25% e o gran
de,  circumaural, chega a reduzilo 
em 35%. Mas, em geral, as pessoas 
detestam usar protetores e é difícil 
convencêlas do contrário, diz o 
médico, porque seu uso as impede 
de conversar. Com isso, crescem os 
riscos para a audição, pois não existe 
tratamento para a surdez advinda 
do excesso de ruído: o único jeito de 
evitála é a prevenção.  

Se a indústria se preocupa com o 
barulho das máquinas, não existe o 
mesmo empenho em outras áreas. Em 
qualquer aparelho eletrônico, há hoje 
um controle de fábrica para o nível de 
saída do som, que nunca é acionado 
pelos usuários. Um bom exemplo é 
o que acontece nas discotecas, onde 
a ideia de manter a música em alto 
volume é a de levar as pessoas à pista 
de dança, por falta de alternativa. Nos 
EUA, experimentos feitos com gatos e 
cobaias colocados em discotecas mos
traram que o tempo máximo que esses 
animais aguentavam lá dentro era de 12 
horas semanais – período muito inferior 
ao que os próprios funcionários da casa 
são obrigados a suportar. Também em 
festas e outros eventos é fácil perce
ber a altura do som ultrapassando os 
limites saudáveis de decibéis. Há ainda 
situações, como acidentes e grandes 
congestionamentos, em que o barulho 
se torna incontrolável e, se não causar 
danos auditivos, provoca estresse. 

Mesmo que o ambiente exterior 
seja hostil, observa Magda R. Boglar, 
professora de Hatha Yoga do Esporte 
Clube Pinheiros, em São Paulo, de
vemos treinar a mente na busca do 
próprio equilíbrio e tranquilidade. A 
concentração, no momento em que 
estamos executando uma tarefa ou 
praticando um relaxamento, nos aju
da a abstrair os ruídos externos. Em 
razão da agitação e conflitos da vida 
atual, o relaxamento (ou meditação) 
vem se tornando uma prática cada vez 
mais utilizada.  P

Saúde

O ruído excessivo pode destruir as células 
receptoras do ouvido interno

Silêncio versus ruído
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A festa de encerramento do ano 
de 2012 do Sistema Abramge/Si
namge/Sinog, que aconteceu no 

último dia 5 de dezembro, na Mansão 
Cidade Jardim, em São Paulo, reuniu 
cerca de 250 pessoas, entre autori
dades e lideranças do setor de Saúde 
Suplementar, além de representantes 
de sindicatos e associações, dirigentes 
empresariais, presidentes regionais, 
diretores do Sistema Abramge, enti
dades parceiras e associados.

Ao abrir a cerimônia, Pedro Ra
mos, diretor tesoureiro da Abramge, 
na qualidade de mestre de cerimônia, 
agradeceu a presença de todos e con

vidou Arlindo de Almeida, presidente 
da Abramge, ao palco, para entregar 
ao jornalista Fabrício Marques de 
Oliveira o prêmio de R$ 10 mil brutos, 
mais diploma e troféu. O jornalista foi 

o vencedor do Prêmio Abramge de 
Jornalismo Domingos de Lucca Júnior 
2012, que este ano teve como tema 
“Obesidade Mórbida – Prevenção e 
Tratamento”.

Em seu discurso de boasvindas, 
o presidente Arlindo de Almeida falou 
sobre os últimos anos da Saúde Su
plementar, os quais classificou como 
“difíceis” e chamou a atenção para o 
ano de 2012, que, segundo ele, foi 
“o pior de todos”. Como exemplo, 
lembrou da suspensão da venda de 
produtos de operadoras de planos 
de saúde de todo o País. “Este ano 
culminou, inclusive, com um casti
go que nós consideramos de certa 
maneira injusto, porque hoje em dia 
também as operadoras de planos de 
saúde precisam de saúde, a saúde 
financeira”, disse.

Sistema Abramge comemora 
fim das atividades de 2012

Prêmios Abramge/Sinog
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Solenidade incluiu entrega de 
prêmios de Jornalismo da Abramge                                            

e dois prêmios de Odontologia
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Sistema Abramge comemora 
fim das atividades de 2012

Ao falar sobre o setor de Saúde 
Suplementar, lembrou que, no final 
do ano, houve alterações nas dire
torias da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), com a saída do 
então presidente Maurício Ceschin. 
“O novo presidente da agência, André 
Longo, é proveniente da classe mé
dica e do sindicato dos médicos e já 
se propôs a nos atender. Acreditamos 
que essa nova gestão terá contatos 
mais frequentes de diretores da ANS 
com o setor. Assim, haverá melhor 
solução dos problemas encaminha
dos”, concluiu Arlindo. 

prêMiO abraMge de JOrnaliSMO
Fabrício Marques, vencedor da 

18a edição do Prêmio de Jornalis
mo, participou da premiação com 
reportagem de seis páginas inteiras, 
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prêMiOS SinOg

Durante a cerimônia de encerramento das atividades do 
Sistema, o Sinog realizou a entrega de seu tradicional Prêmio 
de Odontologia, atualmente em sua 11a edição. Concorre
ram na categoria dos cirurgiõesdentistas 14 trabalhos que 
trataram sobre “Diretrizes clínicas: protocolos clínicos de 
atendimento nas especialidades odontológicas como padrão 
de qualidade”, sagrandose vencedora a odontóloga Ilana 
Ferreira de Oliveira, da cidade de Volta Redonda, no estado 
do Rio de Janeiro. A dentista, que já havia ganho em 2009 
como estudante, obteve a quase totalidade dos pontos nos 
quesitos conteúdo e adequação ao tema, ao abordar a com
preensão e a importância dos protocolos de atendimento 
nas diferentes especialidades odontológicas. Desta forma, 
recebeu das mãos do presidente do Sinog, Geraldo Almeida 
Lima, o troféu, certificado e o valor bruto de 13 mil reais.

Já na categoria acadêmica, concorrendo com outros 
nove trabalhos válidos ao prêmio de oito mil reais brutos, 
o prêmio saiu para a estudante do 8o semestre do curso 
de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janei
ro – UFRJ, Raphaella Postorivo, abordando o tema sobre 
o perfil dos futuros cirurgiõesdentistas e um panorama 
sobre a metodologia de ensino para a formação dos novos 
profissionais. O professor orientador do trabalho vitorioso, 
Dr. Urubatan Medeiros, também da UFRJ, compareceu à 
premiação e ambos receberam do Sinog seus respectivos 
troféus e certificados.

O Sinog concedeu a outros participantes um certi
ficado com menção honrosa aos trabalhos que também 
contribuíram para o aprimoramento do tema apresentado.

A comissão julgadora foi constituída pela Dra. 
Claudia Durante, cirurgiãdentista e diretora do Sinog; 

professor Dr. 
Artur Cerri, di
retor da EAP/
APCD – Es
cola de Aper
feiçoamento 
P rof is s ional 
da Assoc ia
ção Paulista 
de CirurgiõesDentistas; professor Dr. José Roberto de 
Magalhães Bastos, professor titular de Saúde Coletiva e 
chefe do Departamento de Odontopediatria, Ortodontia 
e Saúde Coletiva da Faculdade de Odontologia de Bauru 
da Universidade de São Paulo – FOB/USP; Dra. Sandra 
Angotti Ossent, cirurgiãdentista ligada à operadora de 
plano odontológico, e Dra. Ana Paula Lucchesi Nucci, 
cirurgiãdentista e consultora na área odontológica.

O prêmio promovido pelo Sinog é uma iniciativa que 
visa a incentivar e promover o trabalho da classe odonto
lógica no Brasil, seja no setor acadêmico ou profissional.

intitulada “Um país em alerta”, pu
blicada na revista Minas Faz Ciência, 
da Fapemig – Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 
A matéria premiada se inicia com 
a experiência de um personagem 
de 164 quilos que leu e pesquisou 
ao máximo antes de tomar a difícil 
decisão de fazer uma cirurgia para 
redução do estômago.

A reportagem relata também al
gumas drogas e pesquisas que estão 
sendo realizadas para o tratamento 
e combate à gordura e cita ainda a 
importância de inserir a educação 
alimentar na vida das crianças, que 
aprendem, desde cedo, a se alimen
tarem corretamente, de forma mais 
saudável.

O trabalho vencedor explica como 
detectar e combater a obesidade mór

bida com dicas de médico especialista 
no que já é considerada a epidemia 
do século XXI – a obesidade. Este 
ano, o Prêmio de Jornalismo recebeu 
trabalhos de todas as regiões do País, 
com publicações regionais e nacio
nais, jornais e revistas com tiragens 
importantes.



cartaS e e-MailS
Sou psicólogo e esta revista tem uma 
grande qualidade de leitura pelos 
excelentes ar tigos abordados. No 
presente momento solicito 
minha alteração de endereço.
Ecy Neide Coelho Ferreira – 
Belém – PA

O  S BD C  –  S e r v i ç o  d e 
Biblioteca e Documentação 
Científ ica “Prof. Dr. José 
Victor Maniglia” vem acusar 
o recebimento da revis ta 
Medicina Social, 2012, v. 
29, nos 218, 219, editada por esta 
associação, a qual será de grande 
utilidade aos nossos usuários nos 
cursos de Medicina, Enfermagem 
e pós-graduação desta faculdade. 
Ficamos aguardando os próximos 
números que vierem a ser editados a 
título de doação.
Rosângela Maria Moreira Kavanami – 
São José do Rio Preto – SP

Venho por este agradecer a revista 
Medicina Social de Grupo, ano 29, 
nº 219, out/nov/dez 2012, pois se trata 
de um material rico em pesquisas para 
nosso corpo discente e docente.
Mila Lamounier Palhares – Lavras – 
MG

Agradeço a remessa da revista Medicina 
Social, que recebo por cortesia há vários 
anos e comunico meu novo endereço, a 
fim de continuar a recebê-la.
Carlos Alberto Marinho de Oliveira – 
Rio de Janeiro – RJ

Venho por meio desta dizer-lhes que 
quero pedir o cancelamento da revista 
Medicina Social a partir dos próximos 
meses, por motivo de mudança de 

endereço. Agora estou me 
mudando para São Paulo 
(perto de vocês)! Assim que 
estiver com o novo endereço, 
farei contato novamente para 
atualização.
Pedro de Abreu Libanio – 
Belo Horizonte – MG

Temos regularmente recebido 
e s t a  t ã o  c o n c e i t ua d a 

publicação em nossa Biblioteca da 
Cultura. Manifestamos evidente interesse 
em continuarmos recebendo. Para 
isto, solicitamos favor alterarem nosso 
endereço para correspondência.
Dimas Siqueira Fernandes – Cachoeiro 
de Itapemirim – ES

Pedidos de assinatura:
Alécia Santos, Santo Antônio do Monte 
– MG; Alessandro Oliveira, Ouro Preto – 
MG; Ana Paula Shishido, São Francisco 
do Sul – SC; Carlos Reis da Silva, Belo 
Horizonte – MG; Christina Bezerra 
Martins, Fortaleza – CE; Clemilton Silva 
Nunes, Belo Horizonte – MG; Cristiane 
Pereira da Cunha, Nova Canaã do Norte 
– MT; Cristina Alves Moreira, São Paulo – 
SP; Daniela Lucia da Silva, Belo Horizonte 
– MG; Delma Pereira Costa Rodrigues, 
Barra Mansa – RJ; Juliana Cristina da 
Silva, Belo Horizonte – MG; Karine Klein, 
Jaraguá do Sul – SC; Leila Graciela Silva 
Barbosa Santos, Itagimirim – BA; Marluci 

Macedo Pereira, Barra Mansa – RJ; Paulo 
José Soares de Sousa, Brasília – DF; 
Ricardo Hideki Kubo, Santo André – SP; 
Vanessa Bulhões, Belo Horizonte – MG.

Alterações de endereço: 
Carlos Alberto Marinho de Oliveira, 
Rio de Janeiro – RJ; Cristine Alves 
Camara, Salvador – BA; Dimas Siqueira 
Fernandes, Cachoeiro de Itapemirim – 
ES; Ecy Neide Coelho Ferreira, Belém 
– PA; Emmanuel Ramos de Castro, São 
Paulo – SP; Ismael Teixeira Antuña, Belo 
Horizonte – MG; Julio César Mattos de 
Faria, São Paulo – SP; Kátia Fernandes, 
Guarulhos – SP; Manoel Antonio M. 
de Oliveira, São Paulo – SP; Pedro de 
Abreu Libanio, Belo Horizonte – MG; 
Talita Figueiredo, Florianópolis – SC.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Associação Brasileira de Odontologia 
– Regional Pará, Belém – PA; Mila 
Lamounier Palhares, Fundação 
Educacional de Lavras – Unilavras, 
Lavras – MG; Rafael de Almeida 
Decurcio, Associação Brasileira de 
Odontologia – Regional Goiás, Goiânia 
– GO; Rosângela Maria Moreira 
Kavanami, Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto – Famerp, São 
José do Rio Preto – SP; Universidade 
Vale do Rio Verde – Unincor, Três 
Corações – MG.
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A supermáquina 
Descubra como trabalham 
os cem bilhões de neurônios 
do cérebro. E conheça 
as pesquisas que aumentam 
os seus poderes

Narcolepsia   
Dormir muito pode 
ser prejudicial à 
saúde. Saiba como 
evitar esta doença

Implante 
dentário  
Confira os 
procedimentos 
mais utilizados na 
substituição de 
dente e quando são 
necessários

Congressos  
Planejamento 

estratégico no 
setor de saúde foi  

tema de discussão 
dos Congressos 
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OUT/NOV/DEZ 2012ANO XXIX Nº 219

Medicina Socialde Grupo

Eliezer Arantes da Costa, engenheiro, professor e consultor de empresas, fala sobre 
os caminhos para melhorar a gestão e diminuir custos nas empresas



Principais Prazos das Operadoras na ANS

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

JANEIRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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MARÇO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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JUNHO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
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 01/01 Confrat. Universal 12/02 Carnaval  29/03 Paixão 31/03 Páscoa 
 21/04 Tiradentes 01/05 Dia do Trabalho  30/05 Corpus Christi 07/09 Independência do Brasil   
 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
FERIADOS
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18o congresso abramge
9o congresso sinog
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9o congresso sinog
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Expectativas
Perspectivas

Tendências

18o congresso abramge
9o congresso sinog
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9o congresso sinog

22 00 11 33

Agende-se para o principal evento da saúde suplementar

Dias 22 e 23 de agosto de 2013 - Hotel Maksoud Plaza - São Paulo, SP

Mercado da Saúde Suplementar
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