
Fome oculta 
Você come e não tem nutrientes suficientes em seu organismo? 

Confira as consequências da falta de vitaminas e minerais na sua saúde

Odontologia do sono    
Saiba como a apneia e o ronco são 

tratados na cadeira do dentista

Ergonomia   
Conheça as novas técnicas para dar 
conforto e saúde no local de trabalho

Ossos frágeis    
O aumento dos casos de 
osteoporose preocupa o 
Brasil. Descubra como se 
prevenir para evitar a perda 
óssea
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A escritora e psicóloga Lídia Rosenberg Aratangy fala, em entrevista exclusiva, por que o 
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SuStentabilidade em xeque 
grande dificuldade 
de ser conseguidos, 
tanto pela indu-
ção que o índice 
g o v e r n am e n t a l 
produzirá, quanto 
pela vigilância dos 
órgãos de defesa 
do consumidor e 
da sociedade em 
geral – mormente 
pela população de 
idosos de nossas 
carteiras que não 

para de crescer. 
Mais do que nunca, necessi-

tamos utilizar toda a criatividade 
possível para estancar qualquer 
desperdício e usar toda a gestão 
profissional. É o momento de se 
pensar em uma governança cor-
porativa bem azeitada, que possa 
afinar gastos e expandir oportu-
nidades. 

Vale lembrar que o órgão re-
gulador precisa estar atento para 
a sustentabilidade do setor e as 
operadoras de planos de saúde 
precisam utilizar a medicina pre-
ventiva e incentivar a educação 
da população no uso consciente 
dos recursos disponíveis na área da 
saúde. Cabe à ANS colaborar com 
os planos de saúde na elaboração 
de resoluções e instruções que 
não aumentem tanto os gastos do 
dia a dia das empresas. É preciso 
tratar com toda a austeridade a 
introdução de novas tecnologias 
e, principalmente, acabar com a 
sangria que representa o setor 
das OPMEs –  órteses, próteses e 
materiais especiais – atualmente 
contribuindo com cerca de 10% 
dos custos totais das empresas de 
assistência médica.

OO  “ P i b i n ho” 
(0,9% de cresc i-
mento) realmente 
decepcionou. Foi 
o menor índice de 
crescimento de to-
dos os países do 
Br ic s , g rupo no 
qual estamos inse-
ridos. No entanto, 
o crescimento do 
nosso setor, embora 
em ritmo mais len-
to, continua. 

Um grande problema, porém, 
aproxima-se ameaçadoramente – o 
aumento de custos do setor, aferido 
pelo IESS (Instituto de Estudos em 
Saúde Suplementar) e divulgado 
recentemente, alcançou um índice 
recorde nos últimos anos de 16,4%. 

Por outro prisma, sabemos do 
esforço do governo para manter a 
inflação sob controle, haja vista a 
contenção de aumento do preço 
dos combustíveis, abaixo das ex-
pectativas do setor; o protelamen-
to do aumento dos transportes, 
pedido pelo governo central às 
prefeituras; a desoneração do 
custo da energia elétrica efetuado 
pelo governo e demais medidas 
restritivas a respeito de reajustes 
propostos. 

Sem dúvida, nosso setor tam-
bém terá o reajuste reprimido pelo 
governo e quase com certeza não 
chegará a dois dígitos. Ora, como 
sobreviver a tal disparidade entre 
aumento de custos recordes e 
reajustes reprimidos em um setor 
que na média apresenta uma lu-
cratividade pífia, ou seja, em torno 
de 1%? 

Mesmo os reajustes que temos 
a liberdade de negociar terão 
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Direito

Agenda Regulatória 
da ANS para 2013/2014

Ésabido que o artigo 197, que 
compõe o capítulo “Saúde” da 
Constituição Federal, estabele-

ce que as ações e serviços públicos e 
privados de saúde são de relevância 
pública, cabendo ao poder público 
dispor, nos termos da lei, sobre a 
sua regulamentação, f iscalização 
e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou por meio 
de terceiros e, também, por pessoa 
física ou jurídica de direito privado.

Dessa forma, a Carta Magna 
reserva ao poder público o direito – 
dever, nos limites fixados em lei, de 
normatizar, fiscalizar e controlar as 
ações e serviços de saúde no Brasil.

Esse poder de polícia do Estado 
no que se refere à operação de pla-
nos e seguros privados de assistên-
cia à saúde é delegado, pela Lei no 
9.961, de 2000, à Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS, au-
tarquia federal especialmente criada 
para tal fim, com sede no Rio de 
Janeiro, RJ, e jurisdição sobre todo 
o território nacional. Só para ter-se 
ideia da quantidade de diplomas le-
gais expedidos para regular o setor, 
incluindo leis, medidas provisórias, 
resoluções do Consu e da ANS, já se 
aproximam da casa de 1.400 atos 
normativos. Não há notícia de ta-
manho contingente regulatório para 
qualquer outro setor de atividade, 
em nosso país, em tão pouco tempo.

Considerando ter a ANS, por 
força e nos termos da legislação em 
vigor, o poder de polícia delegado 
pelo poder público federal para 
regular o segmento de operadoras 
e de planos e seguros privados de 

solvência – liberação de ativos para 
construção de unidades médicas; 
consolidação da legislação da Saú-
de Suplementar; flexibilização dos 
produtos de saúde, principalmente 
no segmento ambulatorial, e a aná-
lise de custo – efetividade prévia 
às incorporações ao rol mínimo de 
procedimentos médicos e odon-
tológicos cobertos pelos aludidos 
produtos de saúde.

Não há notícia de que a Di-
retor ia Colegiada acolheu essas 
reivindicações, mas, na nossa opi-
nião, seria da mais alta importância 
regulatória que tais temas sejam 
integrantes da agenda da agência 
para 2013/2014.

Por fim, há pendências de gran-
de relevo e impacto para o setor 
que devem ser objeto de debate 
e decisão urgente, tais como a 
definição do prazo decadencial de 
cobrança do ressarcimento ao SUS; 
a questão da contributividade ou 
não do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN), bem 
como da sua base de cálculo redu-
zida pelo abatimento das despesas 
assistenciais despendidas pelas 
Operadoras de Planos de Saúde; 
e a incidência e a base de cálculo, 
também reduzida, do PIS/Cofins das 
referidas empresas.

Isso porque, no tocante ao res-
sarcimento ao SUS, já há entendi-
mento doutrinário e jurisprudencial 
de que a decadência se dá em três 
a cinco anos da data da ocorrência 
da despesa a ser ressarcida. Re-
ferentemente ao ISSQN, também 
há julgados reconhecendo a não 
contributividade de parte das opera-
doras que não têm rede assistencial 
própria, além de outras decisões 
que permitem a essas contribuintes 
recolher o citado imposto deduzindo 
as referidas despesas de sua base 
de cálculo. E, quanto ao PIS/Cofins, 
apesar da clareza da legislação fede-
ral no sentido de permitir a redução 
da base de cálculo dessas contribui-
ções sociais, a Receita Federal insiste 
em não concordar com isso. P

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

assistência à saúde, para que aque-
las possam preparar-se para que 
não sejam surpreendidas por atos 
regulatórios que venham a impactar 
negativamente a performance de 
suas empresas, merecem atenção e 
análise as propostas apresentadas 
pela Diretoria Colegiada da ANS, 
no dia 16 de outubro de 2012, 
aos membros da Câmara de Saúde 
Suplementar, para compor a sua 
Agenda Regulatória para o biênio 
2013/2014.

Os pontos que deverão ser ob-
jeto de ação regulatória da ANS no 
citado período serão as matérias 
relativas à sustentabilidade do setor; 
garantia de acesso e qualidade as-
sistencial em favor dos beneficiários 
de planos e seguros privados de 
assistência à saúde; relacionamen-
to entre operadoras e prestadores 
de serviços de saúde; incentivo à 
concorrência; garantia de acesso à 
informação em favor dos mencio-
nados beneficiários; integração da 
Saúde Suplementar com o SUS e 
governança regulatória.

Pelos atos normativos já baixa-
dos pela Diretoria Colegiada da ANS 
e demais providências por ela toma-
das neste ano, claramente se nota a 
firme intenção da agência em vir a 
cumprir a agenda aqui comentada.

É conhecido, também, que o 
mercado operador sugeriu à agên-
cia que na sua Agenda Regulatória 
também inserisse o estudo, debate 
e normatização de outros assuntos, 
igualmente importantes, a saber: 
flexibilização do modelo de rea-
juste dos planos individuais novos; 

Dagoberto José steinmeyer Lima

A quantidade de diplomas legais expedidos para 
regular o setor, incluindo leis, medidas provisórias etc., 

já se aproxima da casa de 1.400 atos normativos
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Economia

Governança corporativa 
nas OPSs

Cada vez mais a questão da 
governança corporativa ganha 
importância no mundo dos 

negócios. Recentemente participamos 
de um evento no qual alguns especia-
listas, que já militam nessa área há al-
gum tempo, mostraram os benefícios 
que as empresas vêm colhendo com 
a adoção de práticas de governança. 
Pelo que nos foi apresentado, o porte 
das empresas não nos pareceu ser o 
mais relevante, mas, sim, sua impor-
tância para toda e qualquer empresa 
que procura consolidar um modelo de 
gestão com excelência e diferenciação 
e, com isso, torná-la mais visível para 
os investidores. 

O movimento pela governança 
corporativa teve seu início em mea-
dos da década de 1980 nos EUA. Os 
grandes investidores institucionais 
passaram a se mobilizar contra 
algumas corporações que eram ad-
ministradas de maneira irregular, 
em detrimento aos acionistas. Esse 
movimento foi se expandindo pelo 
mundo, chegando à Inglaterra, ini-
cialmente, e depois se estendendo 
pelo resto da Europa. 

No Brasil, essa corrente é mais 
recente. Começou a partir de 1999, 
com a criação do Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa (IBGC) 
e do primeiro Código Brasileiro de 
Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, e vem crescendo signi-
ficativamente. 

Também a reforma da lei das 
sociedades anônimas em 2001 pro-
moveu um considerável avanço nos 
padrões de governança na legislação 
brasileira. A importância da gover-
nança corporativa não se concentra 

organizações são dirigidas, monito-
radas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, 
conselho de administração, diretoria 
e órgãos de controle. As boas práticas 
de governança corporativa conver-
tem princípios em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com 
a finalidade de preservar e otimizar o 
valor da organização, facilitando seu 
acesso ao capital e contribuindo para 
a sua longevidade”. 

De maneira bastante genérica, 
a governança corporativa pode ser 
descrita como os mecanismos ou 
princípios que governam o processo 
decisório dentro de uma empresa, 
ou seja, é um conjunto de regras 
que visam minimizar os problemas 
de agência. 

Os princípios basilares da gover-
nança corporativa envolvem maior 
proteção do patrimônio, maiores 
atratividades e valor da empresa, 
transparência de informações, igual-
dade no tratamento dos acionistas/
sócios, prestação de contas e respeito 
às leis. Entre os benefícios da adoção 
de práticas de governança, destaca-se 
a finalidade de aumentar o valor da 
sociedade, assim como facilitar seu 
acesso ao capital e contribuir para a 
sua perenidade. 

Governança corporativa passa, 
então, por mudanças estruturais na 
forma de gerir a organização. Tal fato 
decorre da necessidade de implantar 
procedimentos relacionados à trans-
parência nas informações divulgadas 
e à responsabilidade dos administra-
dores, entre outros. Trata-se de um 
tema muito importante, mas relativa-
mente recente, principalmente no se-
tor saúde como um todo.  Porém, vem 
ganhando espaço e tornando foco de 
discussões em diversos momentos no 
ambiente empresarial.

Os princípios e práticas da boa 
governança corporativa aplicam-se 
a qualquer tipo de organização, in-
dependentemente do porte, natureza 
jurídica ou tipo de controle.    P

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

apenas em disciplinar as relações 
entre as diversas áreas de uma or-
ganização ou com partes externas. A 
implementação das boas práticas de 
governança corporativa possibilita 
uma gestão mais profissionalizada e 
transparente, diminuindo a assimetria 
informacional, minorando o problema 
de agência, procurando convergir os 
interesses de todas as partes relacio-
nadas, buscando maximizar a criação 
de valor na empresa. 

Esse assunto é muito recente no 
segmento de empresas que atuam no 
mercado de planos de saúde. A Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), nos últimos anos, iniciou 
alguns ensaios de discussões sobre 
esse conceito. Martin Hilb define a 
“nova governança corporativa como 
um sistema pelo qual empresas são 
estrategicamente dirigidas, integrati-
vamente gerenciadas e holisticamente 
controladas, de forma empreendedora 
e ética e de maneira apropriada para 
cada contexto específico”. Já para o 
Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC), “governança 
corporativa é o sistema pelo qual as 

Wagner barbosa De Castro

A ferramenta é para toda e qualquer empresa 
que procura consolidar um modelo de gestão                     

com excelência e diferenciação

Governança 
corporativa passa, 

então, por mudanças 
estruturais na 

forma de gerir a 
organização
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Novo comando na agência

Após o término do mandato de 
Maurício Ceschin à frente da 
Diretoria Colegiada da ANS em 

novembro do ano passado e tendo 
assumido interinamente a função de 
diretor-presidente o então diretor de 
Gestão, André Longo, sentimo-nos 
na obrigação de apresentar a ele, 
formalmente, o Sinog e todas as suas 
atividades e atribuições como legí-
timo representante da odontologia 
de grupo. Na expectativa de nossa 
reunião agendada, tivemos a grata 
notícia de que seu nome fora confir-
mado, pela Presidência da República, 
no cargo máximo da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar.

Nesse encontro, realizado no iní-
cio de março, tive a oportunidade de 
falar sobre os desafios do nosso sin-
dicato como representante da maior 
modalidade de planos odontológicos 
na saúde suplementar brasileira e 
das diferentes responsabilidades que 
temos nos âmbitos inst itucional, 
político e sindical à frente de nossa 
categoria econômica. A odontologia 
de grupo, juntamente com os planos 
odontológicos disponibilizados pelas 
operadoras de medicina de grupo, 
responde, atualmente, por mais de 
80% de todos os benef iciários do 
segmento odontológico.

Só para se ter uma ideia dessa 
grandeza de mercado, a operadora 
com maior número de beneficiários 
em toda a saúde suplementar, incluin-
do os segmentos médico e odonto-
lógico, faz parte da odontologia de 
grupo, assim como uma vasta gama 
de pequenas e médias operadoras 
espalhadas nas diversas localidades. 
Somente as operadoras filiadas ao Si-
nog possuem perto de 9,5 milhões de 
beneficiários, com uma receita anual 
na faixa de R$ 1 bilhão.

geraLDo aLmeiDa Lima

Sinog

cimento das especificidades. Na reunião 
com o presidente da ANS reiteramos 
essa necessidade, tendo em vista a 
viabilidade das pequenas e médias 
operadoras odontológicas, por conta 
do papel fundamental que representam, 
atuando em localidades distantes dos 
grandes centros urbanos e com exce-
lente índice de qualidade assistencial. 
André Longo mostrou-se receptivo 
com a ideia de editar normas especí-
ficas para o segmento odontológico, 
 mostrando-se ciente dessas particula-
ridades, assim como acha importante 
desonerar as operadoras odontológicas, 
principalmente as pequenas e médias, 
que levam capilaridade ao segmento.

Foi reportada ao novo presidente a 
proposta enviada pelo Sinog para que 
a margem de solvência seja calculada 
com metodologia específica para a 
odontologia, já que o nosso risco é 
menor. Além disso, reforçamos a neces-
sidade da continuidade do intercâmbio 
com a ANS, com a presença de membros 
da agência em nossos eventos para que 
possamos dar continuidade à dissemi-
nação do conhecimento. Obtivemos o 
compromisso de que ele verificaria a 
nossa contribuição que está em análise 
pela Diope desde o ano passado e de 
que manteria e estreitaria este relacio-
namento com o nosso sindicato para o 
benefício geral do segmento, colocando 
a ANS à nossa disposição.

Como se vê, o Sinog tem inúmeros 
desafios que precisam ser solucio-
nados, fundamentalmente em nível 
regulatório, para que haja o equilíbrio 
operacional, tanto no que tange a área 
assistencial como a administrativa. 
Temos em nossos maiores eventos – 
Sinplo e Congresso – a oportunidade 
de debatermos essas grandes questões 
e tornar oficiais nossas reivindicações 
junto ao órgão regulador, que agora 
parece se mostrar mais aberto às nossas 
manifestações. 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

Para assegurar a qualidade da 
gestão e o aprimoramento profissional 
dessas operadoras, em especial aquelas 
que são filiadas ao Sinog, informei ao 
presidente da agência reguladora que 
temos empenhado nossos esforços 
também na disseminação do conhe-
cimento, pela relevância dos temas 
pertinentes ao setor e, principalmente, 
pelas questões que envolvem os temas 
regulatórios, que julgamos de extrema 
relevância e norteadores das ações para 
os nossos filiados. Em todas as reuniões, 
grupos e câmaras técnicas instituídos 
pela ANS de interesse do segmento 
odontológico, temos enviado represen-
tantes que participam ativamente das 
discussões e, posteriormente, trazem as 
considerações que julgam importantes 
para serem levadas ao conhecimento 
das operadoras filiadas por meio de 
nossas reuniões de esclarecimentos 
regulatórios.

Sabemos, entretanto, que a re-
gulamentação impõe dif iculdades, 
especialmente para as operadoras que 
não dispõem de grandes estruturas ad-
ministrativas e operam com pequenas 
carteiras em regiões com peculiaridades 
e características distintas, além de todas 
as demais operadoras que precisam 
ajustar suas operações em larga escala, 
em virtude destas novas normatizações, 
o que acaba implicando aumento de 
seus custos administrativos. Para que a 
normatização feita pela agência cause 
menos impactos para as operadoras 
odontológicas, é necessário que haja a 
percepção de que o segmento odonto-
lógico tem particularidades inexistentes 
no segmento médico.

Aliás, reivindicação antiga do Sinog 
de diretorias anteriores, sempre levada 
ao conhecimento dos especialistas da 
agência, é para que exista outro olhar 
ao nosso segmento com pleno conhe-

Presidente da ANS reconhece que é importante desonerar 
as operadoras odontológicas



7

Colônias, batons, loções já são 
itens que fazem parte da vida 
dos adultos e nem são questão 

de vaidade, mas necessidade em prol da 
higiene e do bem-estar. Nas prateleiras 
desses produtos também não faltam 
opções para crianças. Para se ter uma 
ideia, em pesquisa publicada no portal 
da Associação Brasileira da Indústria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos (Abihpec), o Brasil foi classificado 
como vice-líder no mercado infantil 
desses produtos no ano passado.

O farmacêutico Maurício Pupo, de 
Campinas (SP), conta que desde o nas-
cimento as mães compram sabonetes, 
talcos e pomadas antiassaduras, muitos 
com função cosmética. “Gestantes 
precisam estar atentas aos produtos 
que habitualmente aplicam, já que a 
maioria é absorvida pela pele. Optar 
nesta fase pelos hipoalergênicos é in-
teressante, para que o feto não fique 
exposto a agentes irritantes”, acres-
centa o especialista em cosmetologia.

Considerados “uma mão na roda” 
na hora da limpeza do bebê, os lenços 
umedecidos também geram dúvidas. 
“São desenvolvidos especialmente 
para este fim”, explica a dermatolo-
gista Flávia Addor. “Mas, se a criança 
já tiver irritação, eles não exercem 

ação curativa e é preciso procurar o 
médico”, ressalta a membro titular da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia 
– Regional São Paulo.

Com apenas poucos anos, es-
pelhando-se nos pais e familiares, 
as crianças começam a eleger seus 
próprios cosméticos. Afinal, quando 
elas podem e devem usá-los? Maurí-
cio Pupo conta que, embora a região 
cutânea da criança já tenha sistema de 
defesa, sua pele é mais sensível e pode 
causar algumas irritações.

Para atualizar os requisitos técnicos 
à concessão de registro de cosméticos 
infantis, cuja legislação é a Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) 38/2001, 
a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) lançou em agosto último 
uma Consulta Pública (CP no 50/2012), 
que teve duração de 60 dias. A CP 
objetivava, também, abordar critérios 
como formulação, segurança e rotu-
lagem. Outra novidade foi a definição 
da idade do público de 0 a 12 anos.

Para orientar a população, a Anvisa 
elaborou a cartilha Cosméticos Infan-
tis, disponível para download em seu 
portal (www.anvisa.gov.br).

Hoje, de acordo com as normas, é 
permitida a venda de cremes dentais, 
perfumes, sabonetes, xampus e condi-

cionadores (todas as idades), esmaltes 
e protetores solares (idades específicas) 
e todos devem conter a especificação 
“infantil” no rótulo.

“Alisantes e tinturas de cabelo, por 
exemplo, não têm dados de segurança 
para uso infantil”, reforça a dermato-
logista Addor. E alerta: “Cuidado com 
maquiagens para bonecas, que não são 
cosméticos e, portanto, não devem ser 
aplicadas”.

Em caso de irritações e alergias aos 
produtos, o tratamento dependerá da 
extensão e intensidade das lesões, mas 
de modo geral a simples suspensão já 
leva à melhora total. P

Coisa de criança?
Cosméticos

Produtos de beleza para os pequenos têm        
registro especial da Anvisa

POde uSar?
A Anvisa lançou em 2012 uma 

cartilha para orientar sobre pro-
dutos ao público infantil. Confira 
seus requisitos e conselhos dos 
especialistas:
• Fixadores para cabelos – Podem 

ser perfumados, coloridos, com 
fotoproteção e efeito luminoso. 
Indicados a partir de 3 anos e 
aplicados por adulto.

• Maquiagens – Com baixa f i-
xação e duração, fáceis de sair 
com água. Podem conter gosto 
amargo para evitar ingestões. 
Esmaltes, a partir dos 5 anos, 
devem ser testados para observar 
irritações.

• Protetores solares – Antes dos 
6 meses de idade, só com re-
comendação. A cartilha mostra 
que o fator mínimo de proteção 
é o FPS 15, mas a utilização é 
indicada conforme o tipo de pele 
e orientação médica.

• Sabonetes, xampus e condiciona-
dores – Aplicados por adultos e 
àqueles com histórico de alergias 
são recomendados os hipoalergê-
nicos. Segundo os especialistas, o 
sabonete infantil em geral tem pH 
neutro (7,0) ou fisiológico (5,0, 
o mesmo da pele, que é ácida). 
Escolher o não irritante aos olhos 
e suave em seu poder detergente.

Fontes: Cartilha Cosméticos Infantis, em 
www.anvisa.gov.br, e profissionais entre-
vistados.
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No baixo-ventre feminino, es-
trategicamente protegida pelos 
ossos da pelve, encontra-se uma 

pequena bolsa em forma de pera in-
vertida que exerce papel fundamental 
não só na vida de toda mulher, como de 
toda a espécie humana: esta bolsa é o 
útero, órgão que faz parte do aparelho 
reprodutor feminino – formado por 
vagina, útero, tubas uterinas e ovários. 
E se a vagina atua como o canal por 
onde o pênis penetra e ali deposita o 
sêmen, se os ovários produzem o óvulo 
que é liberado para se encontrar com 
o espermatozoide, dentro das tubas 
uterinas, é nas paredes internas do útero 
– por isso mesmo chamado de “mãe do 
corpo” – que o ovo se fixa, dando início 
à gestação. Durante nove meses, caberá 
então ao útero não só proteger como 
também fornecer os nutrientes para o 
feto, até o momento em que, devido 
às suas contrações, o bebê vier à luz. 

Para os mais antigos, o bom fun-
cionamento deste órgão e dos ovários 
era confirmado pela capacidade da 
mulher de engravidar e menstruar to-
dos os meses. Embora isto seja verdade, 
explica a ginecologista e obstetra Mara 
S. C. Diegoli, do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, conhecer um pouco mais 
sobre a fisiologia e os cuidados com 

o útero pode ajudar a prevenir várias 
doenças e suas complicações.

Sua forma, estrutura e tamanho 
podem variar de acordo com a idade 
(menor nas jovens antes de ter filhos e 
nas que já ultrapassaram a menopau-
sa), estado (seu comprimento varia, em 
média, entre 4 e 7 cm e na gravidez 
pode atingir 40 cm) e estimulação 
hormonal de cada mulher. As paredes 
uterinas apresentam uma camada 
externa, chamada de serosa; uma 
intermediária, ou miométrio; e a mais 
interna, ou endométrio – uma mucosa 
que em toda mulher, a partir dos 10 
ou 12 anos, passa a descamar todos os 
meses, causando a menstruação, que 
dura de três a sete dias. Na verdade, 
esta descamação é a eliminação da 
camada que deveria servir como prote-
ção para o feto – e ela ocorre, quando 
não há gravidez, até a mulher entrar 
na menopausa, por volta dos 48 anos. 

A menstruação pode provocar 
anemia e cólicas. Estas atingem 5 en-
tre 10 mulheres na fase da menacme 
(fase reprodutiva); embora sejam mais 
intensas em casos especiais, como os 
de endometriose, as cólicas menstruais 
são mais frequentes na adolescência 
– quando o útero ainda está imaturo 
e, ao menstruar, a mulher libera gran-

des quantidades de prostaglandinas 
– substâncias que desencadeiam a 
contração uterina, provocando dores, 
mal-estar e às vezes até desmaios. Mas 
hoje, lembra Diegoli, há medicamen-
tos que aliviam a dor, entre eles os 
anti-inflamatórios não hormonais, os 
analgésicos e os relaxantes musculares.

O colo do útero é a parte que fica 
em contato direto com a vagina, visível 
por meio do exame ginecológico; já o 
corpo uterino não é visível mas pode 
ser sentido durante o exame, quando o 
médico faz o toque vaginal (associando o 
toque interno da vagina com a palpação 
externa do abdome para avaliar o útero 
e os órgãos anexos (tubas e ovários). O 
corpo do útero aumentado tanto pode 
dever-se à gravidez como a vários outros 
fatores, entre eles, o aparecimento de 
tumores benignos (miomas) ou malignos 
(câncer do corpo uterino). 

Durante séculos, diz a médica, o 
colo do útero foi o responsável pelo 
mais alto índice de mortalidade femi-
nina, por ser o local onde ocorria o 
câncer mais comum nas mulheres. Até 
surgir um exame de prevenção – o de 
colpocitologia oncótica, mais conheci-
do como Papanicolau, que consiste na 
coleta, com uma espátula especial, de 
material do colo uterino, que em segui-
da é colocado em uma lâmina para ser 
analisado por um citopatologista. É um 
exame pouco invasivo, explica Marcus 
Miragaia Lemes, ginecologista e obs-
tetra em São Paulo, e já considerado 
parte da rotina do exame ginecológico. 
Este deve ser feito desde que se inicia a 
vida sexual e refeito anualmente, pois, 
avalia Lemes, a periodicidade desses 
exames é a profilaxia mais adequada 
para manter o útero saudável. 

O Papanicolau ajuda a detectar os 
primeiros indícios de várias doenças – 
seja o câncer do colo uterino, sejam as 
doenças conhecidas como sexual mente 
transmissíveis (DSTs). Entre elas, estão 
as leucorreias (corrimento vaginal), go-
norreia, clamídia e também o HPV (pa-
pilomavírus humano), mesmo quando 
não existem os sintomas externos desta 
doença – as verrugas que aparecem na 
vulva, na vagina ou no ânus. 

Outras patologias importantes do 
útero são o leiomioma, uma alteração 

Bolsa de vida
Saúde

Conhecer a fisiologia e os cuidados com o útero 
ajuda a prevenir doenças 
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benigna da própria musculatura do 
útero que acomete quase 50% das 
mulheres que estão em idade fértil; a 
endometriose, que é o surgimento de 
focos de tecido do endométrio fora 
de seu habitat normal (nos ovários, 
nas trompas, no intestino ou dentro 
do próprio útero, que é a adenomiose; 
os miomas, tumores benignos que 
podem ocorrer em qualquer das três 

camadas uterinas e, quando ocorrem 
no endométrio, dificultam a gravidez 
por comprometer a fixação do feto; os 
pólipos uterinos, saliências do tecido 
do colo ou dentro do útero que podem 
causar muito sangramento; e o câncer 
do endométrio ou adenocarcinoma, 
que exige tratamento cirúrgico. Tanto 
quanto o mioma, este tipo de doença é 
mais comum em pacientes obesas. 

Para melhor detectar doenças no 
útero ou facilitar seu tratamento, o 
médico pode solicitar exames com-
plementares, tais como: colposcopia 
e biópsia, ultrassonografia pélvica, 
histeroscopia; ou pode aprofundar 
mais a pesquisa pedindo outros, 
como o de ressonância magnética e 
a tomografia.  P
lucitab@terra.com.br

Tontura e zumbido no ouvido 
são constantemente associados 
à labirintite, mas é a somatória 

dos sintomas que o paciente descre-
ve, juntamente com o exame físico e, 
eventual mente, exames complementa-
res, que permite o diagnóstico correto 
dessa afecção no labirinto – parte 
interna do ouvido, responsável pela 
audição e pelo equilíbrio. 

O zumbido é um sintoma fre-
quente, mas pode ser desencadeado 
por alterações sistêmicas – como hi-
pertensão arterial e hipoglicemia, ou 
osteomusculares, como problemas na 
articulação mandibular e na coluna 
cervical. 

As informações são da médica Vera 
Lúcia Ribeiro Fuess, que esclarece tam-
bém por que não é adequado chamar 
tontura de labirintite: “A labirintite é 
um quadro inflamatório ou infeccioso 
da orelha interna, relativamente raro 
nos dias de hoje, excetuando-se as de 
origem tóxicas, como as causadas por 
álcool e determinados medicamentos. 
As labirintites infecciosas são mais 
frequentes na gestação, no início da 
vida e em jovens adultos, quando nor-
malmente ocorrem em consequência 
de quadros virais que comprometem 
o labirinto”.

Especializada em otorrinolaringo-
logia pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), a 

médica observa que não há um exame 
específico para o diagnóstico, mas o 
relato do paciente ajuda muito. Entre 
os pontos que podem ser esclarecidos 
no consultório, a instabilidade hor-
monal feminina, particularmente na 
gravidez e na menopausa, associa-se 
frequentemente a quadros de tontu-
ra, enquanto nos idosos os distúrbios 
visuais e o sedentarismo são causas 
comuns de quadros de vertigem re-
latados.

Na dúvida, outros procedimentos 
ajudam muito. O exame otoneuroló-
gico investiga a acuidade auditiva, 
a compreensão da linguagem, a res-
posta do labirinto e alguns reflexos 
que dependem do sistema nervoso 
central, para verificar se existem lesões 
neurológicas. A ressonância magnética 
permite diferenciar quadros periféricos 
(labirínticos propriamente ditos) de 
quadros centrais (neurológicos). E as 
análises de sangue servem para pes-
quisar anemia, alterações metabólicas 
e hormonais.

Fuess alerta para a necessidade da 
investigação detalhada dos quadros 
atribuídos a labirintites, principalmen-
te nos casos dos idosos. Ela explica que 
nessa faixa etária tontura e zumbido 
podem ocorrer por desgaste das células 
sensoriais do labirinto, prejudicando 
a manutenção do equilíbrio. Outra 
razão para a tontura entre idosos são 

os próprios remédios para tratar esse 
sintoma, que, quando consumidos por 
longos períodos, podem provocar ver-
tigem crônica, além de diversos efeitos 
colaterais, como tremores e depressão.

A Associação Brasileira de Otorrino-
laringologia e Cirurgia  Cérvico-Facial 
(ABORL-CCF), recomenda que a inves-
tigação inicial dos sintomas atribuídos 
à labirintite seja feita por especialista 
dessa área, principalmente se vierem 
acompanhados de vertigem. A entida-
de avalia, no entanto, que, quando há 
suspeita de doenças associadas – entre 
as quais, acidente vascular cerebral 
(AVC), hipertensão, diabetes, colesterol 
elevado ou disfunção da tireoide –, o 
ideal é que seja feito encaminhamen-
to para o profissional com formação 
específica. 

tOntura e  aliMentOS
A tontura ain-

da pode estar 
associada ao 
estilo de vida e 
ao consumo de 
substâncias que 
são estimulan-
tes do labirinto. 
Por isso, os aspectos 
relacionados à ali-
mentação também 
devem ser conside-
rados, como explica 
a nutricionista Rose-
ly Rossi, da Clínica 
Equilíbrio Nutri-
cional, em São 
Paulo. “A tontura proveniente 
da labirintite tem uma relação 
muito importante com a ali-
mentação, porque o ouvido é um 
grande consumidor de energia 
e, para funcionar, depende 

Na corda bamba
Labirintite

A falta de equilíbrio faz parte da doença 
inflamatória do ouvido 
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Nos últimos anos o aumento 
dos casos de osteoporose vem 
preocupando a população, 

que só acaba descobrindo a doença 
quando acontece uma fratura míni-
ma, quase espontânea, e o quadro 
se agrava, podendo levar a pessoa 
à morte. A osteoporose nada mais é 
do que a perda dos minerais ósseos, 
principalmente do cálcio, fragilizan-

do o tecido e expondo o esqueleto a 
fraturas e outras complicações. Por 
isso, também é conhecida como a 
“doença dos ossos”.

De acordo com a Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabolo-
gia, de 30% a 40% das mulheres com 
mais de 65 anos têm osteoporose no 
Brasil. Já nos homens desta mesma 
faixa etária, 15% desenvolvem a do-

ença. “O processo é mais acentuado 
nas mulheres pelo fato de a massa 
óssea ser menor que a dos homens. 
Mas os dois sexos estão sujeitos à 
doença, que é silenciosa e começa 
a se manifestar com o tempo pela 
perda de minerais”, diz Marise La-
zaretti Castro, endocrinologista e 
 vice-presidente da Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabolo-
gia (SBEM).

As desmineralizações podem 
ocorrer em qualquer parte do osso, 
porém os locais que têm altos índi-
ces e trazem maiores complicações 
são as regiões da bacia e da coluna 
vertebral. Além disso, conforme 
explica Luis Augusto Russo, endocri-
nologista e diretor da Associação de 
Pesquisa Clínica do Brasil e do Centro 
de Pesquisa (CCBR), alguns estudos 
relacionados com as características 
genéticas dos indivíduos que têm os-
teoporose mostram que as mulheres 
brancas, pequenas e com pouco peso 
têm ossos mais finos e manifestam a 
doença com mais incidência do que 
as de pele morena, altas e mais pe-
sadas. “Durante a menopausa ocorre 
também uma diminuição do hormô-
nio chamado estrogênio, o que afeta 
o metabolismo e altera o processo da 
absorção óssea. Nesta fase, a mulher 
está mais propensa a desenvolver 
osteoporose”, avisa Russo.

A alimentação é outro fator que 
influência nos quadros de osteopo-
rose. A baixa ingestão de cálcio e 
o consumo exagerado de cafeína, 

Ossos frágeis
Osteoporose

Atividade física, exposição ao sol e consumo de 
cálcio podem evitar fraturas

10

do suprimento adequado e constante 
tanto de glicose como de oxigênio”, 
esclarece a profissional. 

Cereais integrais, frutas, vegetais e 
legumes são alguns nutrientes que de-
vem ser ingeridos sempre, assim como 
as gorduras boas – azeite de oliva, 
sementes oleaginosas e ômega 3, por 
exemplo – que melhoram a circulação 
e evitam o depósito nas artérias. Para 
evitar picos glicêmicos e permitir o 
aporte adequado de nutrientes e oxi-
gênio que o labirinto precisa, o ideal 
é alimentar-se de três em três horas, 
evitando longos jejuns, como ensina 
Rosely. 

Ela também orienta sobre os hábitos 
que precisam ser revistos ou evitados, 
destacando alguns alimentos e seus 
efeitos negativos para o labirinto. É o 
caso dos carboidratos, que se transfor-
mam rapidamente em açúcar e devem 
ser substituídos por produtos integrais, 
para evitar picos glicêmicos. O sal é ou-
tro inimigo a ser evitado, pois aumenta 
a pressão dos vasos no labirinto, o que 
dificulta a irrigação e a chegada de 
nutrientes a essa parte do ouvido.

Apesar de recomendar uma hidra-
tação constante, como forma de limpar 
o organismo e manter o bom funciona-
mento dos rins, Rosely faz ressalva às 

bebidas como café, chá preto, chá verde, 
chimarrão ou refrigerantes à base de cola, 
por conterem altas doses de cafeína – es-
timulante prejudicial ao labirinto. Bebidas 
alcoólicas e cigarros devem ser banidos, 
pois intoxicam o organismo e promovem 
ou agravam os sintomas da labirintite. 

Quando se trata do labirinto, até 
as atividades físicas merecem cuidado, 
embora o sedentarismo também seja 
prejudicial. O ideal é o equilíbrio, pois 
as atividades de alta intensidade e que 
exigem grande esforço também podem 
desencadear crises de labirintite. Na 
crise, qualquer movimento brusco pode 
ser um agravante. P

eLisanDra esCuDero

Labirintite
© 

Sk
yp

ix
el

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m



11

proteínas e fósforo colaboram para 
o aparec imento da doença. “É 
possível preveni-la, mas é preciso 
iniciar cedo, tendo uma alimenta-
ção balanceada e rica em cálcio, 
principalmente leite e derivados, 
peixes, verduras e legumes de cor 
verde-escura. A prática de exercícios 
físicos também ajuda a fortalecer os 
ossos e tomar sol – até às 10 horas 
e após às 16 horas – contribui para 
a produção da vitamina D, fonte 
extremamente importante para a 
absorção do cálcio e fortalecimento 
do esqueleto”, esclarece Russo.

“Como a osteoporose correspon-
de ao enfraquecimento dos ossos, é 
uma doença vinculada ao aumento 
da sobrevida da população. E se 
tornou um problema exatamente na 
fase de envelhecimento das pessoas, 
tendo como principal histórico os 
hábitos de vida de cada indivíduo”, 
comenta Castro. 

O diagnóstico da doença é sim-
ples, conforme explica a endocri-
nologista. Por meio do exame de 
densitometria óssea, que mede a 
densidade mineral óssea e deve ser 
feito regularmente em mulheres a 
partir de 50 anos, consideradas em 
fase de risco, é possível identificar 
se existe porosidade óssea e qual o 
estágio da doença. Segundo Castro, 
são muitos os fatores que podem le-
var ao quadro de osteoporose. “Casos 
na família e indivíduos muito magros 
estão na lista dos que têm maior 
chance de desenvolver a doença. 
Quem tem problemas inflamatórios, 
reumatológicos e pulmonares, além 
de pessoas que fazem uso de mui-
tos medicamentos com corticoide e 
cortisona ( já que os componentes 
dos remédios destroem os minerais 
dos ossos), também está no grupo 
de risco.”

Segundo ele, o tratamento tem se 
mostrado eficiente para os pacien-
tes. “Indicamos o uso de algumas 
medicações, que sempre devem ser 
adequadas à ingestão de cálcio e vi-
tamina D. Existem os bisfosfonatos, 
comprimidos ou endovenosos, que 
podem ser administrados uma vez 
por semana, uma vez por mês ou 

por meio de injeções subcutâneas 
diárias, a cada seis meses e anuais”, 
diz Russo.

Conforme avisam os especialistas, 
em geral, quando a pessoa trata a 
osteoporose, ela tem uma redução 
de 30% a 70% no risco de fraturas, 
mesmo assim a adesão ainda é muito 
baixa. “Quando o paciente sente dor 
ou tem alguma fratura, faz o trata-
mento; mas, se ele não teve nada, não 
há motivação para continuar”, expli-
ca Castro. “As pessoas procuram se 
tratar quando já sofreram algum tipo 
de queda e trauma ósseo, e esse qua-
dro aumenta o risco de novas quedas 
e fraturas, levando ao desequilíbrio 
do esqueleto. A fratura vertebral, por 
exemplo, indica um problema grave 
de osteoporose e causa uma deses-
truturação da coluna”, completa a 
endocrinologista.

Na maioria das vezes os pacien-
tes com osteoporose ficam bastante 
fragilizados, porque o diagnóstico 
da doença acaba sendo uma cons-
tatação do envelhecimento. “A dor 
acompanha a pessoa, que acaba 

sendo acometida também pelo medo 
de ter novas fraturas. A parte psico-
lógica é bastante crítica, evoluindo 
para quadros de depressão, por isso 
é preciso dar suporte na questão da 
insegurança, recomendar atividade 
física, caminhadas, musculação com 
moderação, para que o paciente volte 
a ter mais confiança e uma melhor 
qualidade de vida”, avisa a especia-
lista da SBEM.

Russo acredita que até 2030 ha-
verá mais de 30 milhões de pessoas 
com osteoporose. Hoje, já são cerca 
de 15 milhões no Brasil. “Isso se deve 
às mudanças de hábitos das pessoas e 
também ao aumento da expectativa 
de vida”, reforça. Para fugir dessa 
estatística, além de fazer 45 minutos 
de exercícios físicos diários e tomar 
sol, um adulto precisa consumir entre 
800 e 1.000 miligramas de cálcio 
todos os dias. Buscar orientação 
médica e fazer exames regularmente 
é essencial para ter um diagnóstico 
precoce e evitar os traumas e fraturas 
causados pela doença.  P

eliescudero@gmail.com
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Descoberta em 1934, a fenilcetonú-
ria só teve sua existência revelada 
20 anos mais tarde. Essa doença 

rara ainda é pouco conhecida, mas 
seu entendimento permite às famílias 
terem uma vida normal. Um erro inato 
do metabolismo, de herança genética, 
resulta na deficiência da enzima he-
pática fenilalanina hidroxilase e pode 
causar a patologia.

De acordo com estimativas de Zan 
Mustacchi, geneticista e pediatra do 
Hospital Infantil Darci Vargas e diretor 
clínico do Cepec (Centro de Estudos e 
Pesquisa Clínica de São Paulo), o pro-
blema atinge 1 a cada 3 a 4 mil bebês 
nascidos no Brasil. “A fenilcetonúria 
é uma doença genética causada pelo 
acúmulo da substância fenilalanina 
no sangue, urina e tecidos, podendo 
evoluir para um quadro clínico de 
comprometimento do sistema nervoso 
central, com degeneração neurológica 
progressiva e doença mental severa”, 
diz Mustacchi.

É possível identificar precocemente 
esse problema em recém-nascidos. 
Caso isso não ocorra, porque apa-
rentemente o bebê não tem nada, as 
consequências serão irreversíveis. “Não 
existe risco de morte pela doença em 

si, mas, se esse erro inato não for des-
coberto e tratado corretamente desde 
o início da vida, pode haver complica-
ções, evoluindo para quadros de defi-
ciência intelectual e comprometimento 
da qualidade de vida da criança”, 
explica Márcia Giusti, endocrinologista 
do Serviço de Referência em Triagem 
Neonatal da Apae de São Paulo.

O diagnóstico é feito pela triagem 
neonatal – teste do pezinho – um 
exame rápido de prevenção que coleta 
gotinhas de sangue do calcanhar do 
bebê com a finalidade de impedir o 
desenvolvimento dessa e de outras 
doenças. “É um teste obrigatório e de 
direito para todos os recém-nascidos no 
território nacional, sem custo algum. O 
exame deve ser feito após as 48 horas 
de vida do bebê e depois da primeira 
mamada, o que ajuda a identificar se 
há reação negativa ao leite, uma das 
características da fenilcetonúria”, avisa 
Mustacchi.

“A realização do teste e o resulta-
do devem ser sempre exigidos pelas 
famílias. É através dele que obtemos 
um diagnóstico precoce de patologias, 
que, se tratadas em tempo hábil, evitam 
complicações e danos ao desenvolvi-
mento dos bebês”, reforça Giusti.

Foi pelo teste do pezinho que Ana 
Lúcia de Souza Tito, de 45 anos, desco-
briu que a primeira filha, Camila, tinha 
fenilcetonúria. “Fiquei sabendo quando 
a Camila tinha um mês e meio de vida. 
A princípio fiquei assustada, porque 
não sabia o que podia ser, minha filha 
parecia normal, apenas rejeitava o leite 
do peito e qualquer outro tipo de leite”, 
diz. Foi depois do segundo teste que 
Ana teve o diagnóstico confirmado, 
Camila era um bebê “fenil”.

Conforme explica Ana, não é tarefa 
fácil ter uma criança “fenil” em casa, 
mas é preciso entender que, se a do-
ença não for tratada com um regime 
alimentar rigoroso, aquela pessoa vai 
desenvolver uma deficiência para o 
resto da vida. “A dieta é restrita em 
alimentos que contenham altos teores 
de fenilalanina, como carnes, leite e 
derivados, soja, trigo, feijão, lentilha, 
ervilha, milho, entre outros, e deve 
ser acompanhada de suplementação 
com fórmula metabólica isenta de 
fenilalanina, concedida pelo governo”, 
avisa Giusti.

Camila precisa seguir essa dieta 
“fenil” por toda a vida, assim como 
todas as pessoas que têm o mesmo 
problema metabólico. Caso contrário, 
poderão desenvolver problemas inte-
lectuais graves. “Hoje, minha filha é 
uma adolescente saudável. Mas não foi 
fácil seguir a dieta, nem deixá-la comer 
nenhum sorvete, pedaço de bolo ou 
brigadeiro. Mas eu sabia que era para 
o bem dela", conclui Ana.

Mesmo sem sequelas da doença, 
Camila e a mãe passam na Apae de São 
Paulo de seis em seis meses para acom-
panhamento e para medir a taxa de 
fenilalanina no sangue, que precisa es-
tar abaixo de 20 mg/dl. A Apae de São 
Paulo desenvolveu uma cozinha para 
inclusão alimentar, denominada Divina 
Dieta, que traz produtos alimentícios 
com baixo teor de fenilalanina: quibe, 
coxinha, macarrão, sorvete, bolo, 
brigadeiro etc. Os produtos também 
podem ser consumidos por pacientes 
com outros sintomas, tais como into-
lerância à lactose, alergia à proteína do 
leite de vaca e doença celíaca, pois não 
contêm em sua composição nutricional 
glúten ou lactose. P

Erro metabólico
Fenilcetonúria

Doença genética rara é tratada apenas              
com dieta restritiva alimentar
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Um dos instrumentos de influência 
mais eficazes nas comunicações 
humanas, a voz não pode ser 

desperdiçada. Juntamente com o ges-
tual, tem poder para garantir o emprego 
numa entrevista de seleção ou levar a 
pessoa a patamares profissionais mais 
altos dentro da empresa.

Reconhecer a voz que se tem e 
identificar seus pontos fortes e frágeis, 
ou seja, aperfeiçoá-la em sua expressi-
vidade, faz parte da estruturação mais 
positiva da autoimagem. “A voz pode ser 
reveladora de muitas informações sobre 
nós. Por meio da voz identificamos, 
julgamos ou imaginamos a personali-
dade, o estado emocional e de humor 
e as atitudes pretendidas do falante”, 
argumenta Ana Elisa Moreira Ferreira, 
fonoaudióloga e membro da diretoria da 
Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 
“Quando as características da nossa voz 
combinam com a imagem necessária 
para o mundo corporativo, somos mais 
bem analisados desde o processo seletivo 
até a ascensão na carreira."

Por outro lado, quando alguma das 
características gera nos pares uma sen-
sação negativa ou não compatível com 
o estilo profissional daquele ambiente 
corporativo, pode haver rejeição ou 
julgamentos negativos.

Para Carolina Stilhano, gerente de 
marketing da Catho, empresa de recruta-
mento, tom, volume, velocidade e inten-
sidade da voz, assim como a maneira que 
ela é empregada, têm efeitos edificantes 
ou dissonantes dependendo de como é 
utilizada. “Sabemos o que falamos, mas 
não como isso é recebido pelo outro que 
nos ouve. Por isso, saber utilizar a voz 
a nosso favor é imprescindível para as 
relações e o sucesso profissional”, explica 
Stilhano, ao enfatizar que, no âmbito 
corporativo, este é um fator que pode 
ser observado em diversas situações. 

A psicóloga e consultora de RH Ana 
Maria Cilumbriello destaca o papel da 
voz como fator de liderança, pois um 

líder precisa ter uma comunicação 
adaptada para cada momento e para 
cada colaborador com quem se comu-
nica. “Precisa passar entusiasmo com as 
ideias da empresa, segurança e firmeza 
nos propósitos, visão positiva diante 
dos desafios, garantindo o comprome-
timento dos funcionários com as metas 
corporativas.”

Para isso, é importante o quanto 
variar a voz, sem deixá-la monótona, e 
o quanto regular o volume, sem parecer 
estar gritando. Já a velocidade de fala 
elevada geralmente é relacionada a uma 
percepção negativa da comunicação: 
quem fala rápido demais passa a sen-
sação de não estar preocupado com o 
entendimento da mensagem por seus 
ouvintes.

Um tom de voz firme, com timbre 
moderado, verbalização clara e obje-
tiva com olhar voltado ao interlocutor 
enquanto fala, sabendo também ouvir, 
auxilia muito o líder. “São atitudes que 
denotam, entre outras coisas, credibili-
dade”, afirma a psicóloga.

Em RH, durante o processo seletivo, 
a voz é de extrema importância na ava-
liação de um candidato. Nas entrevistas 
ou dinâmicas de grupo, lembra Ferreira, 
o candidato passa pela influência do 
estado emocional, o qual afeta negati-
vamente a produção da voz: pode ficar 

trêmula, mais baixa, com hesitações que 
demonstrem insegurança. 

Melhor desempenho terá o candidato 
que expressar, pela voz e pelo gestual, 
sinceridade, assertividade, flexibilidade. 
Stilhano alerta também que na busca por 
um cargo o candidato deve ter cuidado 
especial com a entonação utilizada e em 
passar credibilidade e confiança. 

Atualmente, existem líderes que 
podem ser citados como bons exem-
plos de uso da voz ou de superação 
de defeitos da fala. “O ex-presidente 
Lula e o deputado federal Vicentinho 
(também ex-líder sindical), por exemplo, 
falam assobiando, na ponta da língua, 
mas superam isso com a eloquência e o 
tom certo de voz para cada momento”, 
comenta a consultora Cilumbriello, lem-
brando que “temos muitos atores que 
superaram seus problemas de fala com 
auxílio de fonoaudiólogos, como Marcos 
Frota e Bruce Willis, que superaram a 
gagueira”, explica a psicóloga.

Para Ferreira, quanto mais livre de 
imperfeições for a comunicação, maior 
a atenção do ouvinte para o conteúdo 
e não para a forma do que está sendo 
proferido. Um bom exemplo é o presi-
dente norte-americano, Barack Obama: 
“Ele faz muito bom uso dos recursos 
de voz e comunicação. Mantém a voz 
firme de quem acredita em seus pro-
pósitos, com ritmo de velocidade muito 
estável, proporcionando inteligibilidade, 
com ênfases corretamente colocadas 
em palavras de efeito. Além disso, usa 
pausas providenciais no conteúdo que 
quer destacar ou dá espaço para a plateia 
aplaudir”.  P

O poder da voz
Trabalho

Utilizar a voz a nosso favor é imprescindível    
para o sucesso profissional

© 
So

la
rs

ev
en

 |
 D

re
am

st
im

e.
co

m



14

Após dois dias de aflição viajando 
de carro, Susana, casada, com 
dois filhos, chegou a São Paulo em 

janeiro de 1999 com a barriga tão in-
chada que “parecia estar grávida de sete 
meses”, dizia ela, embora não estivesse. 
Procurou um gastroenterologista, que, 
após vários exames, afastou a suspeita 
de esquistossomose e a encaminhou 
para uma especialista. Susana teve de 
internar-se em hospital onde, depois de 
submeter-se a uma extenuante semana 
de exames, teve o diagnóstico de Sín-
drome de Budd-Chiari (SBC). 

“Trata-se de doença rara, que incide 
mais em mulheres”, diz o gastroentero-
logista Hoel Sette Jr., diretor da Clínica 
Pró-Fígado, em São Paulo. “Ela é ca-
racterizada pelo entupimento das veias 
hepáticas, que devolvem o sangue do 
fígado para o sistema de circulação de 
todo o corpo”, explica.

Carlos S. Baía, coordenador do Pro-
grama de Transplantes de Fígado do 
Hospital de Transplantes do Estado de 
São Paulo Euryclides de Jesus Zerbini, 
lembra que o fígado é o único órgão 
que recebe sangue tanto pela artéria 
hepática como pela veia porta, que 
traz o sangue vindo de todo o sistema 
digestivo. 

Na verdade, segundo Baía, o fígado 
é uma usina: tem múltiplas funções e 

as reações químicas ali produzidas são 
em parte responsáveis até pela manu-
tenção da temperatura do corpo. Todo 
esse trabalho se altera quando o sangue 
que entra pela veia porta e pela artéria 
hepática tem dificuldade para sair; o 
fígado, então, vai inchando. Como em 
um sistema hidráulico, este aumento de 
pressão se transmite para órgãos vizi-
nhos – é o caso do baço, que também 
aumenta; também se formam varizes no 
esôfago e ascite (ou “barriga d'água”).

As manifestações da SBC podem 
ser agudas ou crônicas. No caso das 
agudas, o entupimento é brusco e suas 
consequências chegam a ser devastado-
ras, com risco de letalidade de até 50%; 
mas, em geral, elas ocorrem de modo 
gradual. As crônicas também são gra-
ves, pontua Baía, mas há tempo de fazer 
o diagnóstico e iniciar o tratamento; 
mesmo assim, a doença prosseguirá. 
Daí a necessidade de acompanhamento 
constante.

Até por sua rara incidência, as cau-
sas da SBC ainda não estão bem defini-
das. Mas se sabe que pode ser um fator 
“mecânico” que interfere diretamente 
no fluxo da veia, como uma inflamação, 
um tumor ou alguma alteração da veia 
cava – por exemplo, a malformação 
congênita chamada de membrana da 
veia cava (MVC), bastante rara, que 

se manifesta nos primeiros anos de 
vida. As causas mais frequentes estão 
associadas a doenças da coagulação do 
sangue e à gravidez; a associação entre 
anticoncepcionais e cigarro também 
causa aumento anormal da capacidade 
de coagulação sanguínea e pode levar 
à trombose das veias hepáticas.

Diante de suspeita da doença, o 
primeiro passo é fazer o diagnóstico 
por meio de exames de ultrassonogra-
fia ou ressonância magnética. Outros 
exames importantes são os testes de 
coagulação do sangue. Confirmado o 
diagnóstico, o paciente recebe remédios 
anticoagulantes (para impedir que a 
coagulação se estenda a outras áreas 
da circulação) e, às vezes, também de 
outros tipos, como diuréticos.  Deve-se 
tentar o restabelecimento do fluxo 
sanguíneo, abrindo passagem através 
da obstrução causada pelo coágulo. Isto 
se faz com a colocação de stent (rede 
metálica cilíndrica), que desobstrui a 
veia entupida, ou de um tips (malha 
metálica) ligando dois vasos do fígado: 
a veia cava e a veia porta. 

Daí por diante, o paciente terá de 
se submeter ao controle periódico da 
permeabilidade do tips ou do stent, to-
mar continuamente os anticoagulantes 
e acompanhar por meio de exames suas 
funções hepáticas. Neste acompanha-
mento, pode-se detectar a necessidade 
de transplante, mas, se a doença estiver 
estabilizada, o dia a dia do paciente é 
praticamente normal, com boas pers-
pectivas de vida.

Hoje, Susana avalia as etapas de seu 
tratamento nos últimos 13 anos: após a 
bem-sucedida colocação de dois stents 
em sua veia cava supra-hepática (o 
segundo logo abaixo do primeiro, num 
intervalo de dois anos), ela voltou à vida 
normal e “esqueceu-se” do controle 
periódico, até ser surpreendida por uma 
forte hemorragia que a levou para a UTI 
por vários dias. A partir deste episódio, 
submeteu-se com rigor à medicação de 
uso contínuo e aos check-ups periódi-
cos. Com isso, teve condições de ver os 
filhos crescerem  e fazer um breve curso 
no exterior. Chegou a entrar para a fila 
de candidatos a transplante de fígado, 
mas depois foi convencida pelos médi-
cos a abandoná-la. P

O entupimento das veias hepáticas pode                      
chegar à letalidade de até 50%

Artéria obstruída
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Muitas pessoas optam pelo refri-
gerante diet por associarem o 
produto com algo mais saudável, 

permitido em dietas. Por isso, pensam 
que podem consumi-lo livremente. Ledo 
engano, garante o nutricionista espor-
tivo Gabriel Cairo Nunes, de São Paulo. 

Segundo ele, não é porque o diet 
não tem calorias que faz bem. “Todo 
alimento gaseificado atrapalha o con-
trole entre fome e saciedade e pode 
provocar maior ingestão alimentar”, ex-
plica, ao revelar também que o excesso 
de adoçantes artificiais que o produto 
contém eleva as chances de formação 
de cálculos renais e o desenvolvimento 
de hipertensão arterial, já que eles in-
tensificam o trabalho dos rins e fígado 
por não serem absorvidos pelo corpo. 

Os adoçantes também podem elevar 
o risco de doenças cardiovasculares em 
pessoas predispostas, pois possuem 
mais sódio que o açúcar tradicional. 
Contudo, opina: “Alguns produtos não 
precisam ser totalmente retirados dos 
cardápios, mas podem, como no caso 
dos refrigerantes diets, ter seu consumo 
restrito aos finais de semana”.

O endocrinologista Dilermando 
 Hopfer Brito corrobora com Nunes ao 
dizer que é o excesso que faz mal. “Não 
existe comprovação de que os refrige-
rantes diet são prejudiciais, mas já se sabe 
que qualquer refrigerante em excesso 
pode desencadear problemas renais e 
digestivos.” E completa: “O que engorda 
é a caloria e, por isso, o refrigerante diet 
sempre foi permitido na maioria das 
dietas hipocalóricas, porém, em razão 
de alguns estudos recentes, a liberação 
precisa ser mais bem analisada”.

Brito retrata que a revista america-
na Circulation publicou, em 2007, um 
estudo feito com 6.039 pessoas que 
consumiram refrigerantes diet durante 
quatro anos, sem nenhum outro cui-
dado ou dieta. Elas apresentaram 44% 
a mais de chance de desenvolverem 

síndrome metabólica, em até quatro 
anos. “Os efeitos que resultaram em tal 
aumento são especulações, mas existe a 
probabilidade daqueles que consomem 
refrigerante diet comerem mais, com-
pensatoriamente, já que usam menos 
calorias. Contudo, o aumento também 
pode ser oriundo de alterações meta-
bólicas desconhecidas.” Segundo o en-
docrinologista, outros estudos indicam 
ainda que refrigerantes diet podem au-
mentar a possibilidade de depressão ou 
até de derrames, mas nenhum concluiu 
os motivos: sugerem alguma influência 
direta do adoçante ou edulcorante ou da 
maior quantidade de sódio.

Em contrapartida, relata o médico, 
também na revista Circulation, de março 
de 2012, foi publicado um estudo com 
42.883 homens entre 40 e 75 anos, 
que foram acompanhados por 22 anos, 
comparando aqueles que consumiram 
refrigerantes normais com outros que 
ingeriram diet. O resultado revelou que 
os primeiros que usaram refrigerante 
normal apresentaram 20% a mais de 
chance de desenvolver doenças coro-
narianas e aumento de triglicerídeos, 
entre outras alterações metabólicas.

Diante das pesquisas, Brito conclui 
que, apesar de não existirem evidências 
de que os refrigerantes diet, quando 
associados a dietas de baixa caloria 
bem seguidas, engordem, há dados que 
mostram que, quando consumidos em 
excesso, podem desencadear depressão, 
derrame e cefaleia, entre outros 
problemas. Por isso, de-
vem ser consumidos com 
moderação. Mas ressalta 
que esse comedimento não 
deve resultar na substituição 
por refrigerantes tradicionais, 
que possuem quantida-
de elevada de calorias 
e açúcar, além de po-
derem causar danos no 
metabolismo das pessoas, 

no coração, piorarem diabetes e au-
mentarem triglicerídeos, entre outros 
retratados em estudos.

FatOreS aSSOciadOS
Para o nutrólogo e consultor da 

Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos para Fins Especiais e 
Congêneres (ABIAD), Helio Osmo, o 
propósito das bebidas diet é fornecer 
menos calorias, por meio de uma 
composição com menos carboidratos 
(açúcares), em razão, sobretudo, do 
aumento da prevalência da obesidade 
em diversos países. “Atualmente, 50% 
da população brasileira tem sobrepeso 
e cerca de 12% são obesos, ou seja, 25 
milhões de pessoas. Por isso, qualquer 
iniciativa para reduzir o consumo de 
calorias é válida”, diz.

Em sua opinião, os refrigerantes diet 
são mais saudáveis que os normais, pois 
oferecem menos calorias. “São mais 
saudáveis até que os sucos naturais pelo 
mesmo motivo” – opina, em razão da 
adição de adoçantes nos sucos naturais, 
que são compostos de carboidratos e, 
portanto, possuem calorias também.

Sobre as pesquisas americanas 
que associam os refrigerantes diet à 
maior propensão de ataques cardíacos 
e derrames, depressão, mais peso e 
circunferência abdominal, Osmo foca 
na questão da depressão e explica que 
se trata de um mal que afeta aproxi-
madamente 7% da população mundial 
e que existe uma correlação positiva 
entre ela e o estilo de vida das pessoas, 
fundamentado em péssimos hábitos ali-
mentares, com predomínio de produtos 
processados e alto teor de gorduras e 
carboidratos, estresse e sedentarismo.P
renatabernardis@uol.com.br

Consumo

Em excesso, a bebida causa uma série                      
de problemas de saúde

Refrigerante diet engorda?

renata bernarDis
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Oque você coloca em seu pra-
to é nutritivo? É importante 
pensar sobre isso para evitar a 

chamada “fome oculta”. Trata-se de 
uma ausência nutricional decorrente, 
em geral, da má absorção ou falta de 
micronutrientes para o pleno funcio-
namento do organismo. 

Os micronutrientes se dividem em 
vitaminas – como A, C, E, B, ácido 
fólico, potássio – e minerais – ferro, 
zinco, iodo, selênio, manganês, molib-
dênio e outros – e estão em diversos 
alimentos de origem animal e vegetal. 
Para que os micronutrientes sejam 
absorvidos, é preciso ingerir macro-

nutrientes (carboidratos, glicídios, 
lipídeos e protídeos) e água. 

 Em números, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que 
uma em cada quatro pessoas no mun-
do tem fome oculta. “Qualquer indi-
víduo pode apresentá-la. Entretanto, 
gestantes e crianças nos primeiros 
dois anos de vida estão mais pro-
pensas a essas carências”, comenta 
Paulo Giorelli, médico nutrólogo da 
Associação Brasileira de Nutrologia 
(Abran). As três maiores deficiências 
nutricionais no globo envolvem vita-
mina A, iodo e ferro – cuja carência 
(anemia) é considerada a mais comum 
no mundo –, indica a OMS.

A fome oculta não apresenta, em 
princípio, sintomas aparentes, explica 
a nutricionista Lenita Gonçalves de 
Borba, do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, de São Paulo. Ela pode 
começar com cansaço e chegar até a 
apresentar questões severas. “Em es-
tágios avançados, a fome oculta vira 
outras doenças, como envelhecimento 
precoce, complicações cardiovascula-
res e osteoporose. A condição ocorre 
porque muitos micronutrientes são 
responsáveis por prevenir estas en-
fermidades”, ilustra.

“Situações de estresse, vermi-
noses, exercícios exagerados sem 
orientação e associados às dietas 
restritivas, intervenções cirúrgicas e 
até infecções estão na lista de outros 
distúrbios que podem enfraquecer o 
organismo e consequentemente difi-
cultar a absorção de micronutrientes”, 
acrescenta ela.

 Para identificar a fome oculta, 
é importante a consulta médica, em 
especial ao nutricionista e nutrólogo. 
O paciente é submetido a uma série de 
exames, que inclui a investigação do 
histórico alimentar e pode determinar 
as carências nutricionais. Após esta 
fase, é prescrita a dieta, aliada à ativi-
dade física e, dependendo do quadro, 
indicado o uso de suplementações.

 Segundo os especialistas, o gran-
de dilema está na diversificação da 
alimentação diária. Ora exageramos 
nas massas, carnes e guloseimas, ora 
“pulamos” refeições ou apenas come-
mos a “dupla” alface e tomate. Estas 
práticas são prejudiciais. 

Portanto, melhoria alimentar se 
resume em uma palavra: equilíbrio. 
“Todos os alimentos, in natura ou 
industrializados, quando consumidos 
adequadamente, são fontes saudáveis. 
No entanto, devemos ter consciência 
de hábitos alimentares sem restrições 
e exageros”, observa a engenheira 
de alimentos Ana Maria Giandon, 

Perigo: fome oculta 
Nutrição

O problema acomete uma em cada quatro pessoas 
no mundo e é responsável por outras doenças

KeLi VasConCeLos
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ALiAdos do oRgAnismo
Confira os alimentos que contêm vitaminas e minerais essenciais e quais as propriedades destes micronutrientes.

micronutrientes Propriedades Alimentos

Vitamina A Realiza a manutenção do tecido epitelial e 
formação óssea.

Fígado,  gordura do le i -
te,  gema de ovo,  vege -
tais de folhas amarelas e 
 verde-escuras.

Ácido fólico Principal no desenvolvimento fetal inicial e 
“maturação” de glóbulos vermelhos.

Folhas verdes, aspargo, fí-
gado, carne bovina magra, 
feijões, lentilhas, 
brócolis, couve.

Complexo B

B6: auxilia no crescimento normal e síntese de 
aminoácidos.

Leguminosas, carne de por-
co, leite, gérmen de cereais.

B12: atua no metabolismo do tecido nervoso. Fígado, rim, leite e derivados, 
carne, ovos.

Vitamina C
(ácido ascórbico) 

Importante na resposta imunológica e nas rea-
ções alérgicas, além de auxiliar na cicatrização.

Frutas cítricas, tomate, pi-
mentões, folhas, repolho cru, 
batata.

Vitamina d Absorve e metaboliza cálcio e fósforo.

Leite fortificado com a vita-
mina, alimentos irradiados, 
fígado, gema de ovo, salmão,

 atum e sardinhas.

Vitamina E Previne a oxidação de ácidos graxos insatura-
dos e protege os glóbulos vermelhos.

Óleos vegetais, gérmen de tri-
go, vegetais de folhas verdes, 
gema de ovo, nozes.

Cálcio
Ideal para formação óssea e dentária, o mineral 
desempenha funções celulares e em outros 
tecidos.

Leite e derivados, sardinhas, 
moluscos, ostras, couve, tofu.

Ferro Auxilia no volume sanguíneo e transporte do 
oxigênio.

Frutos do mar, fígado, cora-
ção, carnes magras, aves, 
feijões secos e hortaliças.

selênio Coopera com a vitamina E, envolvido no meta-
bolismo de gorduras, antioxidante.

Castanhas brasileiras, frutos 
do mar, rim, fígado, carnes, 
aves.

Zinco
Realiza reações de síntese ou degradação 
de metabólitos como carboidratos, proteínas, 
lipídios e ácidos nucleicos.

Ostras, mariscos, fígado, le-
gumes, leite, farelo de trigo, 
carne vermelha, aves.

Fonte: Ana Maria Giandon, engenheira de alimentos e consultora da Abiad.

consultora em assuntos regulatórios 
da Associação Brasileira da Indústria 
de Alimentos para Fins Especiais e 
Congêneres (Abiad).

A afirmação tem sentido: consu-
mir muito açúcar, sódio, carboidrato, 
gordura saturada e não ingerir frutas, 
verduras e leguminosas são hábitos 
que, somados ao sedentarismo, de-
sencadeiam os temidos excesso de 
peso e obesidade. 

 O hábito de fazer um prato, dito 
“colorido”, deve ser passado desde 
cedo. A alimentação balanceada inclui 
cafés da manhã com frutas, pães, 
fibras e cereais integrais; almoços 

com variação de verduras e legumes, 
opções de proteínas – carnes magras 
vermelhas (bovinas) e brancas (peixes 
e aves). E mais: lanches e jantares 
leves, além de não ignorar refeições, 
moderar com carboidratos (massas), 
doces, refrigerantes e frituras. 

Giandon esclarece ainda que a 
adição de vitaminas e minerais aos ali-
mentos industrializados está prevista 
na legislação brasileira como alterna-
tiva de consumo dos micronutrientes. 
“O problema não é comer um biscoito 
vitaminado, mas sim quando existe o 
exagero nesse ato. O cenário atual é 
que, por conta da falta de tempo, as 

pessoas acabam se alimentando ina-
dequadamente. Substituem uma fruta 
por um doce, por exemplo”, enfatiza.

 Isso reforça o fato de que o aces-
so fácil ao alimento não implica uma 
refeição equilibrada. “Para que ocorra 
uma nutrição eficiente, é necessá-
ria uma dieta balanceada. É preciso 
identificar e valorizar os alimentos 
com alto valor nutritivo, respeitando 
as diferenças regionais presentes no 
País”, destaca o nutrólogo Giorelli. 
Afinal, o fio condutor da saúde está na 
boa alimentação e, por isso, é essencial 
pensarmos no que comemos. P
vasconceloskeli@gmail.com
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Felizes para sempre?
“Até que a morte os separe.” 

A frase que encerra a cerimô-
nia matrimonial nunca soou 
tão desatualizada. Basta ver os 
dados do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica): o número de separações 
legais no Brasil, que já vinha 
crescendo nas últimas décadas, 
atingiu o recorde em 2011, 
com um aumento de 45,6% 
em relação a 2010. E por que o 
casamento e o divórcio estão, 
cada vez mais, feitos um para o 
outro? De acordo com a psicó-
loga Lidia Rosenberg Aratangy, 
a idealização e a dificuldade 
em lidar com as frustrações 
são os principais motivadores 
da ruptura do vínculo con-
jugal. “As pessoas acreditam 

que a vida não é um comercial 
de margarina”, declara. Autora 
de mais de trinta livros – entre 
os quais, destaca-se O anel que 
tu me destes: o casamento no 
divã (Primavera Editorial) –, 
Lidia Aratangy atua há 40 anos 
como psicoterapeuta familiar. 
“A proposta é ajudar o casal 
a entender o que está acon-
tecendo entre eles”, explica. 
As queixas mais comuns que 
chegam ao seu consultório 
estão ligadas à comunicação 
entre os parceiros. “Tenho im-
pressão que a maior parte do 
meu trabalho é de tradutora 
intérprete”, diz. Leia a seguir 
a íntegra de sua entrevista, 
concedida com exclusividade 
a esta revista.

sueLi zoLa

Lidia Rosenberg Aratangy

que serão felizes para sempre, 
como se isso viesse pronto, e 
se decepcionam ao descobrir 
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Segundo o IBGE, o número de 
divórcios cresceu 45,6% de 2010 
para 2011. Por que as separações 
estão se tornando tão frequentes?

Há por detrás das separações 
uma grande dificuldade em lidar 
com as frustrações. E isto não 
está presente só nos casamentos, 
se vê no comportamento desde 
criança. Prevalece a ideia de que a 
felicidade não só é possível (e ela 
é mesmo!) como deve ser imedia-
ta, permanente e sem máculas. As 
pessoas se casam com a maior idea-
lização, acreditam que serão felizes 
para sempre, como se isso viesse 
pronto, sem ter trabalho nenhum. 
E aí não aguentam enfrentar a rea-
lidade. Ficam frustradas ao verem 

que a vida não é um comercial de 
margarina.

A dificuldade em lidar com as 
frustrações não está ligada à falta 
de limites?

As duas coisas estão ligadas. O 
limite frustra, necessariamente. 
Como os pais têm muita dificuldade 
em colocar limites, a frustração é 
sentida como um desvio de rota 
e não como parte inerente do ca-
minho humano. Quando a criança, 
de fato, não pode, daí é um horror. 
Não só as crianças não suportam 
ser frustradas, como também os 
próprios pais não aguentam ver os 
filhos frustrados. Esta dinâmica é 
muito perigosa. 

Por que essa dinâmica é peri-
gosa? 

Porque a frustração faz parte 
da bagagem da vida. Se a pessoa 
não desenvolve a tolerância à 
frustração, jamais fará um trata-
mento médico, uma dieta, não vai 
estudar para conseguir um diplo-
ma, não suportará o adiamento de 
uma satisfação. Não conseguirá 
combater as drogas, por exemplo, 
porque a droga oferece o prazer 
mais imediato. 

A pessoa não respeita limites, não 
tolera frustrações. Portanto, para 
ela só existe o prazer?

Sim. A pessoa não suporta 
sequer o adiamento do prazer. 
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Veja, o prazer é fundamental. 
Somos movidos a prazer. Mas a 
gente aprende a abr ir mão de 
um prazer imediato, menor, em 
função de obter um prazer maior, 
trabalhando para isso. Sem essa 
tolerância à frustração, a vida é 
impraticável.

As gerações nascidas antes dos 
anos sessenta receberam uma 
educação mais rígida. Por que essa 
mesma geração tem dificuldade, 
agora, de estabelecer limites para 
os seus filhos e netos? 

Uma nova geração sempre faz o 
contrário da anterior. Não percebe 
que usa o mesmo modelo, só que 
pelo avesso. 

Então, estamos vivendo o avesso 
do modelo autoritário?

Sim. Ainda estamos atrás de um 
modelo. Antes não se falava de 
liberdade, agora ela está malpos-
ta. Liberdade não tem a ver com 
a ideologia dos pais, se são mais 
ou menos permissivos. Liberdade 
verdadeira requer competência. 
Quer dizer, você é livre para fazer 
as escolhas, cujas consequências é 
capaz de arcar. Esse conceito de 
liberdade exige uma proximidade 
maior; os pais precisam conhecer 
bem seus filhos.  

A senhora afirma no seu livro 
O anel que tu me destes que ca-
samento não é para preguiçosos e 
nem para covardes. Por quê?

Porque casamento dá muito 
trabalho, sim.   

E qual é o trabalho?
É o trabalho de ir lá arrancar as 

ervas daninhas que brotam todos 
os dias. Olhar o seu parceiro e 
ouvi-lo. E não acreditar que já o 
conhece e sabe tudo o que ele vai 
dizer e o que ele sente. Não, você 
não sabe nada. Você, hoje, nem é 
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igual ao que era ontem. Então, é o 
trabalho de estar atento, de estar 
próximo e escutando.  

E por que precisa coragem?
É necessário coragem para en-

frentar as diferenças, dizer clara-
mente o que está sentindo e o que 
está incomodando. Durante a fase 
de namoro, principalmente, o casal 
tende a acentuar as semelhanças 
e escamotear as diferenças. Para 
provar que encontrou a “pessoa da 
sua vida”, não faltam argumentos 
irrefutáveis, como: “Ele também 
detesta suco de maracujá”, “Ela 
também adora guaraná diet”. Só 
que são muitos os sabores de su-
cos e variados os refrigerantes e 
há de ter algum suco de que ele 
vai gostar e ela não e vice-versa. 
Então, é preciso não só respeitar, 
mas lidar com as diferenças. E isso 
dá trabalho e exige coragem. 

Aliás, a origem da palavra cora-
gem vem de “coração”, não é?

É isto mesmo: coragem é es-
tar com o seu coração colocado 
ali. Se a pessoa considera aquele 
território tão conhecido, tudo já 
é tão esperado, então, vem o pri-
meiro inimigo da relação amorosa: 
o tédio. Se a pessoa não se der o 
trabalho de ouvir – nela mesma 
e no outro – as mudanças que a 
vida vai impondo, obrigando a rea-
justes e reencontros, se não tiver 
atenta para isso, vai dialogar com 

fantasmas. Daí as conversas vão 
murchando, os pontos de contato 
encolhendo e o fio do vínculo vai 
ficando mais frágil.

É como se uma “ferrugem” fosse 
aparecendo na relação?

Sim, e, se você não cuidar, a 
ferrugem toma conta. 

Nos casamentos mais antigos, a 
separação não era uma perspectiva 
tão presente...

Nos casamentos mais antigos 
não se esperava ser feliz para 
sempre. A invenção do casamento, 
historicamente, está mais ligada às 
questões de herança e patrimônio. 
Depois, se descobriu que o am-
biente conjugal era o ninho ideal 
para se criar os filhotes. Então, 
as pessoas que se casavam para 
constituir família esperavam uma 
vida de respeito e dignidade e nada 
mais. Essa história de “ser feliz no 
casamento" — e “feliz para sempre" 
— é uma novidade que a gente in-
ventou. Os casais de tempos atrás 
eram mais realistas, tinham menos 
expectativas idealizadas. E também 
estavam mais bem preparados para 
lidar com as frustrações.

E como ficam as relações das 
famílias originadas dos divórcios 
(além do pai e da mãe, tem a mulher 
do pai, o marido da mãe, irmão não 
consanguíneo, meio-irmão etc.). 
A convivência é tranquila nesta 
espécie de “salada mista”?

Se for bem temperada, essa “sa-
lada” não faz mal a ninguém. Ao 
contrário, uma criança exposta a 
diferentes tipos de vínculos afeti-
vos (se forem mesmo afetivos) só 
lhe pode fazer bem. Amplia o seu 
repertório. Faz dela uma pessoa 
mais completa, mais tolerante, me-
nos preconceituosa. Isto, em si, não 
é um mal. Aumentar a diversidade 
só amplia os corações e mentes.

“Durante a fase 
de namoro o casal 
tende a acentuar 
as semelhanças 
e escamotear as 

diferenças”
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A sociedade está absorvendo 
bem as novidades?

Melhor do que já absorveu. Isto 
está caminhando para a frente. 
Lembro-me do tempo em que uma 
mulher desquitada era marginali-
zada. Hoje esse comportamento 
não existe mais. Da mesma manei-
ra, o casamento homossexual está 
sendo aceito, respeitado. Acho que 
a gente está aprendendo que várias 
formas de amor valem a pena.

Todas essas mudanças no perfil 
da família têm a ver com a nova 
posição da mulher na sociedade?

Sim, não tenha dúvida. A mulher 
passou a investir na carreira e se 
tornou a mola propulsora dessa 
mudança. Até o aumento no núme-
ro dos divórcios está relacionado 
a isso. O casamento vem sendo 
recolocado onde sempre deveria 
estar: no universo do desejo e não 
no da necessidade. As pessoas 
ficam casadas porque se querem 
bem, porque têm um projeto de 
vida em comum e o alimentam. E 
não porque precisam ficar juntos. 
Ele porque não sabe onde ficam os 
copos e nunca fritou um ovo. E ela 
porque não tem como se manter. 
Realmente essa relação não dá para 
chamar de um casamento vivo e 
verdadeiro. Essa simetria para a 
qual estamos caminhando (ainda 
não chegamos lá, não tenhamos 
ilusões) faz o casamento mais 
digno.

Mas ainda há homens que não 
sabem onde estão os copos e nem 
cozinhar...

Sim. Mas três gerações atrás o 
homem se orgulhava disto. Hoje 
nenhum deles diria que não sabe 
fritar um ovo, pois se envergo-
nham. É como o preconceito. 
Existem pessoas que ainda são 
preconceituosas, porém sentem 

vergonha de serem assim. Estamos 
um passo à frente. A hipocrisia é 
muito melhor que o cinismo.

Quais são as queixas mais habi-
tuais que os casais trazem para o 
seu consultório?

Os dois chegam aqui com a ex-
pectativa de que eu diga que seu 
parceiro está maluco e precisa de 
tratamento. A esperança é que o 
problema seja só do outro. Mas as 
queixas mais comuns estão rela-
cionadas à comunicação. Em geral, 
houve uma traição difícil de ser 
digerida. E há casais que chegam 
afirmando: o amor acabou. Daí eles 
passam duas sessões me mostrando 
como aquela relação não tem jeito. 
Daí eu digo: está bem. Já me con-
venceram que este casamento não 
tem jeito mesmo. Mas vocês não 
foram para o advogado. Vieram 
para cá. Deve haver alguma coisa 
que junta vocês.

Os filhos mantêm o casal junto?
Não. Seria muito penoso e injus-

to com os filhos, se fosse assim. É 
preciso cuidado numa separação, 
quando há f ilhos. Não se pode 
colocar essa carga em cima do 
filho, porque não é verdade. Com 
o passar do tempo na terapia, 
começa a aparecer o que mantém 

Entrevista
o casal juntos. É basicamente a 
esperança. Deixo claro que não 
tenho nenhum compromisso com 
o vínculo. Ninguém vem aqui para 
eu salvar o casamento. A proposta é 
ajudar os dois a entenderem o que 
está acontecendo entre eles, tirar 
os fantasmas que estão rondando. 
E a maioria dos fantasmas surge 
porque não se escuta direito o 
que o outro está dizendo. Tenho 
impressão de que a maior parte 
do meu trabalho é de tradutora 
intérprete.

Os jovens que já nasceram na era 
digital vivem conectados o tempo 
todo. Essa conexão exagerada em-
pobrece ou enriquece as relações?

Já observei em restaurantes me-
sas com famílias inteiras nas quais 
os adolescentes ficavam ligados em 
seus aparelhos. Aí há exagero, pois 
está tomando o espaço do contato 
com a família, ou seja, está rouban-
do o espaço de outros vínculos e de 
outras atividades. Daí empobrece 
as relações. Não se trata de proibir 
o acesso à tecnologia, mas fazer o 
uso adequado.

Por que os jovens se sentem tão 
atraídos por esse contato mediado 
pela tecnologia?

Porque é mais fácil. É uma apa-
rente facilidade na formação de 
vínculos que gera vínculos apa-
rentes. Quem afirma que tem 387 
amigos, 1.200 amigos nas mídias 
sociais, gostaria que me dissesse 
quem são esses amigos. Meu ami-
go é quem me ajuda a recolher os 
copos no final da festa, que está ao 
lado na hora triste. É alguém que 
carrego no lado esquerdo do peito. 
E neste espaço cabem poucos e es-
colhidos. Não chame esses contatos 
de “amigo”, não tire a dignidade 
dessa palavra. A conexão virtual 
não rompe a casca da solidão.
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“A proposta é 
ajudar os dois a 

entenderem o que 
está acontecendo 

entre eles, tirar 
os fantasmas que 
estão rondando”



21

A disseminação e o acesso a in-
formações, serviços e venda de 
produtos, via internet, são cada 

vez mais facilitados por tecnologias 
que exigem apenas um toque na tela 
e antecipam, como nunca, o contato 
dos pequenos com o mundo digital. “A 
nova geração está crescendo numa so-
ciedade na qual as telas vão do entrete-
nimento à comunicação e da educação 
às compras”, avalia Fernando Tassinari, 
CEO da MRM Worldwide Brasil, agência 
que atua nos segmentos de marketing 
digital, direto e de relacionamento. 

O acesso a conteúdo e serviços 
está cada vez mais atrelado à grande 
variedade de telas, sejam de com-
putador, celular, tablet ou TV. Daí 
a denominação de “geração S”, que 
faz referência ao touchscreen, uma 
tecnologia já integrada ao cotidiano, 
em especial dos adolescentes e até de 
quem tem menos de um ano de idade. 
“O surgimento das telas nas quais basta 
tocar para ampliar, ler, copiar, corrigir, 
digitar e repassar conteúdos faz com 
que essa experiência seja diferente de 
tudo que conhecemos. Isso é muito 
forte”, argumenta Tassinari.

 O fenômeno leva a sustos como o 
que tomou a empresária Jessiene Vila 
Real Trevisan, da JVR Eventos, ao ver 
os gêmeos Guilherme e Matheus, de 
apenas um ano, procurar o joguinho 
das frutas depois de ter apresentado a 
eles o seu iPad e lhes ter mostrado o 
caminho apenas uma vez. 

“Virou brinquedo na hora. Não 
imaginei que pudessem aprender e se 
interessar tão rápido”, conta Jessiene. 
Hoje com dois anos, eles acordam 
pedindo o jogo da fruta. Procuram 
também no YouTube os programas que 
mais gostaram para revê-los.

Na casa da nutricionista Simone 
Grunspan Zanetti não é diferente. 
Melissa, de dois anos, começou a clicar 

o iPhone da mãe com um ano e meio. 
Mas ficava irritada ao ver que às vezes 
não conseguia chegar onde queria sozi-
nha, por isso não tardou a se interessar 
pelo tablet, mais ágil e simples, que 
chega rapidinho ao que interessa no 
YouTube. Lá vê programas preferidos 
e fotos de seus aniversários. “Liga, vai 
ao diretório, escolhe, aumenta e baixa 
o volume com uma desenvoltura es-
pantosa”, comenta Simone. 

geraçõeS S, Y, z
Ana Barbieri, sócia da consultoria 

CRO Comunicação e Marketing, profes-
sora da Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) e mestre em an-
tropologia, diz não ser possível ainda 
visualizar a característica do consumo 
da informação para essa nova geração 
digital, que sucede a Y e a Z. “A gera-
ção Y, nascida nos anos 1980, chegou 
quando o mundo se transformou numa 
rede global: internet, e-mails, redes de 
relacionamento, recursos digitais. E a 
geração Z, nascida entre 1990 e 2009, é 
formada por indivíduos constantemen-
te conectados através de dispositivos 
portáteis. A diferença é que a geração 
Y precisava se conectar à internet por 
meio de um computador e a geração Z 
já nasceu conectada.” 

A pesquisa TIC Kids Online Brasil, 
realizada pela primeira vez em 2012, me-
diu o uso de Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) entre crianças e 
adolescentes brasileiros. De acordo com 
o estudo, 47% dos menores entre 9 e 
16 anos usam a internet quase todos os 
dias. A rede é utilizada principalmente 
para fazer trabalho escolar, visitar uma 
página social, jogar e enviar mensagens 
instantâneas. Entre as crianças de 9 e 
10 anos, 42% têm perfil em rede social.

Mesmo com contatos mais constan-
tes, diz Ana Barbieri, o relacionamento 
tende a ser fugaz, embora também haja 
novidades positivas. “A geração Y, que 
está entrando no mercado de trabalho 
agora e também acaba se misturando à 
Z, é formada por pessoas que questionam 
cada vez mais. E se preocupam com o 
meio ambiente.” Já a geração Z, segundo 
ela, nasce com o empreendedorismo no 
sangue. São jovens entre 16 e 18 anos 
ainda fora do mercado de trabalho, que 
receberam proteção exagerada em casa. 
São independentes em tudo, menos 
financeiramente. No trabalho, querem 
ascensão rápida, não aceitam hierarquia e 
se desmotivam facilmente ao verem suas 
primeiras experiências não se engajarem 
na velocidade que desejam: num clique. 
Nessa geração, a frustração é grande e a 
depressão chega bem mais cedo. 

Tassinari concorda que a evolução 
tecnológica tende a mudar o relacio-
namento, mas não acredita que seja de 
forma negativa. “Há possíveis aspectos 
negativos quando consideramos o nosso 
referencial, dos mais velhos, que é um 
distanciamento físico das pessoas.” P
sorsini@terra.com.br

Geração touchscreen
Mundo digital

Cada vez mais cedo, crianças adotam                      
o toque para interagir na net
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P reservar a fertilidade até se sentir 
preparada emocionalmente e 
profissionalmente para a mater-

nidade tem se tornado uma alternativa 
interessante para muitas mulheres 
graças aos avanços da ciência, que 
permite o congelamento de óvulos e 
sua posterior fertilização em labora-
tório, no “momento ideal”. 

De acordo com o especialista em 
reprodução humana Arnaldo Cambia-
ghi, diretor do Instituto Paulista de 
Ginecologia e Obstetrícia (IPGO), os 
avanços nos últimos dez anos foram 
muito significativos, o que permitiu 
que a procura pelo procedimento, 
quase inexistente na década passada, 
saltasse, no IPGO, para dois ou três 
casos por mês. “Hoje, as chances de 
sucesso do procedimento são maiores 
e a quantidade de óvulos necessários, 
menor”, diz, ao explicar que a técnica 
utilizada anteriormente, a de congela-
mento lento, provocava a formação de 
cristais de gelo no interior das células 
do óvulo, o que comprometia sua 
qualidade. Eram necessários cerca de 
cem óvulos para garantir uma gravi-
dez. Hoje, com a vitrificação – técnica 
em que o óvulo é submetido à baixa 
temperatura de forma abrupta –, a 
quantidade de óvulos diminuiu para 

dez e as chances de formação de 
cristais são bem menores. 

A evolução da ciência também 
permitiu que o estímulo hormonal 
por medicamentos para aumentar a 
produção de óvulos no momento de 
sua extração seja feito com dosagens 
bem mais precisas e, portanto, menos 
nocivas à saúde da mulher.

Cambiaghi recomenda: “Até os 32 
anos, as chances de a mulher engravi-
dar por meio do congelamento é muito 
boa, entre 40% e 50%. Depois dessa 
idade, os resultados começam a decli-
nar e os riscos a aumentar”, alerta o 
especialista, ao revelar que não existe 
limite de idade para o congelamento.

Os valores também são impediti-
vos, reconhece o profissional, pois o 
procedimento, incluindo os medica-
mentos, chega a custar R$ 11 mil mais 
a taxa anual de R$ 900,00, cobrada 
pela manutenção do óvulo.

A engenheira civil Mariana de 
Barros Fagundes, de 37 anos, resolveu 
apostar no investimento. Ela pretende 
realizar o sonho de ser mãe aos 45 
anos. “É uma maneira de planejar 
melhor a vida”, afirma sobre sua opção 
de congelar óvulos. O processo, se-
gundo ela, foi bem rápido. Da primeira 
consulta até o dia da aspiração dos 

óvulos se passaram 20 dias. O único 
incômodo foi o inchaço no corpo, em 
razão dos hormônios.

Por sorte, Mariana não faz parte do 
pequeno grupo de mulheres que não 
podem se submeter ao tratamento de 
hiperovulação, a estimulação hormo-
nal feita para garantir maior produção 
de óvulos em um mesmo ciclo. É o 
caso daquelas que têm problemas 
hepáticos ou de coagulação. 

Vale ressaltar, contudo, que mes-
mo as mulheres aptas ao procedimento 
podem ter complicações como reação 
ao uso de hormônios ou, ainda, produ-
ção exagerada de óvulos, chamada de 
síndrome do hiperestímulo ovariano. 

Além de atender aquelas que 
desejam postergar o sonho da ma-
ternidade, o congelamento de óvulos 
representa ainda a chance de ser mãe 
para mulheres que são diagnosticadas 
com câncer e precisam ser submetidas 
à quimioterapia e radioterapia, trata-
mentos que podem causar alterações 
na fertilidade e até esterilidade. 

Mulheres que precisam ser sub-
metidas a cirurgias para a retirada de 
parte do tecido ovariano, como pode 
acontecer em algumas cirurgias de 
endometriose, também são beneficia-
das pela técnica, assim como aquelas 
com histórico de menopausa precoce 
na família.

O Brasil não permite o comércio de 
óvulos, apenas a doação, que precisa 
ser feita anonimamente. A legalização 
do comércio de óvulos poderia evitar a 
comercialização ilegal, que hoje existe, 
e, ainda, a criação de um banco de 
óvulos similar aos bancos de sêmen, 
estendendo a chance de ter filhos às 
mulheres. Os bancos de óvulos seriam 
bem-vindos também porque, segundo 
Daniel Faúndes, diretor médico do 
Centro de Reprodução Humana de 
Campinas, no interior de São Paulo,   
não existe um limite de tempo para o 
óvulo ficar congelado. 

Em longo prazo, o congelamento 
de óvulos pode resolver o problema 
do abandono de embriões congela-
dos. Existem clínicas de fertilização 
que têm estocados mais de cinco mil 
embriões e não têm permissão legal 
para eliminá-los.  P

Gravidez congelada
Fertilização

As chances de a mulher engravidar por meio do 
congelamento até os 32 anos estão entre 40% e 50%
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Aenxaqueca é um desequilíbrio 
químico no cérebro, que en-
volve hormônios – conhecidos 

como neurotransmissores – em parti-
cular, a serotonina e a noradrenalina. 
É conhecida como uma dor de cabeça 
primária, não motivada por fatores 
externos ou ambientais, em um dos 
lados da cabeça e que lateja acom-
panhando as batidas do coração. 
Sabe-se que é causada por fatores 
genéticos hereditários e tem relação 
com outras patologias cerebrais, 
como depressão, síndrome do pânico 
e ansiedade. Geralmente, a crise dura 
de quatro horas até três dias e os 
sintomas são variáveis, como visão 
embaçada, náuseas, vômitos, aversão 
à claridade, ao barulho e aos odores, 
irritação, ansiedade e alterações nos 
padrões de humor.

Pesquisa feita pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) demonstra 
grande incidência da doença em 
população na faixa etária de 18 a 65 
anos. Das pessoas pesquisadas, 75% 
têm algum tipo de dor de cabeça, 
que em 50% dos casos é causada 
pela enxaqueca. O problema é tão 
abrangente que mesmo aqueles 
que não estão dentro da faixa etá-
ria, como crianças e adolescentes, 
manifestam problemas que podem 
acarretar até transtornos psiquiá-
tricos, como a depressão, de acordo 
com estudo da Sociedade Brasileira 
de Cefaleia. Segundo o coordenador 
do trabalho, Carlos Antonio Arruda, 
as crianças que têm um tipo comum 
de enxaqueca chamada de migrâ-
nea apresentam quatro vezes mais 
chances de manifestar transtornos 
psiquiátricos, em decorrência das 
anormalidades provocadas pelos 
neurotransmissores. Além das dores 
de cabeça rotineiras, as crianças 
também podem apresentar quadros 
de sonambulismo, sonilóquio (falar 

dormindo), rangido de dentes à noite, 
conhecido como bruxismo, probabili-
dade maior de terem enjoos ao andar 
de carros, aviões e barcos, dores 
nas pernas (dores do crescimento) e 
abdominais. Os hormônios do cres-
cimento também contribuem para o 
agravamento dos quadros.

Ao apresentar dores de cabeça 
com frequência, Sofia P., de 14 anos, 
foi levada por sua mãe ao médico, 
que diagnosticou a enxaqueca como 
sendo o problema e solicitou que 
passasse a anotar em uma agenda a 
quantidade de crises para que pudes-
sem acompanhar o intervalo médio 
entre elas e melhor determinar um 
tratamento. “Às vezes as dores são 
tão fortes que só passam se eu deitar 
no quarto com a janela fechada, bem 
no escurinho. Após algumas horas de 
sono, ela melhora. Mas em outros ca-
sos, minha mãe tem que me levar ao 
pronto-socorro, pois só com remédio 
no soro é que sinto alívio.”

A doença não leva à morte, mas 
não tem cura específica, sendo o 
triptano, substância que combate 
a hipertensão arter ial, bastante 
utilizado, pois a dor é causada pelo 
aumento do calibre (dilatação) dos 
vasos sanguíneos. 

O tratamento visa, principalmen-
te, à redução da frequência, duração 
e intervalos das crises. Atividade 
f ísica moderada, quant idade de 
horas adequadas de sono e horários 
regulares para alimentação também 
contribuem para aliviar as dores. 
Atualmente, nos Estados Unidos, a 
toxina botulínica vem sendo aplica-
da em pessoas que têm enxaqueca, 
permit indo um relaxamento dos 
músculos da cabeça, o que reduz a 
incidência de crises.

Recente pesquisa feita pelo Ins-
tituto Nacional de Saúde e Pesquisa 
Médica da França, liderada por 
Tobias Kurth, professor e epidemio-
logista de Harvard, apontou que no 
país europeu mulheres que sofrem 
de enxaqueca com aura (distúrbios 
visuais com luzes piscando, visão 
borrada e manchas cegas) correm 
risco maior de sofrer ataque car-
díaco e acidente vascular cerebral 
(AVC). Quase 28 mil mulheres foram 
estudadas por 15 anos e notou-se 
que esse t ipo de enxaqueca era 
o segundo problema a contribuir 
para o perigo de ataque cardíaco 
ou derrame, ficando atrás apenas do 
problema de pressão alta. 

É bom evitar, portanto, certas 
situações que podem gerar fatores 
desencadeantes das crises. De acor-
do com o neurologista João José 
Carvalho, esses fatores podem ser 
estresse, sono prolongado, jejum, 
t raumas cranianos, ingestão de 
certos alimentos, como chocolate, 
laranja, comidas gordurosas e lác-
teas, cafeína, uso de medicamentos 
vasodilatadores, exposição a ruídos 
altos, odores fortes ou temperaturas 
elevadas, mudanças súbitas de pres-
são atmosférica, alterações climáti-
cas, exercícios intensos e queda nos 
níveis hormonais que ocorre antes 
da menstruação. P
neusapinheiro@ig.com

Pesquisa da OMS revela que a enxaqueca é a causa 
de 50% das dores de cabeça

Dor latejante
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Acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças 
é tarefa básica de todos os pais. 

A saúde delas é a principal preocupa-
ção. É preciso estar sempre atento a 
qualquer mudança de comportamento 
e atitudes estranhas, seja pela obser-
vação pura e simples ou reclamações 
feitas por elas, mas nem sempre a 
criança consegue expressar alguma 
dificuldade que esteja tendo de ma-
neira clara e objetiva.

Um dos problemas mais comuns 
na primeira infância é a deficiência 
visual, que deve ser diagnosticada o 
quanto antes. O desenvolvimento do 
olho humano acontece até os 6 anos 
de idade. Este é o período ideal que 
pais, professores e médicos dispõem 
para notar quaisquer mudanças ou 
interferências anormais no desenvol-
vimento visual das crianças. 

“As doenças mais comuns na 
infância são miopia, astigmatismo e 
hipermetropia e todas são corrigidas 
com óculos de grau. Se pais, professo-
res ou pediatras perceberem qualquer 
alteração, é importante consultar 
o oftalmologista rapidamente”, diz 
Fábio Pimenta, oftalmologista do 
Hospital dos Olhos. 

Além desses problemas conhecidos 
como de refração, as crianças também 

podem apresentar ambliopia (olhar 
vago ou preguiçoso) e estrabismo. Se 
não tratados nesta época, é possível 
que a criança tenha problemas que 
comprometam a sua visão para sem-
pre. Existe lei no Brasil, inclusive, que 
obriga o médico a examinar o bebê 
ao nascer com o teste do olhinho, 
que detecta doenças como catarata, 
tumores, glaucoma e problemas de 
malformação congênita.

A médica Carla Romão diz que é 
função dos pais ficarem alertas ao 
comportamento da criança em casa 
– observar se estão chegando mui-
to próximo da televisão, se sentem 
dores de cabeça de forma regular, se 
franzem a testa para ler ou enxergar 
algo e se esfregam os olhos de for-
ma constante, devendo nestes casos 
 levá-los ao oftalmologista.

Os professores também podem 
observar alguns sintomas de seus 
alunos, como falta de concentração, 
dificuldade de copiar a matéria do 
quadro-negro e a necessidade do 
aluno de sentar muito perto.

De acordo com Fábio Pimenta, 
“se a criança nasceu prematura ou é 
de uma família com casos de doença 
de vista, ela deve ser levada cedo ao 
oftalmologista, pois, muitas vezes, a 
genética é predominante”. Os médicos 

também recomendam que se desesti-
mulem hábitos como ficar muito perto 
de televisões ligadas, assim como 
desfrutar de uma leitura de estudo 
em ambiente bem iluminado.

Logo quando nascem, os bebês 
enxergam em preto e branco, de for-
ma embaçada até os 4 anos e, antes 
do total amadurecimento do sistema 
nervoso central, aos 7 anos, elas co-
meçam a perceber e distinguir cores.

A incidência da luz na retina dos 
olhos é que nos capacita a formar as 
imagens. O fenômeno da refração 
ocorre quando um feixe de luz emi-
tido pelo ambiente externo atravessa 
o globo ocular e forma a visão na 
retina, que está no fundo do olho. Se 
o feixe sofrer algum desvio motivado 
pelo formato do olho e não chegar 
bem focado na retina, acontecem os 
“erros” de refração, que se caracteri-
zam pela falta de nitidez da imagem.

A miopia, ou popularmente cha-
mada de visão curta, deixa os objetos 
pequenos. “A criança tem a sensação 
de que está tudo distante demais, 
mesmo estando bem próxima”, explica 
o médico. Ela ocorre porque o globo 
ocular é muito comprido e os raios 
de luz são focados antes da retina. 
A hipermetropia, ou vista longa, é 
o oposto da miopia. A criança pode 
apresentar visão embaçada para longe 
ou para perto. No caso, o globo ocular 
é pequeno, menor do que a média, e 
os raios de luz são focalizados após 
a retina, o que causa a dificuldade 
do hipermetrope em ver de perto e 
enxergar bem de longe. 

Outro erro de refração bastante 
comum é o astigmatismo. Os obje-
tos parecem ter uma sombra, tanto 
estando de longe quanto de perto 
dos olhos. A visão é distorcida. Para 
os problemas de refração, o uso de 
óculos ou de lentes de contato é 
indicado, pois a maioria dos erros é 
compensada. No caso das lentes, elas 
são mais recomendadas às crianças 
que praticam esportes, mas precisam 
ter uma higienização perfeita para 
que se evitem infecções oculares, 
muitas vezes graves, como a úlcera de 
córnea. Os pais devem ficar de olho 
quando as crianças apresentarem ver-

Prevenção

Miopia, astigmatismo e hipermetropia         
algumas vezes se manifestam na infância

Boa visão na infância
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melhidão nos olhos, lacrimejamento, 
mancha opaca na córnea ou secreção, 
pois neste caso as lentes têm de ser 
removidas imediatamente.

A ambliopia – olho vago – repre-
senta a perda parcial da visão de um 
ou dos dois olhos, e neste caso as 
lentes não serão úteis. Sua detecção 
precoce é fundamental para um trata-

mento adequado. Geralmente se usam 
tampões nos olhos bons, o que nem 
sempre é bem aceito pelas crianças, 
para estimular o olho fraco ou pre-
guiçoso. Se feita de maneira correta, 
com orientação médica, a cura pode 
acontecer na maioria dos casos. É 
importante dizer que, se não tratada, 
a ambliopia pode levar à cegueira.

A oclusão dos olhos por tampões 
também pode ser utilizada em casos 
de estrabismo, doença que se carac-
teriza pelo desalinhamento dos globos 
oculares. Muitas vezes, os pais não 
se dão conta do problema em bebês, 
acham natural pelo mito existente de 
que, com o tempo, a irregularidade 
desaparece sozinha.  P

Dormir bem é necessário para a 
saúde mental e física. Porém, 
o sono não tem apenas papel 

revigorante, ele é também respon-
sável por diversas funções. Apneia 
e ronco, entre outras doenças, são 
conhecidos como distúrbios do sono 
e devem ser tratados por especialistas, 
como o ortodontista. É aí que entra 
a odontologia do sono, área especia-
lizada em diagnósticos relacionados 
ao distúrbio do sono.

Os diversos distúrbios ligados ao 
sono são tratados por um especialista 
diferente e a Odontologia é uma de-
las. Ela atua em tratamentos contra 
bruxismo, apneia obstrutiva, ronco  e 
outros problemas associados a esses 
casos. “O ronco, barulho provocado 

pela vibração dos tecidos da garganta 
quando se estreitam durante o sono, é 
um dos principais sintomas da apneia. 
O tratamento destes dois problemas, 
ronco e apneia, juntamente com o 
bruxismo, é o foco de atuação da 
odontologia do sono”, explica Luiz 
Roberto Godolfim, autor do livro Os 
distúrbios do sono e a Odontologia. 

Vários fatores contribuem para o 
surgimento dos distúrbios do sono; 
agitação, tensão e preocupações in-
crementam o estresse, favorecendo o 
bruxismo, caracterizado pelo hábito 
de ranger os dentes. A doença  pode 
causar o desgaste dos dentes, além de 
danos à gengiva, dores de cabeça e na 
mandíbula e problemas relacionados 
à articulação temporomandibular. 

Outros problemas relacionados às 
noites maldormidas podem influenciar 
a boca, como a respiração excessiva, 
que é um dos mais comuns. “O res-
secamento das mucosas já é praxe 
durante o sono e será intensificado 
à medida que a pessoa tiver obstru-
ções nasais que dificultem o aporte 
de ar pelas narinas”, explica Rodrigo 
Guerreiro Bueno de Moraes, consultor 
cientifico da Associação Brasileira de 
Odontologia (ABO).

O problema pode favorecer a pre-
valência de cáries e das inflamações 
das gengivas, principalmente nos 
indivíduos que higienizam mal os 
dentes, sem contar a atresia maxilar e 
o desenho em ogiva que o palato pas-
sa a desenvolver, ou seja,  quando os 
dentes superiores ficam dispostos de 
forma mais estreita que os inferiores. 

Problemas relacionados ao sono 
não atingem somente adultos; mui-
tas vezes têm início na infância. Um 
diagnóstico precoce do ronco e da 
apneia obstrutiva pode evitar com-
plicações graves. Há quem pense 
que em crianças o sono maldormido 
pode atrapalhar o desenvolvimento da 
arcada dentária. Pelo contrário, o que 
provoca a falta de sono geralmente 
são os problemas respiratórios. “Na 
criança, a respiração bucal é uma 
causa frequente de alterações dento-
faciais e também de má qualidade no 
sono, incluindo a apneia obstrutiva”, 
conta Luiz Roberto Godolfim. 

Embora relacionados ao sono, 
esses problemas podem apresentar 
sintomas diurnos e atrapalhar mo-

Odontologia do sono

A Odontologia é importante no tratamento de 
apneia, bruxismo e ronco

Adeus noites maldormidas
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mentos importantes da vida infantil. 
“A causa primária disso tudo quase 
sempre é a hipertrofia adenoamigda-
liana, que obstrui a passagem do ar, 
dificultando a respiração durante o 
dia e impedindo a respiração à noite, 
causando os episódios de apneia e o 
despertar com intensa fragmentação 
do sono, contribuindo de forma im-
portante para as alterações dentofa-
ciais, além da redução no potencial de 
crescimento, prejuízo na performance 

escolar e comportamento agitado”, 
completa Godolfim.

Para crianças e adultos, o indicado 
é a polissonografia: o paciente dorme 
em uma clínica especializada e tem 
seu sono monitorado em diversos 
parâmetros. “Os sintomas ajudam a 
identificar os que precisam de trata-
mento. Em adultos, principalmente o 
ronco e a sonolência excessiva, difi-
culdades de atenção e concentração, 
cefaleia matinal e idas frequentes ao 

banheiro durante a noite”, explica 
Godolfim. Nas crianças, os sintomas 
também podem ser notados na respi-
ração difícil durante a noite, ronco e o 
fato de fazer xixi na cama em idades 
em que já se pode controlar a urina, 
além do baixo rendimento escolar. 

É importante que haja a masti-
gação correta e alimentos espessos 
sejam cortados antes de serem in-
geridos. P

alessandropolo@uol.com.br

Odontologia do sono

As siglas Ler e Dort (Lesão por 
Esforço Repetitivo e Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados 

ao Trabalho) costumam ser lembradas 
quando o assunto é ergonomia. O que 
pouca gente sabe é que esta ciência, 
iniciada há cerca de 60 anos, vai muito 
além dos aspectos puramente físicos. 
Formado a partir de duas palavras 
de origem grega (ergo = trabalho e 
nomos = leis ou normas), o termo é 
legalmente utilizado para se referir às 
regras criadas para garantir conforto, 
saúde e segurança do trabalhador no 
ambiente de trabalho. 

Atualmente, a ergonomia se 
estende para os campos emocional 
e psicológico, levando em conta 
outras implicações do ambiente nas 
mais diversas atividades profissio-
nais. Isso inclui os sentimentos e a 

opinião do trabalhador, que deve ser 
ouvido quando o assunto se refere 
ao espaço onde desenvolve suas 
atividades.

Na prática, no entanto, nem sem-
pre é o que acontece – e a tendência 
é privilegiar aspectos relacionados ao 
layout e à produtividade, esquecendo 
que a ergonomia foi desenvolvida 
para garantir a harmonia entre o ho-
mem e seu trabalho. Como resultado, 
os casos de distúrbios mentais cres-
cem mais do que as lesões físicas e já 
respondem por cinco das dez princi-
pais causas de afastamento do traba-
lho no Brasil, como indica um estudo 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). Em termos quantitativos, 
isso significa um gasto de R$ 2,2 
bilhões por ano, ou o equivalente a 
19% dos custos com auxílios-doença 
pagos pela Previdência Social a um 
universo de 1,5 milhão de pessoas, 
apenas nos casos de afastamento por 
distúrbios mentais.

ergOnOMia ParticiPativa
O médico ortopedista Antônio 

Carlos Zechinatt i , coordenador 
da Divisão de Perícia Médica da 
Unifesp se apoia nesses dados para 
avaliar que não basta se preocupar 
com o espaço físico, equipamen-

Ergonomia

A ciência se estende também                               
aos campos emocional e psicológico

Além do espaço físico
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cOnFira a legiSlaçãO SObre a ergOnOMia
No Brasil, a ergonomia é regulamentada pela Norma no 17, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que 

destaca o conforto humano, levando em conta aspectos como morfologia, cinestesia (relacionada aos movimentos 
musculares), cor, iluminação e ventilação. Fisicamente, a ergonomia considera as diversas partes do corpo, como 
braços, mãos e pés, que necessitam de um arranjo espacial para o manuseio operacional. Mas outros elementos 
podem ser incluídos, dependendo da atividade a ser realizada, exigindo adequações psicofisiológicas, 
como confirma a Delegacia Regional do Trabalho (DRT), em São Paulo. 

Para as atividades intelectuais e de atenção constantes, por exemplo, uma cartilha 
do Ministério da Saúde relaciona até parâmetros de temperatura, umidade relativa, 
além do ruído e iluminação, como necessários ao conforto no desempenho dessas 
funções. Mas o que ainda prevalece é o enfoque técnico e muitas vezes a pre-
ocupação com o design de alguns produtos e objetos, assim como o layout, 
não contempla as necessidades de quem irá utilizá-lo. 

Isso acontece, segundo a DRT, porque a concepção dos espaços, das 
máquinas e dos produtos está bastante especificada nas normas aplica-
das atualmente. Mas não é o que ocorre com relação à participação dos 
empregados, pois não existem instrumentos objetivos para a sua fiscalização. 

tos e mobiliário: “Considero muito 
importante que se desenvolva uma 
ergonomia mais participativa, porque 
quem sabe melhor do seu ambiente 
de trabalho é o próprio trabalhador. É 
ele que pode apontar o que está pre-
judicando ou tornando mais penoso 
o seu desempenho, desde as coisas 
mais simples, como o mobiliário, até 
situações mais complexas. Isso tudo, 
por vezes, acaba ocasionando uma 
sobrecarga emocional que vai se so-
mando com as pequenas coisas e que 
tem tudo a ver com o conceito mais 
abrangente de ergonomia. Por isso, 
defendemos que o ser humano não 
tem de se adaptar ao ambiente de tra-
balho, mas, ao contrário, o ambiente 

de trabalho é que tem que se adaptar 
ao ser humano”.

Zechinatti cita também a esti-
mativa da Organização Mundial de 

Saúde, que coloca a depressão como 
a principal doença funcio-

nal em um prazo 
de sete anos, para 
reforçar que, se 
o relacionamento 
entre o ambiente 

de trabalho, chefia 
e colegas não é har-
mônico, os cuidados 
com a ergonomia 
podem se estender 
até mesmo para o 

campo do assédio: 
“A ergonomia deve 

relacionar a saúde mental ao ambiente 
de trabalho e o espaço individual 
destinado para que o funcionário 
possa exercer suas atividades da me-
lhor forma possível. O aspecto físico 
do local onde se trabalha tem uma 
grande responsabilidade nisso. Um 
exemplo são os layouts que privile-
giam a convivência e a integração, 
mas ignoram que ninguém gosta de 
se sentir vigiado, e alguns ambientes 
promovem essa sensação”, exempli-
fica o médico.

SatiSFaçãO e PrOdutividade 
Trabalhando em projetos de er-

gonomia da Projec – empresa júnior 
de engenharia de produção –, onde 

é o diretor-presidente, Felipe Rigoni 
Lopes, estudante da Universidade 
Federal de Ouro Preto, observa que 
os aspectos destacados pelo profes-
sor da Unifesp ainda não são o foco 
principal: “Geralmente o empregador 
está mais preocupado com as multas 
e outras penalidades decorrentes do 
não cumprimento das normas traba-
lhistas. Mas se isso ocorre por pressão 
dos representantes dos trabalhado-
res, como sindicatos, associações ou 
a própria CIPA (Comissão Interna de 
prevenção a Acidentes), eles também 
são mais voltados para os casos de 
lombalgias crônicas, como lordose, 
escoliose, hérnia de disco e outros 
problemas causados por movimentos 
ou posturas inadequadas”.

Embora o trabalho de ergonomia 
comece avaliando os procedimen-
tos operacionais que façam parte 
da rotina da empresa, envolvendo 
desde a altura da cadeira em re-
lação à mesa do escritório até a 
angulação dos movimentos de um 
operador de máquinas e posturas 
f ísicas dos trabalhadores, Rigoni 
considera equivocada a preocupação 
relacionada apenas aos aspectos 
legais: “O mais importante deveria 
ser o conforto do trabalhador, pois, 
quando se trabalha com satisfação, 
o rendimento e a qualidade do que 
é produzido também aumentam”, 
conclui.   P
eserenza@terra.com.br
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FLáVio tiné

solução cirúrgica, os médicos pres-
crevem medicamentos contra dor ou 
fisioterapia. Os próprios pacientes 
recorrem aos mais diversos paliativos 
ou aconselhamentos. Para cada tipo 
de dor há um sem-número de ações 
sem eficácia comprovada, mas apro-
vadas pelo consenso popular. Não 
faltam sugestões de ordem espiritual.

Em alguns casos, como nas cirur-
gias para descompressão da medula, 
sabe-se que as intervenções cirúr-
gicas não levam necessariamente 
à cura, apenas impedem o avanço 
da doença (mielomalacia). Por mais 
que se explique essa desagradável 
c ircunstância, ocor rem descon-
tentamentos quando persistem as 
dificuldades de deambulação. Não se 
considera que o avanço da doença 
significa paraplegia. 

Diante de situação similar, ouvi 
de certo paciente a afirmação de 
que jamais permitiria que um médico 
mexesse em seu corpo. Ainda existe 
muita desinformação a respeito de 
cirurgias. É bastante conhecido o 
preconceito contra exame de prósta-
ta, por exemplo. A decisão sobre uma 
cirurgia deve ser tomada pelo médico, 
de comum acordo com o paciente e 
em conjunto com os parentes mais 
próximos, depois de examinados 
todos os prós e contras.

 O mais importante é considerar 
que, em qualquer lugar do mundo, 
nenhuma cirurgia é iniciada sem que 
todos os parâmetros de rotina sejam 
checados previamente. O paciente e 
a infraestrutura devem apresentar 
condições mínimas de segurança. 
Se isso não o isenta totalmente de 
intercorrências, dá-lhe um mínimo 
de confiabilidade. P

O autor é jornalista. ex-assessor de imprensa do 
HCFMUSP, flavio.tine@gmail.com 

Crônica

Cirurgia: quando 
e como fazer?
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Em alguns casos, como nas cirurgias para 
descompressão da medula, sabe-se que as intervenções 

cirúrgicas não levam necessariamente à cura

e com a infraestrutura utilizada por 
eles. Frequentemente noticiam-se 
mortes durante ou após cirurgias 
de lipoaspiração realizadas em clí-
nicas sem instalações adequadas e 
profissionais capacitados, às vezes 
movidos pela ganância, que chegam 
a violar normas comezinhas, pondo 
em risco a vida de seus pacientes. 
No caso de cirurgias de embeleza-
mento, não há nenhuma dificuldade 
de decisão. Movidas pela vaidade, 
as pacientes colocam seus sonhos 
de beleza acima de qualquer risco.

Os problemas de coluna, por 
exemplo, são comuns no mundo 
inteiro. Antes de decidir por uma 

Uma das decisões mais difíceis 
da vida é concordar ou não 
com a necessidade de subme-

ter-se a uma cirurgia. O medo pre-
valece diante do risco, por mais que 
os médicos argumentem sobre sua 
segurança, comprovando-a estatis-
ticamente. Uma vez tomadas todas as 
precauções de praxe e realizados os 
exames pré-operatórios rotineiros, 
só um imprevisto ou um acidente 
– classificado popularmente como 
barbeiragem e nos meios médicos 
como intercorrência – pode alterar 
essa otimista previsibilidade.  

É preciso ter cuidado com a qua-
lificação dos profissionais envolvidos 
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CeCy sant’anna

Parar de fumar – Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Scripps, 
em La Jolla, Estados Unidos, a nornicotina, um subproduto da nico-
tina, pode acelerar o envelhecimento do organismo, modificando 
certas proteínas e criando compostos tóxicos. O pneumologista Ciro 
Kirchenchtejn, do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, explica que 
a substância leva o cérebro a perder receptores do neurotransmissor acetilcolina 
e está relacionada a doenças degenerativas do sistema nervoso.

Idosos devem beber mais água – Na 
população mais idosa, o mecanis-

mo de sentir sede funciona de 
maneira diferente do que nos 

jovens. Por mais quente que 
esteja, os mais velhos não 
sentem tanta sede. Daí a im-
portância da hidratação para 

eles, que precisam tomar água 
mesmo que não sintam sede, pois 
perdem mais líquido no corpo do 

que o jovem.

Taxa de açúcar – Cientistas da Suécia 
defendem a criação de uma “taxa de 
açúcar” (diferente da taxa de glicose) 
para reduzir o consumo de doces, que 
seria de 17 kg/pessoa/ano no país, o 
maior índice do mundo, segundo eles.

Melhora de rendimento – Segundo o neurologista Flávio Alves, coordenador do 
Laboratório do Sono do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP, o rendimento das pessoas não é igual após uma noite bem dor-
mida. Após um bom sono, qualquer tarefa simples de aprendizagem faz com 
que a velocidade de reação se torne mais rápida. Ele afirma que 
profissionais que dormem antes de trabalhar com raciocínios 
matemáticos e criativos apresentam melhor rendimento.

Dê adeus aos alimentos refina-
dos – Prefira os alimentos integrais, 
fornecedores de fibras, que ajudam a 
diminuir a absorção de gordura e fa-
vorecem a diminuição do colesterol no 
sangue. Estes alimentos possuem mais 
vitaminas e minerais que os refinados, 
além de ajudar no emagrecimento. A 
nutricionista Andrea Rosa Garcia diz 
que o colesterol e a bile se ligam às 
fibras que são transportadas para fora 
do corpo por meio das fezes.

Combata a dermatite – Micro-orga-
nismos vivos costumam enriquecer 
os iogurtes. No corpo, entre outras 
funções, evitam as demartites atópicas 
– um tipo de inflamação da pele comum 
entre as crianças. A nova evidência é 
de que essas bactérias são amigas da 
pele, segundo pesquisa da Universidade 
Nacional de Medicina da Ucrânia com 90 
crianças. O trabalho mostrou que uma 
dose de probióticos, duas vezes ao dia, 
é capaz de reduzir em 34% a gravidade 
das doenças.

Ioga e saúde – Vítimas de acidentes 
que combinam a ioga com tratamento 
convencional da insuficiência cardíaca 
podem ser mais tolerantes a exercícios 
físicos, melhorando a qualidade de vida. 
Esta é a conclusão  de um estudo publica-
do no Journal of Cardiac Failure.  Dos que 
participaram de um programa de ioga, 
25,7% obtiveram diminuição de proces-
sos inflamatórios e 18% apresentaram 
melhoria na realização de exercícios.
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ilustrações: Moriconi

Abuse da melancia – Comer melancia 
ajuda a nos manter hidratados. Mais 
de 90% de sua composição é água, diz 
a nutricionista Tania Rodrigues, de São 
Paulo. Apesar de tão aguada, ela fornece 
vitamina C e uma boa dose de carboi-
dratos e potássio, mineral que regula o 
equilíbrio dos líquidos no corpo. A sua 
cor denuncia a presença de carotenoi-
des, substância com ação antioxidante.

Apague a luz e fuja da depressão – 
A ordem é dormir na escuridão total. 
Antes de ir para a cama, verifique se 
apagou todas as luzes, inclusive as 
discretas lâmpadas do carregador de 
celular e aparelho de TV. Um grupo de 
pesquisadores da Universidade de Ohio, 
EUA, expuseram alguns ratos a esta cla-
ridade durante oito semanas no período 
noturno. Contatou-se que havia sinto-
mas depressivos, como alterações no 
funcionamento de uma área do cérebro 
– hipocampo – envolvido no mecanismo 
da doença.

Videogame e apetite – Pesquisa ca-
nadense aponta que jogadores ingerem 
em média 163 calorias a mais do que 

aqueles que assistem à TV ou não 
fazem nada. Jogos eletrô-
nicos, especialmente os 
que envolvem competição, 
podem levar a um estado de 

ansiedade na criança que a 
faz comer mais, diz o pediatra Ivan 
Polastinni Pistelli.

Melhore a gastrite – Para melhorar 
os sintomas da gastrite, engula as se-
mentes do mamão com as frutas, “mas 
não mastigue as sementes, pois elas 
são amargas”, aconselho o nutrólogo 
Edson Velardi Credidio. 

Luto aumenta o risco de do-
enças cardíacas – Tão grande 
é o sofrimento pela morte de 
um ente querido que é capaz 
de desencadear problemas 
sérios no coração. Cientistas 
da Universidade de Sydney, na 

Austrália, verificaram as condi-
ções cardiológicas de 78 pessoas, duas 
semanas e seis meses após a morte de 
um parente próximo. Eles constataram 
que houve aumento dos riscos de arrit-
mia, infarto e até morte súbita. O luto 
ainda pode gerar estresse, ansiedade e 
depressão.

Mal comum nas mulheres – O joa-
nete pode causar deformidade e dor. 
O joanete “halux vago” é um desvio 
lateral acentuado no esqueleto do pé 
que aparece na parte interna abaixo 
do dedão. O problema pode levar à má 
formação, causa dor intensa e dificul-
dade para andar. De acordo com o setor 
de ortopedia da Santa Casa de São 
Paulo, a mobilidade fica comprometida, 
dificultando a locomoção. As causas 
ainda não foram identificadas, mas há 
fator genético neste mal que é comum 
às mulheres.

Convivência com os avós – Pesquisa 
feita na Universidade de Oxford  acaba 
de provar que esta convivência familiar 
faz bem a todos. Para chegar a esta 
conclusão, 1,5 mil crianças entre 11 
e 16 anos foram observadas e as que 
convivem frequentemente com os avós 
se mostraram mais felizes em relação 
às crianças que não têm o contato di-
reto. Os benefícios são mais evidentes 
nas crianças cujos avós participam 
ativamente da educação.
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No elevador lotado, Elias estava 
espremido num canto. Estava 
atrasado para a reunião semes-

tral com a diretoria da empresa, que 
ficava no trigésimo andar do prédio. 
O painel do elevador estava todo 
marcado e as pessoas desciam a cada 
andar. No complexo de escritórios, 
funcionários passavam, de um andar 
a outro, sem fazer uso das largas 
escadas, mesmo com o pedido do 
condomínio de, ao subir ou descer 
um andar, utilizar as escadas para 
facilitar o trânsito de pessoas nos 
elevadores.

No décimo andar entrou um ca-
sal de jovens. Ambos bonitos e bem 
vestidos. A moça, quando entrou, 
lançou um olhar ao fundo do eleva-
dor que encontrou os olhos de Elias. 
Uma faísca percorreu o ambiente. 
Ninguém notou. Só eles dois. No 
entra e sai de gente, a moça, afinal, 
ficou de costas para Elias; ficou tão 
próxima, que ele sentiu o perfume 
suave e a penugem eriçada do pesco-
ço. Fechou o tablet, no qual revisava 
as questões que seriam apresentadas 
na reunião. A distância entre os dois 
diminuiu, à medida que seus corpos 
se tocavam com a movimentação dos 
passageiros. 

No vigésimo andar, a porta não 
abriu. Algumas pessoas ficaram ner-
vosas. O ascensorista pediu que se 
acalmassem e telefonou para a por-
taria, comunicando o problema. Em 
minutos, uma equipe de socorro esta-
va do lado de fora. Elias, pelo celular, 
avisou que estava preso no elevador e 
que começassem a reunião sem ele. A 
moça pediu-lhe o celular emprestado 
e fez uma ligação para o pai. Disse 
que ocorrera um imprevisto e que a 
reunião de reconciliação com o ma-
rido deveria ser adiada. Em seguida, 
sentindo-se à vontade,  voltou-se para 
rapaz que a acompanhava e desfiou 

PauLo CasteLo branCo 

crise de choro e começou a gritar 
que era claustrofóbico e deveria ser 
resgatado em primeiro lugar; foi 
salvo junto com outros magros. O 
elevador desceu mais um pouco. A 
operação foi suspensa. Os socorristas 
decidiram que o elevador deveria ser 
puxado para baixo e, assim, possibi-
litar a abertura total da porta. Não 
deu certo. O aparelho despencou 
e, novamente, ficou entre andares. 
A moça abraçou-se a Elias. – Estou 
nervosa! – Calma tudo ficará bem.

A operação de resgate recome-
çou o trabalho e conseguiu retirar 
quase todos os passageiros. Quando 
chegou a vez de Elias e da moça, a 
peça metálica que mantinha a porta 
aberta desprendeu-se e saiu baten-
do ruidosamente nas paredes do 
fosso. A moça desesperou-se. Elias 
a protegeu; aninhou-se no chão e 
pediu-lhe que a protegesse. Ele o 
fez com satisfação. Daí em diante, 
sem pensar em salvamento, os dois 
se embaralharam em suspiros e sus-
surros. Os socorristas perguntavam 
se estavam passando bem. Eles não 
respondiam. De repente, o elevador 
subiu rapidamente e parou na casa 
de máquinas. As portas se abriram; 
os dois saíram descompostos e, na 
cobertura, concluíram a relação tu-
multuada. Exaustos, debruçaram-se 
sobre a murada de proteção e ficaram 
observando a movimentação dos 
bombeiros que chegavam para en-
cerrar o salvamento. Olhando para a 
moça, de quem sequer sabia o nome, 
Elias disse-lhe: – Desculpe-me, acho 
que perdi a cabeça. – Perdeu sim, dis-
se o namorado da moça que chegara 
à cobertura munido de uma adaga. 
Decepou a cabeça de Elias e a jogou 
no espaço.   P

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

A moça lançou um olhar ao fundo do elevador que 
encontrou os olhos de Elias. Uma faísca percorreu 

o ambiente. Ninguém notou. Só eles dois
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Tresloucado

um rosário de reclamações sobre a 
vida conjugal. Ele acariciou a sua face 
e recomendou-lhe calma, pois, em 
poucos dias, tudo estaria resolvido 
e eles poderiam construir uma nova 
vida. A moça não disse mais nada e 
se encostou ainda mais em Elias. O 
namorado não percebeu.

No momento em que a equipe 
de socorro tentava abrir a porta do 
elevador, este desceu mais um pouco, 
tornando o  resgate mais complicado. 
Depois de mais alguns minutos, a 
porta foi aberta, deixando um pe-
queno espaço para o resgate das pes-
soas. O chefe da equipe determinou 
alguns critérios para que pudessem 
retirar cada uma das pessoas. – Em 
primeiro lugar, retiraremos os mais 
nervosos, depois os mais magros e, 
por último, os gordos e os calmos. O 
rapaz, namorado da moça, teve uma 
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Ainda que hoje o combate ao fumo 
seja maior, muitas pessoas não se 
atentam ao mal que o tabagismo 

pode causar, inclusive para a boca. 
Segundo Viviane Maria Cury Aze-

vedo, especialista em periodontia, 
os danos mais frequentes são dentes 
manchados, mau hálito, doença pe-
riodontal, olfato e paladar reduzidos e 
câncer bucal, sendo o último o quadro 
mais grave, podendo ocorrer nos lábios, 
mucosas, língua e palato.

“A ação do fumo, local e sistêmica, 
favorece a diminuição das defesas do 
organismo, o que pode refletir em uma 
gengiva na qual existam inflamação 
e uma consequente perda de osso ao 
redor dos dentes. As periodontites e 
gengivites são até quatro vezes mais 
comuns em fumantes e correspondem 
às manifestações de maior ocorrência 

na boca”, esclarece Rodrigo Guerreiro 
Bueno de Moraes, mestre em diagnós-
tico bucal pela Universidade Paulista.

O hábito de fumar não causa, mas 
agrava a doença periodontal, pois inter-
fere na capacidade de cicatrização, ao 
diminuir a vascularização, prejudicando 
uma resposta inflamatória, explica Aze-
vedo. O fumante tem processos cica-
triciais alterados que podem, inclusive, 
gerar insucesso nos implantes. Além 
disso, as toxinas expelidas provocam 
manchas nos dentes e restaurações.

“As lesões cancerizáveis e pré-can-
cerizáveis seguem trajetória comum a 
outros tipos de câncer, com o agravante 
de o fumo ser inoculado pela boca. Isto 
faz com que suas estruturas sofram im-
pactos diretos e indiretos pelos agentes 
nocivos associados ao hábito”, ressalta 
Moraes.

Diversas campanhas são feitas para 
conscientizar as pessoas sobre os riscos 
do tabagismo, no entanto, é também 
dever do cirurgião-dentista esclarecer 
aos seus pacientes sobre os danos deste 
hábito e também disponibilizar-se a 
auxiliá-los no apoio à interrupção do 
tabagismo.

Segundo Azevedo, os fumantes 
devem ir ao dentista ao menos duas 
vezes por ano e é preciso estar atento 
às mudanças de coloração nos lábios ou 
outras partes da boca, além do apare-
cimento de ínguas, endurecimento de 
áreas de tecido mole, feridas que não 
cicatrizam e também dificuldade para 
falar, mastigar ou engolir. P
millamekary@gmail.com

Tabagismo

Fumar prejudica pulmões e a saúde bucal

Sorriso amarelo
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Oferta de medicação domiciliar: benefícios 
contínuos para seus pacientes. E ganhos 
ainda maiores para a sua operadora.

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brAtendimento: 11 4689-8686
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está estruturada para ajudar as operadoras de saúde na implementação da nova 
Resolução Normativa Nº 310 da ANS.

•  Amplo relacionamento com 
a indústria farmacêutica.

•   Suporte médico e farmacêutico 
na definição dos programas.

•  Exclusivo programa Specialty 
para produtos oncológicos 
e de alta complexidade.

•  Gerenciamento de doentes 
crônicos (GDC).

•  Mais de meio milhão de vidas 
cobertas com subsídio 
de medicamentos.

•  Sólida base atuarial.

•  Gestão de formulários 
de medicamentos com ênfase 
em patologias crônicas.

•  Rede credenciada com mais 
de 17.000 farmácias no Brasil.

130312 EPH An-RN ANS UpPharma 200x270mm.indd   1 3/19/13   12:24 PM



33

Com o avanço constante da tec-
nologia, é cada vez mais fácil 
encontrar alguém que possua 

uma joia na boca. A cosmética é o seg-
mento da Odontologia que descreve o 
uso de adereços estéticos nos dentes. 
Segundo o consultor e presidente da 
Regional Vale do Paraíba da ABO – 
Associação Brasileira de Odontologia, 
Felipe Arcas, “a odontologia cosmética 
tem um caráter extremamente artís-
tico, visto que trabalha com formas, 
cores, texturas e harmonia de modo 
geral e por muito tempo foi sinônimo 
de odontologia estética”.

Arcas não acredita que essa parte 
da Odontologia possa ser reconhecida 
como uma especialidade, visto que a 
maioria dos seus procedimentos já está 
englobada em outros segmentos. “A 
disciplina reconhecida pelo Conselho 
Federal de Odontologia que abrange a 
maioria dos procedimentos estéticos e 
cosméticos é a dentística restauradora. 
Não vejo diferenças significativas entre 
elas”, diz. 

Já o especialista em implantologia 
pela Faculdade de Odontologia do 
Triângulo Mineiro, Antonio Carvalho, 
acredita que os implantes podem ser 
caracterizados nesse ramo odontoló-
gico, pois também são usados para 
embelezar a cavidade oral do indiví-
duo. “Os implantes podem ser usados 
tanto no tratamento estético quanto 
funcional”, afirma.  

No entanto, Arcas ressalta que essa 
filosofia de trabalho é aplicada nos di-
versos ramos odontológicos. “O enfo-
que natural da Odontologia sempre foi 
o restabelecimento da função, porém, 
com a demanda natural por estética, 
isto foi gradativamente mudando e a 
harmonia passou a ter um peso tão 
importante como o da função nos 
planejamentos do cirurgião-dentista”, 
complementa.

“Sempre tive vontade de deixar 
minha boca mais bonita. Decidi colocar 

o adereço quando estava fazendo um 
tratamento de canal e o meu dentis-
ta disse que não haveria problema 
nenhum em colocar esse artefato no 
dente, desde que mantivesse a higiene 
oral”, explicou a estudante Carla Coria, 
de 21 anos.

Arcas explana que várias joias 
podem ser fixadas na estrutura dental 
do indivíduo sem prejuízo à saúde, 
principalmente porque hoje as pessoas 
não pensam mais apenas em dentes 
belos e sim na harmonia do sorriso 
com toda a face. No entanto, alerta 
para o cuidado com o uso indiscrimi-
nado desses adereços, como aconteceu 
com Jean Coria, irmão de Carla, que 
foi obrigado a tirar o artefato que 
implantou na boca. “Meu amigo disse 
que não havia problema em colocar 
um piercing na língua, mas depois de 
um tempo comecei a sentir dores, fi-
quei com febre e, quando procurei um 
dentista, tive que extraí-lo, pois estava 
com uma inflamação”, explica Jean.

“Tudo deve ser feito com planeja-
mento criterioso e, embora todo tipo 
de tratamento tenha sido desenvolvido 
para melhorar a saúde e a estética, pode 
gerar consequências indesejáveis, por 
isso os limites de cada caso devem ser 
determinados pelo  cirurgião-dentista”, 
conclui o consultor. 

Segundo Carvalho, a maioria dos 
piercings localizados na boca é con-
traindicada e o uso não planejado pode 
gerar grandes danos à saúde, podendo 
chegar ao ponto de provocar câncer. 
“Inflamações, infecções e rejeição ao 
material são os sintomas mais comuns 
das pessoas que utilizam esse tipo 
de adereço, porque se colocam hoje 
metais que são incompatíveis com o 
tecido da cavidade oral”, esclarece. 

Carvalho alerta para o fato de que 
muitas pessoas procuram o profissional 
odontológico para tratamentos des-
necessários e, nestes casos, é função 
do dentista dizer as consequências 
que essas intervenções podem causar. 
“Independentemente de possuírem 
algum artefato na boca, todo mundo 
deve frequentar o dentista regular-
mente, pois, além de ser uma questão 
estética, também é questão de saúde”, 
reforça Arcas.

“A busca pela beleza e autoestima 
tem aumentado vertiginosamente 
nos últimos dez anos e a Odontologia 
como instrumento de produção de 
belos sorrisos também tem crescido e 
creio que crescerá ainda mais”, opina 
Arcas. Já Carvalho acredita que o 
avanço tecnológico é fator principal 
para a evolução do segmento. “O pen-
samento da população mudou muito 
do passado para cá. A preocupação 
oral tem crescido espantosamente nas 
pessoas. Acredito que a nova situação 
financeira do país também é um fator 
que alavancou a procura por melhorias 
na estética oral”, comenta.   P
betosantos_90@hotmail.com

Odontologia cosmética

Joia na boca pode trazer consequências indesejáveis
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O texto da matéria “Cristais 
dolorosos”, sobre gota, da 
edição 220, ficou muito bom. 
Conseguiu captar e transmitir 
de modo claro o significado 
da doença.
Ricardo Fuller – São Paulo 
– SP

Solicito por gentileza o envio 
da revista Medicina Social de Grupo. 
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Santa Casa de Saúde e gostei muito 
dos assuntos desenvolvidos. Parabéns!
Maria Cecília Pimenta Andrade – Belo 
Horizonte – MG

A FMUSP – Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo acusa 
e agradece o recebimento da revista 
Medicina Social nº 220, editada por 
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os próximos números a título de 
doação.
Maria Fazanelli Crestana – São Paulo 
– SP

Fui aluno da 13ª Turma de Gestão 
de Planos de Saúde e recebo 
atualmente a revista e os informativos 
da Abramge. Venho, através deste, 
solicitar a alteração do meu endereço 
de correspondência.
Marcos Paulo de Souza Barboza – São 
Paulo – SP

Venho, através deste, agradecer o 
envio da revista Medicina Social de 
Grupo, ano 29, nº 220, jan/fev/mar 

2013, pois trata-se de um 
material rico em pesquisas 
para nosso corpo discente 
e docente.
Mila Lamounier Palhares – 
Lavras – MG

A ABO/PR agradece o envio 
da revista Medicina Social, 
edição de janeiro/fevereiro/

março de 2013, ano XXIX, nº 220.
Mariáh Quadros – Associação 
Brasileira de Odontologia – Seção 
Paraná – ABO/PR – Curitiba – PR
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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 
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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 



Principais Prazos das Operadoras na ANS

2013 / 14
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 - OPS em regime de Direção Fiscal

DIOPS Financeiro e PPA - até o dia 15 dos meses maio, agosto e novembro de 2013 e fevereiro de 2014 
Pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (TPS) - último dia útil do primeiro decêndio dos meses de junho, 
setembro e dezembro de 2013 e março de 2014
SIP - último dia útil dos meses de agosto de 2013 e fevereiro de 2014

RPC - para OPS com menos de 100 mil beneficiários

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 - para OPS com mais de 100 mil beneficiários – Encaminhar comunicação em até 30 (trinta) dias 
após a aplicação do reajuste
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Expectativas
Perspectivas

Tendências
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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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