
O sociólogo Renato Sérgio Lima, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fala 
sobre a violência urbana e como reverter este cenário dramático das nossas cidades

Medo de rejeição    
Temor que paralisa 
pode prejudicar a 
saúde, mas também 
traz crescimento 
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Cuidados 
no verão   
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A médica Sandra Matsudo, especializada em medicina esportiva,
fala tudo sobre os benefícios do exercício físico para manter a saúde e o bem-estar
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Os desafiOs de 2014
e não recebem críti-
cas como o setor da 
Saúde Suplementar. 
Como se sabe, existem 
cerca de R$ 15 bilhões 
de recursos próprios 
das operadoras em 
bancos. O dinheiro 
foi exigido pela ANS, 
como uma espécie de 
reserva. Parte desse 
dinheiro poderia ser 
consignada como ga-
rantia para aquisição 
dos empréstimos, uma 

vez que as condições de mercado para 
financiamento são impraticáveis para 
qualquer investimento social. 

É comum críticos atacarem as 
operadoras de plano de saúde pelo 
simples fato de elas serem companhias 
que buscam resultados financeiros 
positivos, a despeito das filantrópicas 
e autogestões não terem fins lucra-
tivos. Geralmente, quem lança mão 
desse argumento se esquece que essas 
empresas não são públicas e têm de 
lidar com dificuldades como dezenas 
de obrigações fiscais e inflação mé-
dica acima dos índices enfrentados 
pela população em geral, além do 
risco do próprio negócio, que tem de 
se sustentar.

Os planos de saúde cumprem 
papel fundamental ao viabilizar o 
funcionamento não só das unidades 
de saúde de sua rede própria, mas de 
todos os hospitais particulares. Para 
se ter uma ideia da sua importância 
para o funcionamento do sistema de 
saúde brasileiro, 90,6% das receitas 
dos hospitais vinculados à Associa-
ção Nacional dos Hospitais Privados 
(ANAHP) são oriundas das operadoras.

Afinal, apesar de sua grande im-
portância social, os planos de saúde 
não são ONGs e foram criados, sim, 
para serem sustentáveis, gerando 
empregos, pagando impostos, con-
tribuições sociais e movimentando 
a economia.

AA Saúde Suple-
mentar enfrenta de-
safios inéditos para 
2014. As empresas não 
negam que ainda se 
adaptam ao cresci-
mento da participação 
da classe C entre seus 
consumidores – afinal, 
oito em cada dez novos 
usuários de planos são 
dessa faixa econômica, 
segundo o Instituto 
Data Popular.

Como resultado 
dessa mudança de panorama, entre 
2006 e 2012, 11,4 milhões de pessoas 
passaram a ter plano de saúde no 
Brasil, com o aumento do emprego 
formal e da renda. Ajustes estão sendo 
feitos – outros ainda são necessários, 
apesar do engessamento da atividade.

A entrada de uma massa tão 
grande de consumidores, no entanto, 
muda a dinâmica de qualquer mer-
cado. Cabe, aqui, ser claro e direto: 
a ampliação da rede hospitalar e de 
médicos credenciados não acontece 
de um dia para outro e demanda 
investimentos financeiros. Para se ter 
uma ideia, um hospital de 100 leitos, 
considerado o menor porte viável, 
demora no mínimo dois anos para ser 
erguido e custa R$ 50 milhões para 
ser construído e equipado.

Enquanto se adaptam, as ope-
radoras, porém, enfrentam diversas 
outras pressões. Uma delas é feita 
pelos novos procedimentos adiciona-
dos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) ao rol obrigatório 
que as empresas têm de cumprir. Ins-
truções normativas mexem também 
com prazos de atendimento, o que 
muda fluxos financeiros importantes 
para as empresas. Suspensões de co-
mercialização de produtos, com base 
em critérios questionáveis, desestru-
turam as operadoras.

Diversos setores da indústria já 
contam com linhas de financiamento 
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Direito

PIS/Cofins das operadoras: base de 
cálculo e nova alíquota da Cofins

Recentemente, por meio da 
publicação, em 25 de outubro 
de 2013, da Lei no 12.873, de 

24/10/2013, em seu artigo 19, ficou 
consignado que a Lei no 9.718, de 
27/11/1998, no que trata do reco-
lhimento do PIS/Cofins, passou a 
vigorar com as seguintes alterações: 
a) Artigo 3o, § 9o A e b) Artigo 8o A.

Essa legislação teve o condão, 
primeiro, o de esclarecer o previsto 
no inciso III do § 9o do referido 
artigo 3o da Lei no 9.718/98, para 
efeito de interpretação, do que 
é legalmente considerado como 
o valor referente às indenizações 
correspondentes aos eventos ocor-
ridos de que trata o aludido inciso 
III do § 9o do artigo 3o da Lei no 
9.718/98, ou seja, que é permitida 
a dedutibilidade da base de cál-
culo do PIS/Cofins, devido pelas 
operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, do total dos 
custos assistenciais decorrentes da 
utilização pelos beneficiários da 
cobertura oferecida pelos planos de 
saúde, incluindo-se neste total os 
custos de beneficiários da própria 
operadora e os beneficiários de ou-
tra operadora atendidos a título de 
responsabilidade assumida.

Além disso, a referida Lei no 

12.873/2013, no mesmo artigo 19, 
criou o artigo 8o A, elevando para 
4% (quatro porcento) a alíquota da 
Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – Cofins devi-
da pelas pessoas jurídicas referidas 
no aludido § 9o do artigo 3o da Lei 
no 9.718/98, observada a norma de 
interpretação do § 9o A, produzindo 
efeitos a partir do 1o (primeiro) dia 
do 4o (quarto) mês subsequente ao 

arcados pela operadora, no mês de 
apuração com as coberturas por ela 
contratualmente ofertadas aos seus 
beneficiários próprios e os relativos 
aos repasses entre operadoras.

É importante destacar que o 
benefício fiscal aqui comentado, 
previsto no inciso III do § 9o do 
referido artigo 3o da Lei no 9.718/98, 
tem como fundamento os custos 
assistenciais “efetivamente des-
pendidos” no período da respectiva 
apuração do tributo. Necessário se 
torna que a operadora – contri-
buinte – proceda a uma revisão dos 
valores que serviram de determi-
nação da base de cálculo reduzida, 
para verificar se os recolhimentos 
que realizou corresponderam ao 
permissivo legal ora esclarecido.

Essa verificação deve abranger o 
período quinquenal de prescrição da 
Contribuição Social em causa. Isto 
deve ser feito antes que a empresa 
seja notificada pela Receita Federal 
de início da fiscalização, a fim de 
que, na hipótese de ter sido feito um 
pagamento menor do que o devido, 
não seja penalizada pelo Fisco, ar-
cando com a incidência de multa de 
ofício e demais cominações legais. 

No caso em que, pela operadora, 
apure ter havido recolhimentos infe-
riores ao que deveria ter sido feito, 
a empresa, antes de iniciada a fisca-
lização, deverá pagar as diferenças 
devidas ou pedir parcelamento, que 
poderá ser de até 60 prestações 
mensais, acrescido das cominações 
legais. Na hipótese contrária, ou 
seja, que a operadora tenha pago 
valor superior ao cálculo permissivo, 
terá direito a pleitear judicialmente 
a repetição do indébito ou pedido 
de compensação tributária do seu 
crédito. Obviamente respeitando-se 
o período prescricional dos últimos 
cinco anos. P

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

da publicação da mencionada Lei 
no 12.873/2013, exclusivamente 
quanto à alíquota.

Dessa forma, esse novo diploma 
legal certamente encerra qualquer 
tipo de discussão a respeito do 
direito da contribuinte operadora 
de planos privados de assistência à 
saúde de deduzir da base de cálculo 
do PIS/Cofins o total das despesas 
que efetivamente teve, no mês da 
apuração, com os custos assisten-
ciais advindos da utilização pelos 
beneficiários da cobertura oferecida 
pelos planos de saúde, enfatizando, 
ainda, que se incluem neste total 
os custos de beneficiários próprios 
da operadora e aqueles de outra, 
atendidos a título de transferência 
de responsabilidade assumida.

Saliente-se que a mesma Lei no 
12.873/2013, ao alterar a alíquota 
da Cof ins devida pelas aludidas 
operadoras a partir do 1o (primeiro) 
dia do 4o (quarto) mês subsequente 
ao da publicação da referida lei 
(dia 25/10/2013) para 4% (quatro 
porcento), fez esta incidir sobre a 
base de cálculo reduzida, confor-
me o previsto nos parágrafos 9o 
e 9o A do artigo 3o da aludida Lei 
no 9.718/1998, já na sua redação 
trazida pela nova lei acima referida.

Isso significa que a legislação 
ora em comento expressamente 
fixou a alíquota de Cofins em 4% 
(quatro porcento), ao contrário dos 
anteriores 3% (três porcento), po-
rém considerando a base de cálculo 
do mencionado tributo já com as 
deduções legalmente permitidas 
e indicadas nos parágrafos 9o e 9o 
A do artigo 3o da Lei no 9.718/98, 
entre elas, os custos assistenciais 

Dagoberto José steinmeyer Lima

A nova lei fixou a alíquota da Cofins, incidente sobre a 
base reduzida, em 4% a partir de fevereiro de 2014
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Economia

Estratégia, gestão e economia

Especialistas e consultores as-
seguram que, no mundo dos 
negócios, é possível chegar à 

marca centenária com rentabilidade e 
crescimento. Exigências básicas para 
que isso possa acontecer: muito pla-
nejamento, constante modernização 
e um olho vivo no mercado. O ingre-
diente principal para chegar tão longe 
é manter o olhar para novas possibi-
lidades e, principalmente, às ameaças 
que podem atrapalhar a sobrevivência 
do negócio. A empresa precisa desco-
brir quais são os atributos, valores e 
características que a fizeram chegar 
até aqui, enfrentando todas as exi-
gências de mercado e regulação, caso 
das operadoras de planos de saúde e 
outras atividades econômicas com as 
mesmas exigências. 

Cada vez mais as empresas de 
todos os segmentos e portes estão 
tendo que adequar suas práticas 
em gestão empresarial, com vista a 
adquirir competências para um ade-
quado enfrentamento dos desafios e 
poderem sobreviver e evoluir. 

Hoje a estratégia é uma neces-
sidade para qualquer empresa, não 
importa seu tamanho, pois o único 
modo de sobreviver é se diferenciar 
dos concorrentes. Na ausência de 
estratégia, não haverá regras para 
orientar a busca de novas oportuni-
dades, tanto dentro quanto fora da 
empresa. 

A estratégia empresarial é o ajus-
tamento da empresa ao seu ambiente, 
em geral em constante mutação, qua-
se sempre com a empresa alterando 
suas próprias características, tendo 
em vista a necessidade de ajustamen-
to e exigências sobre a sua estrutura 
e funcionamento. A estratégia indica 
as ações alternativas que poderão 
ser adotadas no sentido de facilitar 
o atendimento de um dado objetivo. 

Assim, o sucesso da competiti-
vidade de um hospital, como de um 
grande prestador de serviços ou de 
qualquer outra empresa depende 
fundamentalmente da gestão es-
tratégica, que inclui a contabilidade 
de custos. Estamos nesse mundo da 
saúde já há alguns bons anos e perce-
bemos uma movimentação pequena 
sobre mudanças de gestão, inovação 
e maior controle de custos das em-
presas do setor. Essa observação vale 
para todas as áreas da saúde. 

A preocupação existe quando 
insistem na modernização e inova-
ção de tecnologia, mas não se sabe 
muitas vezes o custo e se o moderno 
está trazendo retorno satisfatório 
para o tamanho do investimento. 
Muitas vezes se percebe o insucesso 
do novo por conta de capital de giro 
negativo, investimento realizado 
sem retorno econômico, por falta de 
demanda ou capacidade instalada 
superdimensionada. 

Para ser competitiva, uma em-
presa – não importa seu tamanho 
ou idade – precisa saber a fonte de 
seus lucros e entender a sua rede de 
atendimento e estrutura de custos. 

Quanto ao mercado e economia 
para este ano, teremos a influência 
das eleições, copa do mundo, taxas 
de juros mais elevadas e ameaça da 
inflação reduzindo o poder de compra 
das classes menos favorecidas.  Que 
o grau de endividamento da classe 
C ou a “nova classe média”, que é a 
grande maioria da população brasi-
leira, aumentou é fato, no entanto 
esse estrato social continuará sendo 
muito promissor para muitas catego-
rias de produtos e serviços. Devemos 
considerar dentro da estratégia de 
mercado o mais relevante. Estamos 
falando em alguns milhões de con-
sumidores. Ainda que, com algumas 
incertezas, em nosso cenário econô-
mico, a expectativa do nosso PIB é 
de crescimento. P

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

É imprescindível investir mais 
tempo para traçar a estratégia que 
diferencie a sua empresa. Na área de 
serviços temos que ter muita clareza 
no que é diferenciar, diversificar, co-
nhecer bem seus custos, financiamen-
to, verticalização e saber precificar. 

Grandes dificuldades ainda exis-
tem na área de operação de planos de 
saúde. Há fatores limitadores como: 
realinhamento de preços de produtos/
planos já comercializados e novas 
coberturas sem o devido ajuste para 
financiamento, exigência constante 
de investimentos pesados, concorrên-
cia muitas vezes predatória e preços 
estressados. Estes continuam sendo 
os maiores desafios das empresas. 
Anos se passaram e muito pouco se 
conseguiu mudar nesse cenário. 

Os avanços têm mudado o am-
biente das empresas, incluindo as 
hospitalares, fazendo surgir a neces-
sidade de um gerenciamento também 
inovador, sistematizado, que investe 
na gestão de custos, oferecendo ins-
trumentos para tomada de decisões, 
pois não basta a modernização por 
meio da tecnologia, se não houver 
planejamento e estratégias. 

Wagner barbosa De Castro

A empresa precisa descobrir quais são seus atributos, 
valores e características que a fizeram chegar até aqui

"Hoje a estratégia 
é uma necessidade 

para qualquer 
empresa, pois o 
único modo de 
sobreviver é se 
diferenciar dos 
concorrentes"
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Pleitos para o 
segmento odontológico 

OFórum das Entidades, encon-
tro das instituições represen-
tativas das operadoras, entre 

elas o Sinog, promoveu evento em 
outubro com a Diretoria Colegiada 
da ANS, quando foram abordados 
temas relevantes para as operadoras 
odontológicas, como as garantias 
financeiras, Rol de Procedimentos, 
cadastro de beneficiários e TISS.

Sobre garantias financeiras, fo-
ram tratados alguns pleitos para 
desonerar as operadoras. O primeiro 
é permitir que até 20% dos ativos 
garantidores das provisões técnicas 
possam ser dados em garantia ao 
BNDES para a construção de imóvel 
hospitalar. Esse limite tem relação 
com as disposições que permitem às 
operadoras lastrear parte das pro-
visões com imóveis assistenciais. A 
ANS foi sensível ao pleito do Sinog 
de que houvesse liberação desses 
ativos para a construção de qualquer 
tipo de imóvel assistencial. Porém, o 
projeto depende de convênio entre 
a ANS e o BNDES. Acreditamos que 
seja válida a iniciativa da ANS, pois 
possibilita a expansão da rede própria 
para garantia da atenção primária 
e secundária. Devemos aguardar a 
forma de atuação do BNDES, dada a 
complexidade de liberação de crédito, 
o que pode inviabilizar a participação 
de pequenas e médias operadoras 
odontológicas.

Para dar mais liquidez às opera-
doras odontológicas, solicitou-se à 
ANS dispensar a exigência de ativos 
garantidores para a PESL referentes 
aos eventos indenizáveis na moda-
lidade de preço pós-estabelecido. A 
justificativa considerou que a ANS 
não exige a constituição de PEONA 

geraLDo aLmeiDa Lima e Virgínia roDarte

Sinog

a ser contínuas. Sobre a TISS, além 
do pleito já atendido de postergar o 
prazo para adoção do novo padrão 
para 30 de maio de 2014, falou-se da 
exigência de as operadoras disporem 
aos seus prestadores as tecnologias de 
webservices e de portal. Foi solicitada 
a revisão da norma para permitir que 
a opção por essas tecnologias seja 
da operadora e não do prestador. 
O presidente da ANS, André Longo, 
manifestou que a agência tem sido 
sensível às demandas do COPISS e 
que já constam da pauta das reuniões 
da colegiada. 

O último assunto foi sobre o Sis-
tema de Informação de Beneficiários, 
pois existe a preocupação do Sinog 
com a impossibilidade das operado-
ras em atualizar as informações que 
já constam na ANS, uma vez que a 
obrigatoriedade de informar o Cartão 
Nacional de Saúde tem trazido dificul-
dade diante de dados desatualizados 
dos beneficiários. O diretor de Desen-
volvimento Setorial, Bruno Sobral, 
informou que a ANS está analisando 
como as operadoras poderão proceder 
com as atualizações sem a exigência 
dos filtros atuais por um determinado 
período, para que se adeque o SIB 
com a realidade das operadoras. Essa 
atualização, caso seja permitida, será 
um grande avanço para as opera-
doras, que têm diversos problemas 
operacionais decorrentes do cadastro 
desatualizado, como recebimento 
de NIP indevida, incompatibilidade 
entre o número informado no SIB e o 
declarado para pagamento da taxa de 
saúde suplementar, impossibilidade 
de implantação do CNS e ausência de 
dados reais nas aquisições de carteira, 
entre outros. P

Geraldo Almeida Lima é presidente do Sinog 
e sócio-diretor da São Francisco Odontologia 
– diretoria@sinog.com.br; Virgínia Rodarte é 
assessora técnica de regulamentação do Sistema 
Abramge e sócia do escritório Oliveira Rodarte 
Advogados – virginia@oliveirarodarte.com.br.

para essa modalidade de preço, uma 
vez que a contraprestação somente 
é recebida após a utilização, pelo 
que não há recursos livres para 
serem garantidos referentes a uma 
mensalidade que ainda não foi rece-
bida. Além disso, embora a PESL e a 
PEONA tenham naturezas distintas, 
principalmente pelo fato de que a 
metodologia da PEONA, definida 
pela ANS, leva em consideração tanto 
contraprestações pecuniárias quanto 
os eventos indenizáveis, enquanto 
a PESL refere-se tão somente aos 
eventos indenizáveis, o fato é que 
ainda é possível argumentar que 
os planos na modalidade de preço 
 pós-estabelecido se assemelham aos 
planos das autogestões com mante-
nedor, no qual o risco é transferido 
para outra pessoa jurídica, o que 
poderia ensejar a não obrigatoriedade 
desse provisionamento. 

O diretor de Normas e Habilita-
ção das Operadoras, Leandro Reis, 
comprometeu-se analisar a matéria e 
dar andamento à proposta caso não 
haja impedimentos técnicos.  Pediu-se, 
ainda, a não obrigatoriedade de ativos 
garantidores para as provisões técnicas 
decorrentes dos atendimentos ocorri-
dos na rede própria da operadora, de 
suas controladas ou controladoras. 
Leandro Reis explicou que caberia 
às entidades obter posicionamento 
favorável do Ibracon.

Quanto ao Rol de Procedimentos, 
já se esperava a inclusão de três novos 
eventos odontológicos, conforme RN 
338, publicada em 22 de outubro de 
2013, e que passam a ser incluídos a 
partir de 1o de janeiro de 2014. Como 
a revisão é feita a cada dois anos, as 
pesquisas para a sua alteração passam 

Entidade pede à ANS maior sensibilidade                        
às demandas das operadoras
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Dor, angústia, alegria, satisfação. 
O cérebro (leia-se também o 
“coração”) recebe esses estí-

mulos e respostas, que diferem de 
uma pessoa para outra. Às vezes, 
é preciso “colocar para fora” a fim 
de enfrentar, dividir e superar essas 
sensações e sentimentos. 

Eis, então, que recorremos ao 
chamado desabafo, que pode ser ex-
teriorizado desde uma conversa com 
alguém de confiança, passando por 
terapeuta, até mesmo um grito ou 
choro: “Desabafar é aliviar-se, abrir o 
coração, desopilar o fígado. Tensões 
são parte da vida, assim como rela-
xamentos. Quem ‘des-abafa’ estava 
abafado, pressionado, e buscou o 
equilíbrio físico e psicológico, tra-
tando ‘recarregar as baterias’ para 
as próximas tensões”, analisa Mauro 
Moore, psiquiatra do Hospital Albert 
Einstein, de São Paulo.

O médico explica que no mo-
mento de tensão desencadeia-se 
uma reação simpát ica cerebral, 
que responde às situações de fuga 
ou luta, e já no desabafar ocorre a 
parassimpática, que leva à calma e 
ao descanso. “Depois de um longo e 
intenso período de estresse, é saudá-
vel e útil ‘desabafar’. O que deve ser 
estudado, do ponto de vista da saúde, 
é a proporção entre a circunstância 
vivida e o estresse sentido. O ser 
humano não reage aos fatos, mas à 
interpretação que faz deles”, sinaliza 
o profissional.

Para Emília Afrange, presidente 
da Associação Brasileira de Psico-
terapia (Abrap), aquele que ouve/
recebe esse desabafo precisa ter 
aporte necessário para acolher e 
entender cada caso: “Exemplo, um 
padre tem uma vertente de observar 
o problema, um psicólogo a capaci-
tação médica para buscar a melhor 
terapia. Já o psicoterapeuta encontra 

a abordagem que seja importante no 
tratamento do paciente. Ou seja, não 
há uma fórmula ou conduta pronta”, 
reforça.

Um exemplo de acolhimento é 
o Centro de Valorização da Vida 
(CVV), presente há mais de 50 anos 
no Brasil, cuja missão é dar apoio 
emocional gratuito sob total sigilo, 
por telefone, internet e pessoalmen-
te, por meio de agendamento prévio 
nas unidades que disponibilizam 
esse atendimento. 

No posto de Vila Carrão, zona 
leste da capital paulista, que atende 
24 horas, os chamados telefônicos 
chegam a mil por mês, conta João, 
voluntário há sete anos e há um no 
cargo de coordenador da unidade. 
“No meu plantão, das 22 às 2 horas, 
a maioria das ligações é de mulheres 
sozinhas, mas ouvimos de tudo aqui, 
até notícias boas. Afinal, após as 23 
horas, é difícil ligar para um amigo 
ou psicólogo e dizer que passou na 
entrevista de emprego, por exemplo”, 
comenta.

O coordenador acrescenta que 
os candidatos a voluntário no CVV 
recebem treinamento, com duração 
média de dois meses, e fazem um 
estágio supervisionado, de mais três 
meses, para depois desempenharem 
as funções. “Ouvimos todos sem dar 
conselhos ou direcionamentos. Nossa 

missão é não julgar, e sim ouvir”, 
relata João. 

Desabafar, segundo os especia-
listas, é apenas o primeiro passo. 
Relembrar para reavaliar, tendo uma 
visão realista, é necessário; já as 
ruminações só fazem aprofundar e 
piorar o estado. Portanto, é essencial 
que a pessoa, incluindo amigos e 
familiares, verifique se o que a aflige 
faz com que permaneça ansiosa ou 
deprimida por um tempo excessivo. 

Caso isso ocorra, parte-se para a 
ajuda de profissionais, como psicó-
logos, psiquiatras e psicoterapeutas. 
Os médicos salientam também a 
associação de psicoterapia com me-
dicamentos e, conforme a gravidade 
do quadro clínico, pode ser indicada 
a internação em hospital especia-
lizado. “Em casos de experiência 
traumática, dependendo da pessoa 
e da situação causadora, falar do 
problema pode ‘ret raumat izar’. 
Por isso a importância da análise e 
estudo de cada situação”, destaca 
Afrange, da Abrap. 

Seja pelo gesto ou pela palavra, o 
desabafo é uma prática que norteia o 
que sentimos. É a arte de vivenciar o 
que está em nossa volta, em suma. P

Expor problemas é necessário, porém            
remoer-se pode ser prejudicial

A arte do desabafo
Comportamento

KeLi VasConCeLos

SERVIÇO
Centro de Valorização da Vida, 

Unidade Vila Carrão
(11) 2097-4111

Contatos CVV nacional
Telefone: 141

Facebook: 
facebook.com/issomefazseguir

Site: 
www.cvv.org.br
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Otermo empreendedorismo social 
é um guarda-chuva que abriga 
vár ios conceitos, tais como 

terceiro setor, negócio social, negócio 
sustentável, Sistema B, empresas 2½, 
B Corps. Todos englobam empresas 
em busca de soluções para resolver 
os problemas do planeta e da socie-
dade. Umas são sem fins lucrativos, 
outras mesclam as duas opções: lucro 
e  bem-estar social ou ambiental ou 
ainda os dois. 

Segundo especialistas, nos últimos 
anos, empreendedorismo e empre-
endedor social viraram uma febre no 
Brasil. O fenômeno envolve projetos, 
movimentos, organizações e empresas 
com intenção de tornar possível e mais 
humana a vida do outro sem deixar 
de lado o impacto social e ambiental. 
“Essa grande diversidade faz com 
que haja polêmica em torno do termo 
empreendedor social. Para algumas 
pessoas, empreendedorismo social não 
visa lucro, pois a empresa é composta 
apenas de voluntários; já, para outros, o 
empreendedorismo social é um negócio 
social ou ambiental e deve ter metas e 
gerar renda”, explica Marcelo Nakaga-
wa, professor de empreendedorismo do 
Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper).

Para ele, muitas empresas volta-
das para o bem social ou ambiental 
apresentam dificuldade de precificar 
produtos e serviços porque têm uma 
visão de que esse tipo de trabalho não 
comporta retorno financeiro. Mas, 
observa Nakagawa, o lucro não deveria 
ser problema. Nos Estados Unidos sur-
giram as B Corps (Benefits Corporations 
ou empresas de benefícios), empresas 
que fazem o bem e têm lucro. Um mo-
delo, segundo Nakagawa, que deverá 
chegar este ano ao Brasil. 

Ary Scapin, consultor do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), afirma que empre-
endedorismo social é um derivado do 
conceito de empreendedorismo. Nele 
se mantêm todas as características 
conhecidas para que uma pessoa seja 
empreendedora, porém agrega valor 
no que tange ao trabalho voltado 
para a sustentabilidade, ou seja, ele 
se aproxima do universo social, am-
biental e econômico. “Essa trilogia é 
fundamental para que se consigam 
mudanças comportamentais para 
negócios focados em resultados cole-
tivos, tais como comunidades de baixa 
renda, cooperativas, associações, entre 
outros. Gerar renda, emprego qualifi-

cado e melhoria da qualidade de vida 
para comunidades de baixo ou nenhum 
potencial de desenvolvimento é o que 
o empreendedorismo social preconiza”, 
explica. 

O aumento do número de empreen-
dedores sociais, segundo Scapin, se dá 
por fatores ligados à responsabilidade 
social não só por parte das entidades 
governamentais, mas também da ini-
ciativa privada, que tem o dever de 
compartilhar o seu crescimento com a 
comunidade. As ONGs são os meios de 
interação entre governo e empresas e 
as comunidades a serem beneficiadas. 

MetaS diFerenciadaS
Para o consultor do Sebrae, o em-

preendedorismo social é focado em 
metas. Tudo é meta – ganhar dinheiro, 
organizar um grupo e capacitá-lo para 
a produção de um bem ou serviço, 
erradicação da pobreza. Sejam elas 
quantitativas ou qualitativas, metas são 
fundamentais para alcançar a proposta 
almejada. 

Já as satisfações das pessoas são 
diferenciadas, observa Scapin. Vão 
desde a realização profissional e pessoal 
por melhorar a qualidade de vida de 
uma comunidade, até a satisfação por 
possibilitar a criação de novos postos 
de trabalho no mercado. 

S eg undo Mau r e  Pe s s anha , 
 diretora-executiva da Artemisia Ne-
gócios Sociais, organização pioneira 
em negócios sociais no Brasil, um bom 
negócio social antes de tudo é um bom 
negócio. Pelo modelo da Artemisia, as 
empresas oferecem intencionalmente, 
por meio da sua atividade principal, 
soluções para problemas da população 
de baixa renda. Esses empreendedores 
buscam resolver o problema, ter uma 
carreira com significado e construir um 
negócio escalável e lucrativo.

“As metas de impacto social e lucro 
sempre andam juntos”, diz Pessanha. 
Ela cita como exemplo a Clínica Sim, 
de Fortaleza, que se especializou em 
atender a população das classes C, D 
e E, oferecendo consultas e exames de 
alta qualidade a um preço acessível. 
Nesse modelo, quanto mais consultas 
a clínica realiza, maior o impacto e, 
consequentemente, maior o lucro, 

Empresas do bem
Empreendedor social

Elas buscam o bem-estar social e ambiental             
e muitas querem gerar lucro

siLVana orsini 

© 
Fr

an
z 

Pfl
ue

gl
 |

 D
re

am
st

im
e.

co
m

 



9

o que permite que o negócio fique 
competitivo. 

Segundo Pessanha, negócios so-
ciais podem gerar impacto não só 
aumentando a renda da população, 
mas reduzindo as vulnerabilidades, 

custo de transação, além de garantir o 
acesso necessário a serviços e produtos 
dos quais a maioria da população ainda 
está à margem. Ela lembra que cada 
vez mais as pessoas estão buscando 
um trabalho no qual não tenham que 

escolher entre ganhar dinheiro ou 
mudar o mundo, mas que possibilite 
que consigam os dois. Empreendendo 
ou trabalhando em um negócio social, 
as pessoas conseguem unir essas duas 
dimensões, afirma.   P

Hiperprolactinemia. Este nome 
soa estranho, mas ela interfere 
na fertilidade e libido de mu-

lheres e homens. Para  entendê-la, 
é preciso conhecer o hormônio 
prolactina, produzido pela hipófise, 
localizada na base do cérebro. Essa 
glândula fica próxima ao hipotála-
mo, que é responsável, entre outras 
ações, por regular o crescimento, o 
metabolismo e a reprodução. 

Dos papéis da prolactina, um 
deles está em estimular a produção 
de leite. Por isso, está presente na 
corrente sanguínea em quantidades 
pequenas durante toda a vida, em 
ambos os sexos, explica Nina Mu-
solino, endocrinologista e médica 
supervisora no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (HCFMUSP). 
“Essa quantidade aumenta de forma 

normal e esperada durante a gravi-
dez e no período imediato pós-parto, 
assim como após a amamentação em 
mulheres lactando”, diz.

Fora das condições normais, o 
excesso desse hormônio no sangue 
provoca, além das complicações cita-
das para os dois sexos, nas mulheres 
a saída de leite dos seios – galactor-
reia, alterações menstruais ou mes-
mo sua ausência – amenorreia. Nos 
homens leva a disfunções sexuais, 
perda de pelos corporais e raramente 
ocorre a galactorreia.

Mas quais ser iam as causas 
da hiperprolactinemia? “Medica-
mentos que atuam no sistema do 
hipotálamo/hipófise, estimulando 
a prolactina, como anticoncepcio-
nais, antieméticos (para enjoo) e 
antidepressivos, hipotireoidismo 
não tratado e insuficiência renal são 

alguns exemplos”, ilustra Evandro de 
Souza Portes, presidente da Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia – Regional São Paulo 
(SBEM-SP).

O problema pode ser designado 
também de um tumor benigno na 
hipófise, chamado de prolactinoma, 
acrescentam os profissionais. São 
considerados, ainda que raros, os 
mais comuns dessa região. “Podemos 
falar em prevalência de 100 casos por 
milhão de habitantes, embora não 
haja estudos epidemiológicos deste 
tumor no Brasil”, enumera Musolino.

Diagnosticar a hiperprolactine-
mia requer a dosagem de prolactina 
no sangue, e, para saber suas ori-
gens, é necessária uma avaliação 
ampla, que vai desde a função renal 
e da tireoide até métodos de imagem, 
entre outros exames.

Quanto ao tratamento, Portes 
esclarece que a hiperprolactinemia 
por remédios é solucionada com a 
retirada da droga, e pelo hipotireoi-
dismo é resolvida com a reposição 
do hormônio da tireoide. Já tumores 
produtores de prolactina podem 
responder positivamente a medica-
mentos que têm efeito semelhante ao 
da dopamina (substância produzida 
no hipotálamo que inibe a prolactina 
feita pela hipófise) e, dependendo 
da complexidade do tumor, parte-se 
para cirurgias. “Depois do diagnósti-
co, é fundamental estudar as causas 
desta condição, pois a prolactina 
elevada pode ser considerada apenas 
como um marcador de inúmeras do-
enças”, frisa o profissional.

Vale lembrar que, ao primeiro 
sintoma apresentado, deve-se pro-
curar o auxílio médico. Segundo os 
especialistas, o endocrinologista é 
o mais indicado para investigar os 
indícios e conduzir os pacientes para 
tratar do problema. P

Hipófise em desordem 
Metabolismo

Excesso do hormônio prolactina desencadeia     
uma série de complicações 
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Pouco conhecido ainda no Brasil, 
sendo muitas vezes negligen-
ciado ou não diagnosticado, o 

angioedema hereditário (AEH) é uma 
doença genética rara, que se caracte-
riza pelo aparecimento de um edema 
na pele, que pode surgir em qualquer 
parte do corpo, mas com maior fre-
quência na face, olhos, boca, língua, 
órgãos genitais e extremidades, sobre-
tudo mãos e pés. 

“O AEH é passado de geração para 
geração, causado por mutações no 
gene que codifica uma proteína cha-
mada inibidor de C1 esterase, e pode 
levar o paciente à morte”, diz Fábio 
Fernandes Morato Castro, supervisor 
do Serviço de Imunologia Clínica e 
Alergia do Hospital das Clínicas da USP.

O AEH causa inchaço que não 
coça, não deixa a pele vermelha e não 
apresenta urticária (erupção cutânea). 
Em geral, é doloroso e debilitante. “O 
comprometimento da mucosa oral e 
particularmente da laringe pode causar 
obstrução de vias aéreas superiores, 
com sensação de aperto na garganta, 
rouquidão, dificuldade na deglutição 
e respiração, e levar à asfixia, amea-
çando a vida da pessoa”, reforça Luisa 
Karla de Paula Arruda, diretora da 

Associação Brasileira de Alergia e 
Imunopatologia (Asbai). O inchaço 
pode atingir também a mucosa de 
órgãos como intestinos, causando dor 
abdominal intensa, náusea e vômitos. 
O problema persiste entre dois e cin-
co dias, desencadeado por traumas, 
infecções, alterações hormonais ou 
cirurgias. 

Segundo a Asbai, no Brasil, a 
prevalência média da doença é de 
um caso para cada 50 mil habitantes. 
“Porém, teríamos cerca de quatro 
mil casos de AEH confirmados na 
população brasileira, o que sugere 
que a doença é subdiagnosticada em 
nosso meio”, alerta Arruda. Registros 
na Europa mostram que o tempo 
médio entre o início dos sintomas e o 
diagnóstico foi de 22 anos em 1977, e 
de pouco mais que 10 anos em 2005, 
reforçando a ideia de que o AEH é 
uma doença ainda pouco conhecida 
em todo o mundo. 

Para Arruda, a falha no diagnóstico 
provoca sérias consequências, tendo 
em vista que o angiodema hereditário 
é uma doença que traz um grande im-
pacto na qualidade de vida dos pacien-
tes e pode ser altamente debilitante e 
até mesmo letal. “Os sintomas podem 

se assemelhar a uma reação alérgica, 
dificultando o diagnóstico e retardan-
do o tratamento apropriado”, avisa.

“O angioedema hereditário é diag-
nosticado clinicamente por episódios de 
inchaço em diversas partes do corpo, 
de início súbito, sem causa aparente e 
que podem ter diferentes intensidades”, 
completa Castro. É possível confirmar 
a doença por dosagem da proteína que 
está em falta ou não funciona, o inibi-
dor de C1 esterase. Na ausência deste, 
pode-se fazer a dosagem de uma das 
proteínas do sistema complemento, o 
C4, que está abaixo dos níveis normais 
na grande maioria dos pacientes com 
AEH. “Cerca de 50% das pessoas que 
têm o problema apresentam sinais na 
primeira década de vida e em outras 
30% os sintomas se manifestam na 
segunda década. Estima-se que 5% dos 
adultos portadores de mutação nesse 
gene sejam assintomáticos”, diz Arruda.

O AEH ainda não tem cura, mas 
tem controle. O tratamento inicial é 
preventivo, como, por exemplo, pela 
estimulação de produção da proteína 
com hormônios para evitar o surgi-
mento de edemas. Já nas crises, é 
possível controlar a dor abdominal e 
diminuir o risco de asfixia por meio 
da reposição da proteína inexistente, 
porém, este medicamento ainda não 
está liberado no Brasil. 

A doença tem também um grande 
impacto econômico e social. “A fre-
quente necessidade de intervenções 
médicas, tratamento contínuo em longo 
prazo e as interrupções nas atividades 
diárias, especialmente no trabalho, 
causam prejuízos na qualidade de 
vida, educação, carreira, além dos altos 
custos financeiros”, reforça Arruda. Ela 
adverte que muitas vezes as crises de 
dor abdominal levam a laparotomias 
desnecessárias (uma manobra cirúrgica 
que envolve uma incisão através da 
parede abdominal). “Os tratamentos 
disponíveis atualmente são eficazes 
em minimizar a frequência e gravidade 
das crises de AEH, diminuindo muito os 
riscos de desfecho fatal e melhorando 
de forma marcante a qualidade de vida 
dos pacientes”, finaliza a diretora da 
Asbai. P
eliescudero@gmail.com

Doença genética causa sintomas semelhantes           
aos de reação alérgica

Inchaço desconhecido
AEH
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Uma novela recente inseriu na 
trama um personagem porta-
dor de hemofilia, fazendo com 

que as pessoas soubessem um pouco 
mais sobre esta disfunção crônica, 
ainda pouco conhecida. De origem 
genética, a hemofilia é um transtorno 
hemorrágico causado pela deficiência 
na produção de um dos fatores de 
coagulação do sangue. A ausência ou 
baixa produção desse fator faz com 
que qualquer sangramento continue 
por mais tempo e com mais intensidade 
do que numa pessoa normal. 

Sem predominância de raça ou 
origem, a hemofilia é uma doença ex-
clusiva dos homens, mas é determinada 
hereditariamente pelo sexo feminino, 
que transmite o gene defeituoso 
através do cromossomo X. Segundo 
a Federação Brasileira de Hemofilia 
(FBH), dois terços dos casos regis-
trados ocorrem por hereditariedade, 
mas o restante acontece por mutação 
genética, sem registro familiar anterior. 

Existem também dois tipos desse 
transtorno hemorrágico: hemofilia A, 
causada pela deficiência do Fator VIII, é 
a mais comum e responde por 80% dos 
casos; e hemofilia B, que ocorre pela 

deficiência do Fator IX. Em qualquer 
um dos casos, mesmo sem cura, a pes-
soa com hemofilia pode ter uma vida 
normal por meio da profilaxia, ou tra-
tamento preventivo, que aumenta em 
80% a qualidade de vida do paciente. 

A profilaxia previne os sangramen-
tos que podem acontecer em qualquer 
região do organismo, sendo visíveis 
ou não e decorrentes de traumas, 
cirurgias, batidas leves ou sem razões 
aparentes. Os medicamentos são dis-
ponibilizados pelo SUS e distribuídos 
pelos 183 centros especializados espa-
lhados pelo País. A aplicação ocorre por 
via endovenosa e pode ser feita pelo 
próprio paciente, que tem o direito de 
ter a medicação domiciliar. Segundo a 
presidente da FBH, Tania Pietrobelli, 
isso é importante porque “a profila-
xia é a única forma das pessoas com 
hemofilia terem suas articulações pre-
servadas, exercerem a cidadania com 
independência e autonomia e serem 
inseridas na sociedade com as mesmas 
oportunidades de qualquer cidadão”.  

A médica explica que a pessoa com 
hemofilia sabe quando um sangra-
mento articular começa porque sente 
dor e calor no local da hemorragia. 

“Se não houver tratamento nessa 
fase, o sangramento só para depois 
do sangue encher totalmente o espa-
ço dentro da junta”, descreve Tania. 
“Sem o tratamento, a coagulopatia 
leva o portador a desenvolver danos 
articulares irreversíveis, que podem 
provocar invalidez, além do portador 
correr o risco de hemorragias graves 
como as intracranianas, com chance 
de morte”, completa. 

Segundo Samuel de Souza Medina, 
médico hematologista do Hemocentro 
da Unicamp, a hemofilia A afeta 1 em 

O transtorno é causado pela deficiência na produção 
de um dos fatores de coagulação do sangue

Sangramento sem controle
Hemofilia

UMA VIDA SEM LIMITAÇÕES
Convivendo com a hemofilia praticamente a vida toda, 

o corretor de imóveis Leandro, de 24 anos, conta que a 
doença foi diagnosticada quando tomou as primeiras vaci-
nas. “Eu não parava de sangrar e meus pais me levaram a 
um médico que desconfiou do quadro e pediu os exames.” 

“Acho que fui premiado”, responde ao ser perguntado 
sobre a hereditariedade, apesar de a avó lembrar que o 
bisavô também apresentava sangramentos que nunca 
foram explicados. “Talvez ele já tivesse a doença, mas se 
ainda hoje não existe muita divulgação sobre a hemofilia, 
imagine como era desconhecida na época.” 

Atualmente Leandro considera sua vida normal, graças 
ao tratamento profilático com o Fator VIII, ministrado três 
vezes por semana. “Posso fazer de tudo, como jogar bola, 
andar de bicicleta ou praticar qualquer tipo de esporte. E 
isso é muito importante para todos os hemofílicos, pois 

com exercício físico ganhamos muita resistência”, explica 
o jovem corretor.

Ele só teve acesso ao tratamento preventivo por volta 
dos 20 anos. “Antes era bem mais complicado. Só tomava 
o remédio quando me machucava e tinha muito mais 
hemorragias”, relata. Como consequência dos sangra-
mentos internos ainda na infância, ficou com uma lesão 
nos tornozelos. “Vira e mexe um deles trava e fico sem 
movimentá-lo por alguns dias.” Mesmo assim, Leandro 
considera fácil a convivência com a hemofilia. 

Para ele, a família é fundamental na forma de se re-
lacionar com a doença. “Se houver uma superproteção, 
só vai atrapalhar, pois a criança vai crescer com medo 
de tudo, vai achar que tem que levar uma vida limitada. 
Somos iguais às pessoas que não têm hemofilia, só temos 
que aprender a lidar com ela.”
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cada 10 mil homens; a hemofilia B, 1 
em cada 30 mil, e a expectativa de 
vida dos pacientes depende do acesso 
ao tratamento adequado. “As hemo-
filias A e B podem ser classificadas 
em leve, moderada ou grave – caso 

em que o paciente pode apresentar 
sangramentos espontâneos sem que 
tenha se machucado e se manifesta 
pela primeira vez por volta dos 6 meses 
de idade, quando a criança começa a 
engatinhar.”

Seja qual for o tipo de hemofilia, os san-
gramentos são mais comuns na infância e 
adolescência, como explica o hematologis-
ta, porque estão relacionados às atividades 
físicas comuns nessa fase da vida. P
eserenza@terra.com.br

Hemofilia

Ela nada mais é que uma prótese 
dental feita para substituir os 
dentes perdidos de uma ou das 

duas arcadas dentárias do indivíduo. 
Confeccionada em resina acrílica 
termicamente ativada, com dentes de 
vários tipos também de resina acrílica 
ou composta, com beleza semelhante 
aos dentes naturais, a dentadura já foi 
muito utilizada, principalmente entre 
as classes média e baixa da população. 
No entanto, o seu uso, atualmente, está 
cada vez menor em virtude do avanço 
da ciência da Odontologia.

Segundo dados da SB Brasil 2010 – 
Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, rea-
lizada pelo Ministério da Saúde com o 
suporte da ABO – Associação Brasileira 
de Odontologia, o número de usuários 
de próteses dentárias caiu significativa-
mente em duas das três faixas etárias 
pesquisadas, em comparação ao último 
estudo publicado pela entidade, em 
2003. Entre os adolescentes, de 15 a 19 
anos de idade, constatou-se diminuição 
de 52% nas pessoas que necessitam de 
próteses. Para os adultos, a redução 
corresponde a 70%, passando de 4,4% 
para 1,3% da população. Exceção feita 
aos idosos, entre 65 e 74 anos, faixa 
em que a porcentagem se manteve 
estável em torno de 23%, número que 
corresponde a aproximadamente sete 
milhões de pessoas.

De acordo com o especialista em 
prótese dentária e dentística restaura-
dora e consultor da ABO, Mauro Piragi-
be, o principal motivo da mudança de 
tendência registrada no País é o avanço 

da ciência no segmento odontológico. 
“Estudos científicos comprovando a 
causa das doenças da boca e os efeitos 
da mutilação fazem com que os profis-
sionais saibam como agir para que esse 
tratamento extremista não aconteça”, 
explica.

Já Carlos Alberto Bobbio, presidente 
da Câmara Técnica de Prótese Dentária 
e consultor do Crosp – Conselho Regio-
nal de Odontologia, credita essa melho-
ra à publicidade e promoção da saúde 
bucal no território nacional e opina que 
“o acesso à informação e o trabalho 
conjunto entre os vários organismos 
que dão suporte ao exercício profissio-
nal, como os conselhos, associações, 
faculdades, cursos de pós-graduação, 
congressos e o ensino continuado em 

Odontologia, assim como o importante 
apoio da indústria odontológica em 
geral, também são indispensáveis para 
esse progresso”.

Em termos internacionais, Brasil e 
Venezuela possuem as melhores médias 
de saúde bucal da América do Sul, com 
aproximadamente 17,5 milhões de pes-
soas que já tiveram acesso a algum tipo 
de tratamento odontológico, segundo o 
mais atual estudo realizado pela OMS – 
Organização Mundial de Saúde, no ano 
de 2004. “Esses números mostram que 
há uma preocupação com a saúde bucal 
que, consequentemente, diminui o nú-
mero de pessoas com perda dentária”, 
diz Piragibe.

Bobbio também acredita no maior 
cuidado oral da população e, com isso, 
as dentaduras serão menos vistas nas 
bocas das pessoas com o passar do tem-
po: “Com o cuidado adequado, todos 
nós poderemos manter nossos dentes 
por muito tempo. Tenho três filhas com 
idades entre 30 e 40 anos sem nenhum 
dano dental, somente com prevenção e 
orientação alimentar”, comenta.   

O dentista cita ainda um caso im-
pressionante: “Há alguns anos atendi 
uma paciente que possuía próteses 
totais, superior e inferior, completa-
mente inadaptadas à sua boca. No 
meio da consulta, ela contou que a 
sua prótese superior era usada pelo 
marido e a inferior foi de uma amiga, 
ambos falecidos”. Portanto, pensa que 
o apoio da mídia é importante para o 
desaparecimento de casos como este. 
“Os meios de comunicação facilitam 
o acesso à informação da população 
e exploram muito bem as imagens de 
belos sorrisos e dentes brancos, fazendo 
com que o paciente acabe indo buscar 
este modelo”, explica Piragibe.

“Hoje, com o Brasil Sorridente, 
criado em 2004, a população mais 
carente tem acesso à Odontologia nos 
CEOs (Centros Especializados em Odon-

O uso da prótese foi reduzido em até 70%

Ainda necessária?
Dentadura

egberto santos
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tologia), através do PSF (Programa de 
Saúde da Família). A equipe do PSF, por 
exemplo, entra na casa das pessoas para 
fazer avaliação. A Odontologia nacional 
é considerada uma das melhores do 
mundo e os profissionais brasileiros são 
excelentes”, conclui o consultor da ABO.

Todavia, Bobbio ainda pensa que 
o sistema de saúde bucal do Brasil 
poderia evoluir em vários sentidos, 
pois, segundo ele, “ainda temos 
pouco investimento estatal em saúde 
oral e a atividade particular não é 
acessível à população em geral”. O 

fato é que, quanto mais qualificado 
for o investimento em promoção e 
estruturação de saúde, melhor será 
o custo-benefício tanto ao governo 
e entidades particulares quanto à 
população em geral. P
egberto.jornalista@outlook.com.br

Quanto tempo em média você 
leva para se deslocar de sua casa 
para o trabalho? Um estudo 

recente do Ibope, levando em conta 
o Censo 2010 e 96 distritos em São 
Paulo – capital, mostrou que o tempo 
médio desse tipo de deslocamento por 
trecho é de 57 minutos, para usuários 
de transporte público, e 47 minutos, 
aos condutores de moto ou automóvel.

No escritório, você tem relações 
saudáveis com o espaço, bom conví-
vio entre colegas e direção, flexibili-
dade de horários? Ou chega sempre 
estressado em casa? Os fatores aqui 
mencionados são considerados De-
terminantes Sociais de Saúde, termo 
usado para descrever as condições 
e características sociais em que as 
pessoas vivem e trabalham.

Ou seja, o ambiente – casa, 
empresa, trânsito – e situações – 
atraso na chegada ao emprego, por 
exemplo, podem inf luenciar nosso 
estilo de vida. Resultado: muitas 
das doenças crônicas, como diabe-
tes e hipertensão, estão ligadas a 
hábitos inadequados, como a falta 
de atividade física ou o tabagismo.

O tema foi discutido duran-
te a oitava edição do Seminário 
Promoção da Saúde Corporativa, 
ocorrido recentemente na capital 
paulista. “A empresa que se dispõe 
a realizar a promoção da saúde no 
trabalho indica, com isso, fatores 
importantes para a qualidade de 
vida”, endossa Carlos Dias, gerente 
médico de indústria de produtos 
para saúde.

Dias explica que a gestão de ações 
saudáveis e preventivas dentro das 
companhias, independentemente de 
seu porte, que incluem gerenciamento 
de estresse, flexibilidade da jornada, 
opções de home office para áreas espe-
cíficas (administrativas, por exemplo) e 
ainda a implantação de programas de 
responsabilidade socioambiental na 
comunidade do entorno, é crucial para 
a manutenção da “boa saúde” de uma 
empresa. “As altas gestões precisam 
estar em sintonia com essas mudanças 
e, principalmente, gerenciar e participar  
ativamente delas. Isto garante redução 
de custos, ampliação de benefícios e 
não apenas um gasto”, ressalta.  

O apoio familiar é um grande alia-
do nas mudanças comportamentais de 
colaboradores e chefias. E esse suporte 
precisa estar alinhado ao processo já 
feito dentro do ambiente de trabalho. 
“Nos Estados Unidos, corporações 
gastam fortunas com check-up de 
suas equipes anualmente. Mas se, por 
exemplo, um funcionário participante 
de um programa antitabagista convive 
com a esposa fumante, tudo é posto 
a perder”, frisa James O. Prochaska, 
professor de psicologia clínica e da 
saúde da Universidade de Rhode 
Island (EUA), convidado do evento. 
Ele mencionou algumas campanhas 
antitabagistas feitas nos EUA e as leis 
adotadas no Brasil para este assunto. 

O médico é conhecido interna-
cionalmente pela criação do Modelo 
Transteórico de Mudança de Com-
portamento (MTT, sigla em inglês). 
Trata-se de estratégias usadas, por 
coaches e profissionais da saúde, para 
auxiliar os colaboradores a mudarem 
seu comportamento em relação à 
saúde e ao estilo de vida. 

Segundo o professor, os estágios 
são denominados pré-contemplação 
(quando a pessoa não está consciente 

O ambiente e você 
Trabalho

Condições sociais em que se vive e                           
se trabalha influem na nossa saúde
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do comportamento impróprio); con-
templação (identificação do proble-
ma, início de mudanças); preparação 
(são feitos planos de mudança); ação 
(aplicados e concretizados esses pla-
nos) e manutenção (consolidação e 
prevenção de possíveis recaídas). 

Para que todos os estágios sejam 
bem-sucedidos, é necessário o aporte 

da empresa, da família e do próprio 
indivíduo, bem como a mensuração 
de cada etapa, completa Prochaska. 
Assim, o gerenciamento e incentivo 
podem ser realizados pelas empresas, 
por meio de divulgação online ou 
telefone, por exemplo. 

Valorização de progresso de todos 
os envolvidos faz parte da fórmula 

para que pessoas e ambientes se 
tornem mais saudáveis. “É preciso 
comemorar cada fase, seja a meta 
alcançada ou não. O mais importante, 
porém, está guardado em nós, é a 
sede de mudança. Sem ela, nenhum 
programa, empresarial ou do poder 
público, funciona”, conclui. P
vasconceloskeli@gmail.com

Não é de hoje que o ser humano 
busca técnicas para o clarea-
mento dental. Existem relatos 

segundo os quais já no Antigo Egito as 
pessoas utilizavam vinagre e abrasivos 
(qualquer substância dura capaz de 
desgastar mediante atrito) para obter 
dentes mais claros. Atualmente, em 
virtude do preço e da facilidade de uso, 
muitas pessoas estão recorrendo às 
técnicas caseiras para clarear os dentes. 

Produtos que prometem dentes 
brancos em 15 dias são vendidos li-
vremente em farmácias e na internet. 
Alguns kits já vêm com uma moldeira 
que, depois de aquecida em água 
quente, pode ser moldada na boca do 
paciente. Logo em seguida é acres-

centado o gel em cada seção que 
agirá sobre os dentes a serem 

clareados.
Além do uso de gel e 

moldeira, encontram-se 
no mercado fitas que são 

colocadas diretamente 
nos dentes e prome-
tem dentes brancos. 
De acordo com os fa-
bricantes, as fitas são 

aplicadas duas vezes 
ao dia, por 30 minutos, 
durante duas semanas. 

Porém, antes de utilizar 
qualquer um des-

ses produtos, 

é fundamental ter a orientação de um 
profissional e verificar se ele tem a apro-
vação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 

Após diversas denúncias de cirur-
giões-dentistas, relatando casos de 
pacientes que apresentaram danos de 
hipersensibilidade da dentina, reabsor-
ções radiculares cervicais, irritação gás-
trica, gosto desagradável e queimaduras 
na gengiva, muitas delas decorrentes 
do mau uso de clareadores, o Conse-
lho Regional de Odontologia de São 
Paulo (Crosp) alertou a Anvisa sobre as 
vendas indiscriminadas dos clareadores 
dentais. Como toda substância química, 
o gel clareador é encontrado em várias 
concentrações que podem ser fortes e 
agressivas para pessoas que tenham os 
dentes sensíveis. 

De acordo com Marcos Manfredine, 
conselheiro do Crosp, a Anvisa vem sen-
do alertada desde 2011 sobre os perigos 
que os consumidores estão correndo ao 
usar os clareadores de maneira incor-
reta e pela falta de comprometimento 
dos estabelecimentos, que ignoram 
as preocupações necessárias quanto 
à utilização dos produtos, colocando 
em risco a saúde bucal do paciente. “O 
Crosp espera que a Anvisa possa dar um 
importante passo na regulamentação e 
controle do comércio de agentes cla-
readores dentais, atualmente vendidos 
indiscriminadamente”, diz.

A proposta de regulamentação 
v isa que os agentes clareadores 
sejam vendidos somente mediante 
prescrição emitida por um cirurgião-
dentista, que supervisionará todo o 
processo de clareamento do paciente, 
além da retenção da receita, como 
acontece com os ambulatórios. 

Segundo o professor da Facul-
dade de Odontologia de Barretos 
Ueide Fontana, as moldeiras feitas 
com a orientação de um profissio-
nal são produzidas individualmente 
de acordo com as características 
e necessidades de cada paciente, 
preenchendo todos os espaços, não 
deixando que o gel clareador entre 
em contato com o tecido gengival. 
“Por outro lado, as compradas em 
farmácias sempre permitem grandes 
perdas das substâncias clareadoras 
na boca. Estes produtos, quando 
ingeridos, podem causar problemas 
no aparelho digestivo”, alerta. 

O dentista Luciano Inada ressalta 
a importância de um profissional no 
processo do clareamento. “Só um pro-
fissional é capaz de avaliar os riscos 
eminentes a esses procedimentos que 
podem afetar o esmalte dentário de-
vido ao tempo de exposição ou à alta 
concentração do gel clareador”, diz.

O especialista explica que existem 
duas formas de obter dentes brancos, 
uma delas é por meio de um clarea-
mento a laser e aquelas que utilizam 
as moldeiras, porém ambas as opções 
necessitam da orientação de um pro-
fissional. “O tratamento a laser deve 
ser aplicado numa distância adequa-
da e num tempo preestabelecido, já 
as moldeiras são usadas individu-
almente, evitando extravasamento 
do gel para a gengiva e tecidos de 
sustentação”, orienta o dentista. P

A Anvisa foi alertada sobre as vendas 
indiscriminadas de clareadores

Dentes mais brancos
Clareamento dental 

Trabalho
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Oaparec imento de manchas 
acastanhadas na pele do rosto 
e de outras áreas do corpo mais 

expostas à luz ocorre predominante-
mente nas mulheres durante o verão. 
Mas esta ocorrência desagradável 
não é exclusiva do sexo feminino 
nem, ao contrário do que se imagi-
na, das pessoas de pele mais clara e 
sensível. Há vários tipos de manchas, 
a nenhum deles os homens estão 
imunes e alguns ocorrem mais nas 
pessoas de pele morena, considerada 
mais resistente. As que mais parecem 
incomodar são os melasmas e as me-
lanoses solares.

Nossa pele tem várias camadas, 
que se renovam constantemente. A 
camada mais superficial é a epiderme 
– na qual, a cada cinco ou seis células, 
está um melanócito, célula que produz 
a melanina, substância que dá colora-
ção à pele; abaixo dela está a derme, 
onde ficam também as fibras coláge-
nas e a elastina, que dão elasticidade à 
cútis; mais abaixo, na hipoderme, fica 
a gordura subcutânea. Só a epiderme 
e a derme produzem melanina.

Os melanócitos produzem o pig-
mento melanina em maior ou menor 
quantidade, dependendo do estímulo, 
diz Luíza Keiko Oyafuso, dermatolo-
gista do Hospital Emílio Ribas. Seu 
principal estímulo é a radiação ultra-
violeta dos tipos A (UVA) e B (UVB), 
cuja incidência é maior entre as 10 e 
às 15 horas. Outro fator de estimula-
ção dos melanócitos – e sempre tem 
de haver mais de um – são os hormô-
nios sexuais femininos, estrógeno e 
progesterona. É por isso que os me-
lasmas, manchas escuras na face (nas 
regiões malar, frontal e no queixo), 
aparecem com maior frequência na 
gravidez – então chamados cloasmas 
gravídicos – e nas que fazem uso de 
anticoncepcional hormonal. Além 
destes, outros fatores que podem 

desencadear esse tipo de mancha são 
a predisposição genética, o estresse 
e alguns medicamentos fotossensi-
bilizantes que, quando suspensos, 
tendem a deixá-las desaparecer. E 
nas pessoas de pele morena, parda 
ou de etnia asiática a ocorrência dos 
melasmas é mais frequente.  

“Quando aparecem em homens, os 
melasmas são mais difíceis de tratar”, 
observa a dermatologista Márcia Osaki 
Reguera. De qualquer modo, quando 
esta mancha é apenas epidérmica – ou 
seja, está na superfície da pele –, o tra-
tamento é mais fácil, pois melhora com 
protetores solares e cremes clareadores; 
já quando é mais profunda, os agentes 
terapêuticos não chegam até lá, daí 
a dificuldade para tratá-la. Assim, se 
uma mulher engravida e há anteceden-
tes de cloasmas na família – reunindo 
no caso dois fatores desencadeantes –, 
não há modo de evitá-los se ela não 
começar de imediato a usar protetor 
contra UVA, UVB e outros tipos de 
luz (luzes noturnas ou de aparelhos 
eletrônicos como TVs, computadores 
etc.). Para uma fotoproteção segura, 
os bloqueadores devem ser aplicados 
antes da exposição ao sol e reaplicados 
a cada três horas. 

O melasma é mais frequente na 
idade fértil, e é preciso distingui-lo 
da melanose solar, um tipo de mancha 
em geral mais superficial e que come-
ça em idade mais avançada – por volta 
dos 50, 40 ou 30 anos, dependendo 
de condições da paciente como sua 
exposição crônica ao sol, seu tipo de 
pele ou fototipo. Os fototipos I (pele 
branca e muito sensível ao sol, que 
queima com facilidade e nunca bron-
zeia), II (pele branca que queima com 
facilidade, sensível e que bronzeia 
muito pouco) e III (pele morena clara 
que queima e bronzeia moderadamen-
te, com sensibilidade normal ao sol) 
são os mais sensíveis à melanose solar. 

Se a fotoproteção não for sufi-
ciente e as manchas de um ou de 
outro tipo aparecerem, devem ser 
tratadas. Sabe-se que todo trata-
mento demanda tempo e pode ter 
efeitos colaterais, adverte Reguera. 
Logo, só um prof issional poderá 
avaliar qual o método mais indicado 
para cada caso.

O tratamento mais comum é feito 
com  clareadores de uso tópico, como 
vitamina C em pomadas, séruns ou 
gotas, cremes antioxidantes etc. Al-
guns inibem a produção de melanina, 
outros atuam na melanina já forma-
da. O despigmentante mais utilizado 
é a hidroquinona, mas sua proporção 
ideal na composição dos cremes deve 
ser entre 2% e 5% – acima disto 
pode se tornar citotóxica (as células 
passam a produzir mais melanina, do 
que resulta uma hiperpigmentação); 
algumas fórmulas a associam ao áci-
do retinoico e a um corticoide, que 
tira a irritação da pele. A maior parte 
dos clareadores é fotossensibilizante 
e não pode ser usada sob o sol – me-
lhor parar o tratamento uma semana 
antes das férias de verão. 

Também são usados o peeling 
(remoção das manchas à base de 
ácidos), que pode ser superficial ou 
profundo, e o laser (a radiação atinge 
diretamente os grãos de melanina e 
os destrói), que tem de ser aplicado 
por profissional especializado para 
não haver risco de piorar as lesões. 
Outros recursos recentes são a luz 

Marcas indesejáveis
Manchas solares

O melasma é mais frequente na idade fértil,      
distinto da melanose
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Sol, calor e férias são combina-
ções perfeitas para as crianças 
passarem mais tempo ao ar livre. 

Nessa época do ano, porém, existe 
um aumento nos casos de queima-
duras, insolação, doenças de pele e 
desidratação, devido à exposição pro-
longada ao sol, consumo de alimentos 
em locais de lazer, aglomerações de 

pessoas e outros fatores de risco. Com 
todo este cenário, os pais precisam ter 
alguns cuidados para garantir que a 
diversão não acabe mais cedo.

De acordo com Milena de Paulis, 
pediatra do Hospital Israelita Albert 
Einstein (HIAE), não há um tempo es-
pecífico para a exposição das crianças 
ao sol, o mais importante é evitar os 

horários de maior incidência dos raios 
UV, entre 10 e 16 horas. “No entanto, 
30 minutos de exposição ao sol já são 
benéficos e suficientes para a síntese 
de vitamina D, muito importante 
para o bom funcionamento de todo 
o organismo”, avisa. A dermatologista 
Maria Paula Del Nero, membro da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia, 
explica que os pais devem optar pelo 
bloqueador com fator acima de 50 
para proteger as crianças no verão. “O 
protetor deve ser aplicado meia hora 
antes da exposição ao sol e reaplica-
do a cada duas horas ou sempre que 
a criança sair da água e transpirar 
muito. A aplicação deve ser uniforme 
em todo o corpo, não esquecendo as 
orelhas, dorso das mãos e dos pés. 
Nos lábios, olhos e nariz aplicar o 
protetor em forma de bastão”, reforça.

Por causa da exposição solar e 
da transpiração, podem aparecer as 
brotoejas, que não são exatamente 
uma alergia, mas uma reação ao suor. 
São pequenas bolinhas vermelhas 
na pele que coçam. “Se as brotoejas 
aparecerem, é preciso hidratar a 
pele, tomar banhos rápidos e frios e 
beber muita água. As roupas devem 
ser leves para evitar a transpiração 
excessiva. Nos casos mais intensos, 
os pais devem procurar a avaliação 
de um especialista”, comenta Paulis.

deSidrataçãO
Para Tadeu Fernando Fernandes, 

presidente do Departamento de Pe-
diatria Ambulatorial da Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP), um dos 
principais cuidados é com a hidrata-
ção, tanto da pele após a exposição ao 

Criança e verão: cuidado redobrado
Prevenção

É preciso atenção à exposição prolongada ao sol,  
ao consumo de alimentos em locais de lazer e 

outros fatores de risco de doenças

eLisanDra esCuDero

intensa pulsada (LIP) – aplicável no 
caso das melanoses, mas desaconse-
lhável no caso de melasma, em que 
pode haver um efeito rebote (melhora 
no começo, mas volta pior) – e medi-
camentos por via oral, sobre os quais 

os estudos científicos ainda são pouco 
conclusivos. 

O importante é evitar que as 
melanoses evoluam, pois elas predis-
põem ao aparecimento das querato-
ses actínicas, lesões que aparecem 

em pessoas de pele clara, nas áreas 
mais afetadas pelo sol. São lesões 
 pré-malignas que podem evoluir para 
câncer. Por isso mesmo, qualquer tra-
tamento de manchas na pele necessita 
de orientação médica. P

Manchas solares
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sol quanto oral, oferecendo líquidos à 
vontade às crianças. “Dê preferência 
para água, água de coco e suco natu-
ral de frutas ao invés de refrigerantes. 
Além disso, tenha cuidado redobrado 
com a conservação dos alimentos e, 
principalmente, das bebidas lácteas, 
que estragam facilmente”, avisa.

A desidratação, muito comum no 
verão, pode ser causada pelo pouco 
consumo de líquidos ou por ingestão 
de líquidos e alimentos contamina-
dos, desencadeada por diarreia e vô-
mitos. Por isso, a alimentação deve ser 
supervisionada e líquidos devem ser 
oferecidos com maior frequência às 
crianças. “Com as altas temperaturas, 
o ideal é dar preferência a comidas 
leves e saudáveis. Os alimentos devem 
proporcionar uma boa hidratação 
e energia para a criança aproveitar 
ao máximo as férias. Estabeleça um 
horário para seu filho acordar, fazer 
as refeições, se divertir e dormir. 
Além disso, produtos industrializados, 
com muita caloria ou pesados como 
maioneses, massas e feijão devem ser 
evitados”, diz Pamila Arantes Braga, 
nutricionista no Hotel Mercure Stella 
Veja, em São Paulo.     

inSOlaçãO e queiMaduraS
Por conta da exposição prolon-

gada ao sol intenso e ao calor, pode 
ocorrer o aumento da temperatura 
corporal por falha da transpiração, 
conhecida como insolação. “O mais 
importante neste caso é ret irar 
a criança da exposição ao calor, 
levá-la a um local arejado e oferecer 
muito líquido via oral”, diz Paulis. 
De acordo com José Gabel, médico 

da Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) e da Sociedade de Pediatria de 
São Paulo (SPSP), os sintomas mais 
comuns da insolação são boca seca, 
mal-estar, pele quente, avermelhada 
e seca, dor de cabeça, febre, cãibras, 
transpiração excessiva, pulso rápido, 
diarreia, vômitos e desidratação. 
Em alguns casos pode acontecer a 
perda de consciência e convulsões. 
“Como medida de urgência, procure 
baixar a temperatura corporal com 
banho de água fria. É preciso buscar 
atendimento médico para prevenir 
outros danos, principalmente renais 
e cerebrais”, reforça o pediatra.

Já nos casos de queimaduras 
superficiais de sol, quando a pele 
apresenta um aspecto vermelho e há 
muita dor, a hidratação é importante, 
com o uso de analgésicos para aliviar 
e compressas frias nas regiões afe-
tadas. O uso de hidratantes também 

dicaS para curtir FériaS cOM aS criançaS

• Aproveitar para estar com os filhos, curtir cada momento, fazer atividades ao ar livre, 
passeios.

• Manter uma alimentação saudável, mas estipular um dia da semana para guloseimas! 
Cuidado ao comer em barracas de rua ou de praia – a falta de higiene e de refrigeração 
dos alimentos propicia a contaminação e o surgimento de diarreias.

• Oferecer líquidos à vontade para manter a hidratação. 
• Ter sempre à mão uma bolsa com água, protetor solar e toalhas limpas para 

secar o suor.
• Uso de roupas leves de algodão, chapéus ou bonés e evitar o sol no horário entre 

10 e 16 horas. 
Fonte: Milena de Paulis, pediatra do HIAE

é recomendado. “As queimaduras 
mais profundas apresentam bolhas 
no local e não são tão dolorosas. 
Deve-se procurar orientação médica 
e não estourar as bolhas, que servem 
como curativo natural para a região 
queimada, evitando infecções”, re-
força Paulis. 

MicOSeS e picadaS 
As picadas de inseto que causam 

alergias e desconforto nas crianças 
são outro problema desta estação 
quente. Para evitá-las, o uso de 
mosquiteiro no berço, telas nas portas 
e janelas ajudam bastante. “Os repe-
lentes podem ser aplicados na pele. 
Existem dois tipos, os naturais à base 
de óleo de plantas, como citronela 
e eucalipto; e os artificiais, que não 
devem ser usados em crianças com 
menos de seis meses de idade por se-
rem tóxicos. Eles devem ser aplicados 
em toda a pele exposta a cada cinco 
horas, evitando boca e narinas”, avisa 
a pediatra do HIAE.

Gabel lembra também que o uso 
constante de roupas de banho úmi-
das pode favorecer a proliferação de 
fungos e bactérias, causando males 
como micoses e outras lesões de 
pele. É importante secar e trocar as 
crianças após a saída de piscinas e 
praias. “Devido ao cloro das piscinas 
e à água salgada do mar, os olhos po-
dem ficar vermelhos, inchados e com 
alguma coceira. Os pais podem fazer 
a higienização com solução fisioló-
gica ou água fervida fria ou gelada, 
para ajudar a diminuir os sintomas”, 
finaliza o médico da SPSP. P
eliescudero@gmail.com
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Vida ativa: saúde em dia
Quem estiver sentado lendo 

esta matéria, antes de chegar 
ao final dela já terá encon-
trado motivos de sobra para 
levantar e se movimentar em 
direção à sua saúde. As evi-
dências que a médica Sandra 
Mahecha Matsudo apresenta 
nesta entrevista não deixam 
dúvidas sobre os benefícios 
que o exercício f ísico pro-
duz no organismo humano. 
“Acumular trinta minutos de 
atividade, todos os dias da 
semana, é o suficiente para 
estimular o sistema cardio-
vascular, a área cognit iva, 
a musculatura e a estrutura 
óssea”, afirma. Livre-docente 
pela Universidade Gama Filho 

e diretora do Centro de Estu-
dos do Laboratório de Aptidão 
Física de São Caetano do Sul 
– CELAFISCS, Sandra Matsudo 
é autora de três publicações e 
realiza pesquisas na sua área 
de especialização, a medicina 
esportiva. Mas seu trabalho 
vai além do campo científico. 
Ela coordena o Agita Mun-
do, um programa voltado ao 
combate do sedentar ismo. 
“De nada adianta publicar 
artigos e não mudar a vida 
das pessoas. No CELAFISCS 
estamos transformando teo-
ria em prática, para criança, 
adolescente, adulto e idoso”, 
conclui. Confira a entrevista 
exclusiva a seguir.

sueLi zoLa

Sandra Matsudo 
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Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o sedentarismo 
causa dois milhões de mortes ao 
ano no mundo. As pessoas estão 
conscientes dos malefícios que a 
inatividade física causa à saúde?

A inatividade física ainda não 
é v ista como um problema de 
saúde. Na realidade, entrou no rol 
dos fatores de risco para as prin-
cipais causas de morte (doenças 
cardiovasculares, diabetes, câncer) 
há apenas 15 anos. Hipertensão 
arter ial, tabagismo, sobrepeso, 
colesterol já integravam essa lista. 
No início dos anos 2000, a OMS 
incluiu a inatividade como fator 
de risco para doença cardiovascu-
lar. No momento em que entrou, 

ocupava a 10a posição. Hoje, é 
considerada o segundo fator de 
risco e só perde para a hipertensão 
arterial. Mas, como a hipertensão 
arterial está associada à inatividade 
física, então, em breve deverá se 
tornar o primeiro.

Como se caracteriza o indivíduo 
fisicamente ativo?

Há algumas décadas, só era 
considerado f isicamente at ivo 
aquele que praticasse um esporte 
ou cumprisse programas de con-
dicionamento físico na academia. 
Quando os pesquisadores come-
çaram a mostrar as evidências do 
estilo de vida ativo, introduziu-se 
um novo conceito: atividade físi-

ca é qualquer ação do corpo que 
cause uma contração muscular e 
faça consumir mais energia do que 
gastaria em repouso. Fazer faxina 
da casa, subir escada, dançar, ir até 
à padaria, tudo isso é atividade 
física. Não é esporte, não é um 
exercício, mas é atividade física.

Quais são as definições de exer-
cício físico e esporte?

O exercício físico exige o plane-
jamento de frequência, duração e 
intensidade. A caminhada realiza-
da num determinado número de 
dias, durante um tempo regular e 
com certo ritmo já é um exercício 
físico. O esporte inclui o caráter 
competitivo. Algo que eu pratico 
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buscando desempenho ou resul-
tados de competição.

Quanto tempo de atividade física 
é necessário para manter a saúde?

É preciso tr inta minutos de 
atividade física pelo menos cinco 
vezes por semana. O ideal seria 
todos os dias da semana. Este é 
o mínimo para obter um estilo de 
vida ativo. Abaixo desse limite, o 
indivíduo é classificado como insu-
ficientemente ativo (pratica menos 
tempo) ou inativo.

Existe algum estudo que mostre 
o nível de inatividade do brasileiro?

Sim, o Ministér io da Saúde 
rea liza esse estudo. A maioria dos 
brasileiros é insuf icientemente 
ativa. Cerca de 60% da população 
não cumpre com os trinta minutos 
diários de atividade. As pessoas 
acham difícil manter essa rotina 
no dia a dia, por isso surgiu uma 
nova recomendação entre os ame-
ricanos que propõe 150 minutos 
semanais.

Então, se o indivíduo praticar 75 
minutos de atividade em apenas 
dois dias da semana, já realiza o 
necessário para garantir a saúde?

A at iv idade prat icada dessa 
forma é melhor do que continuar 
sedentário. Mas o indivíduo não 
obtém os mesmos benefícios que 
alcançaria caso praticasse a ativi-
dade regularmente todos os dias 
da semana. Em termos de impacto 
para a saúde, as pesquisas mostram 
que é mais interessante manter a 
regularidade. Algumas variáveis fi-
siológicas são mais sensíveis ao es-
tímulo diário do que ao ocasional.

A imprensa publicou recente-
mente resultados de pesquisa rea-
lizada pelo CELAFISCS com idosos 
que permanecem muito tempo 
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assistindo à TV. Quais resultados 
este estudo apontou?

A pesquisa realizada durante 
18 meses em instituições de longa 
permanência mostrou que, quan-
to maior o tempo que o idoso 
permanece sentado em frente da 
televisão, menos força muscular 
tem nas pernas. A diminuição da 
capacidade muscular chega a 26%. 
O estudo abrangeu 159 pessoas 
com idade média de 74 anos (54 
a 92 anos), os quais participam 
de um programa oferecido pelo 
CELAFISCS. 

Então, não é recomendável ficar 
muito tempo sentado?

Pesquisas recentes (2009) indi-
cam que quem passa a maior parte 
do dia sentado eleva o risco de 
mortalidade. Os estudos populacio-
nais que mostram essa associação 
vêm do Canadá e da Austrália e 
abarcam milhares de pessoas. Essa 
tendência se confirma indepen-
dentemente do sexo e em todas as 
faixas etárias. 

Por que o risco de mortalidade 
aumenta?

Para manter-se em pé, a pes-
soa contrai a musculatura, gasta 
mais energia do que ficar sentada. 

 Trata-se da termogênese das ativi-
dades que não são exercícios, mas 
provocam gasto energético. Por 
isso, trabalhamos com duas reco-
mendações: acumule trinta minutos 
de atividade física diária e não fique 
sentado:  movimente-se sempre!

Como quebrar a inércia do se-
dentarismo?

Procure fazer uma atividade que 
dê prazer. É possível fazer sessões 
de no mínimo dez minutos contí-
nuos. Três sessões de dez minutos 
contínuos funcionam tão bem 
quanto uma única de trinta mi-
nutos. Crie oportunidades para se 
mover. Estacione o carro em local 
mais distante, use as escadas ao 
invés do elevador, reserve parte do 
horário do almoço para caminhar. 
Incorporar esse novo hábito na 
rotina traz benefícios fisiológicos 
para o corpo todo. Não há uma área 
da medicina que não tenha relação 
com atividade física.

A atividade física previne as 
doenças cardiovasculares?

Sim, ela reduz o risco de as do-
enças aparecerem. Se o indivíduo já 
é hipertenso, tem doença corona-
riana, nesse caso, a atividade física 
permite o controle da enfermidade. 
Em suma: a atividade física tem 
o papel de prevenir, controlar ou 
reabilitar.

De que forma esses efeitos se 
processam?

O efeito não aparece da noite 
para o dia. O organismo consegue 
se adaptar cronicamente. Se o cora-
ção recebe estímulo todos os dias, 
ele começa a se adaptar e passa a 
ser um músculo mais eficiente em 
sua contração, joga com mais vigor 
o volume de sangue para o resto do 
corpo, aumentando o calibre das 
artérias e das coronárias e colo-

"Trabalhamos com 
duas recomendações: 

acumule trinta 
minutos de atividade 

física diária e não 
fique sentado: 
movimente-se 

sempre!"
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cando mais oxigênio em circulação. 
Ao fortalecer o bombeamento car-
díaco, o metabolismo dos lipídeos 
(colesterol e triglicérides) e o con-
trole da pressão arterial melhoram, 
além de reduzir a gordura corporal.  

Existem pesquisas comprovando 
esses benefícios?

Há milhares de pesquisas com-
provando. Em geral, as pesquisas 
indicam que ter um estilo de vida 
ativo reduz de 30% a 40% o risco 
de doença cardiovascular. O per-
centual não é mais elevado porque 
há outros fatores que interferem na 
prevalência das doenças crônicas, 
como a genética, a idade e o sexo.

De que forma a atividade física 
pode reduzir ou prevenir os declí-
nios funcionais típicos da velhice?

É importante sal ientar que 
não começamos a envelhecer na 
noite do aniversário dos 60 anos. 
 Trata-se de um processo de enve-
lhecimento. A maioria das variáveis 
físicas começa a ser perdida dos 30 
aos 40 anos. 

Mas dá para envelhecer de forma 
saudável?

Sim. Assim como nos prepara-
mos em termos econômicos para 
garantir a sobrevivência na velhice 
(fazendo um plano de previdência 
e poupança financeira), também 
dever íamos cr iar uma reser va 
física e funcional para utilizar lá 
na frente quando precisar. Quanto 
mais cedo o indivíduo começar a 
se exercitar, maior será a reserva 
que fará. Guardará mais osso, mais 
músculo, mais força no coração, 
um cérebro com mais neurônio. 
Assim retardará a perda funcional. 
O indivíduo que não faz nenhum 

exercício, por volta dos 70 anos já 
começa a se tornar funcionalmente 
dependente para algumas ativida-
des. E aos 80 vai ser totalmente 
dependente de alguém ou de uma 
instituição. Se for fisicamente ati-
vo, consegue chegar aos 80 anos 
com independência. Não se elimina 
o risco de queda, de demência, mas 
se minimiza o risco. 

É recomendável um idoso come-
çar a exercitar-se mesmo não tendo 
praticado atividades regulares 
antes da velhice?

Pr imeira regra: alguma at i-
vidade é melhor que nenhuma. 
Segunda regra: nunca é tarde para 
começar. 

A atividade física beneficia a 
saúde mental também?

Há vários estudos mostrando 
que sim. A atividade física aumen-
ta o fluxo sanguíneo no cérebro, 
modifica o tamanho do neurônio, 
altera sua organização, gera novos 
neurônios e novas interconexões 
entre eles, além de aumentar a 
quantidade dos neurotransmis-
sores. Com isso, a memória e a 
capacidade de aprendizagem me-
lhoram, aprimorando o desempe-
nho cognitivo.

 

Entrevista
Como esse processo acontece?
O hipocampo, pequena área do 

cérebro onde se concentram a me-
mória e a aprendizagem, parece ser 
sensível à atividade física. É por 
isso que se vê menos demência, 
menos perdas cognitivas em in-
divíduos ativos. Há trabalhos que 
mostram que é possível diminuir 
em até 40% o risco de Alzheimer. 
O exercício físico também auxilia 
no tratamento da depressão leve 
e moderada e possibilita reduzir 
as dosagens de remédio. 

Desde quando o CELAFISCS atua 
e quais os principais projetos que 
desenvolve?

O centro de pesquisas foi fun-
dado há 40 anos. Trabalhamos 
com formação de recursos huma-
nos para pesquisa em medicina 
esportiva. Em termos de inter-
venção, organizamos o Agita São 
Paulo/Agita Mundo, programa de 
combate ao sedentarismo, que já 
conta com mais de 200 parceiros. 
Também desenvolvemos projetos 
de pesquisa com crianças de baixo 
nível socioeconômico em Ilhabela. 
Desde 1997, realizamos um projeto 
com as mulheres que frequentam 
os centros da terceira idade em 
São Caetano. E mais recentemente 
iniciamos um trabalho nas insti-
tuições de longa permanência do 
idoso (seis instituições filantrópi-
cas). O CELAFISCS já recebeu prê-
mios internacionais e, em novem-
bro último, conquistamos o ACSM 
Citation Award 2014, concedido 
pelo American College of Sports 
Medicine, a mais importante ins-
tituição dessa área. É a primeira 
vez que latino-americanos obtêm 
esse reconhecimento.
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"A atividade física 
aumenta o fluxo 

sanguíneo no cérebro, 
modifica o tamanho 

do neurônio, altera sua 
organização, gera novos 

neurônios e novas 
interconexões"
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Se o marketing “é a ciência e a arte 
de conquistar e manter clientes, 
desenvolvendo relacionamentos 

lucrativos”, nas palavras do papa da 
matéria, Philip Kotler, o mundo digital 
é o território ideal para que esta com-
binação de ciência e arte se reinvente 
a cada segundo. Em um ambiente no 
qual o usuário é digital, é impossível 
falar em marketing sem levar em conta 
as infinitas possibilidades abertas 
pelo mundo virtual e sua integração 
a todas as outras mídias (TV, rádio, 
revistas, jornais).

O Brasil possui mais de 86 mi-
lhões de usuários ativos de internet, 
segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geo grafia e Estatística (IBGE) refe-
rentes a 2012. Desse total, projeções 
de mercado estimam que 72 milhões 
façam parte do Facebook, maior rede 
social do mundo, que tem uma fer-
ramenta de marketing – o Facebook 
Ads. Esta possibilita às empresas 
hospedarem páginas de várias marcas, 
produtos e serviços, combinando-as 
com um sistema de veiculação de 
anúncios baseado no perfil do usuário, 
de seus amigos e em dados de ativi-
dades dentro do próprio Facebook. 

Ou seja,  as empresas que querem se 
aproximar de seus consumidores e se 
manterem competitivas têm que se 
adaptar a esse novo meio.

Para Luciana Bruger, professo-
ra do curso de pós-graduação em 
 marketing digital da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing de São 
Paulo, a versão digital é uma parte 
do marketing. É uma forma de comu-
nicação na qual a principal interface 
são as plataformas digitais – intranet 
e internet, tablets, redes sociais, 
publicações, aplicativos, telefones 
celulares etc. “Tem custos menores 
do que o marketing tradicional, mas 
é preciso treinamento e conhecer bem 
a nova mídia para obter resultados. O 
mais importante das mídias digitais 
é que permitem a mensuração da 
exposição de serviços e produtos 
e, quando a campanha é bem feita, 
proporcionam excelentes resultados”, 
comenta Bruger.

André Siqueira, diretor de marke-
ting da Resultados Digitais, destaca 
que, por meio da mídia digital, as 
empresas conseguem “conversar” 
diretamente com o cliente e construir 
uma audiência própria. 

Assim como a professora Luciana 
Bruger, Siqueira explica que, no am-
biente digital, a empresa gasta menos: 
“Para atingir mais pessoas com uma 
propaganda, é preciso pagar mais. Já 
os custos de mais pessoas visitando 
um site são irrisórios, pois o Twitter e o 
Facebook são gratuitos para apenas um 
ou um milhão de seguidores.” 

deMOcracia virtual
Meire Kanno, diretora de criação 

da Azul Publicidade e Propaganda, 
considera que o marketing digital é 
uma forma democrática de fazer com 
que a comunicação tenha um alcance 
inimaginável e ao mesmo tempo possa 
ser rastreada, mapeada e segmentada. 
“Nunca tivemos tantas ofertas e con-
sumidores. Esse consumo vai desde um 
produto à formação de cultura e troca 
de ideias”, comenta.

Segundo Kanno, a grande diferença 
entre o marketing tradicional e a versão 
web está nos resultados. A reação diante 
de uma exposição é muito rápida, pro-
porcionando acompanhar online a eficá-
cia ou não da comunicação, o que mais 
as pessoas gostam, o quão atraente é a 
comunicação que faz ou não o usuário 
clicar, fazer downloads, compartilhar.

nO BraSil e nO MundO
De acordo com Marcio D'Oracio, 

consultor da startup Virtual Marketing 
Digital, as empresas estão apenas “en-
gatinhando” na implementação desse 
tipo de comunicação, especialmente no 
Brasil, e alerta que muitas cometem o 
erro de aplicar o marketing tradicional 
adaptado ao meio digital, o que traz 
pouco ou nenhum resultado. 

Segundo o consultor, em outros 
países a internet e o marketing digital 
se encontram numa fase consolidada. 
Os Estados Unidos são referência, pois 
equacionaram as principais estratégias 
funcionais e ainda continuam a criar 
novas táticas, imprescindíveis a um 
mercado dinâmico, adaptado ao com-
portamento das pessoas. Em outras 
palavras, vêm levando a sério o desafio 
de reinventar o marketing como arte e 
ciência para, segundo Kotler, desenvol-
ver relacionamentos lucrativos. P
sorsini@terra.com.br

Caminhos digitais
Marketing

Mídias virtuais já são imprescindíveis              
para negócios do mundo real 
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Tolerar situações desagradá-
veis, sem dizer nada, pode ser 
mais prejudicial para a saúde, 

o  bem-estar e até para os relaciona-
mentos que expor uma opinião.

Para o terapeuta holístico André 
Lima, aqueles que preferem ficar 
calados receiam que o outro, ao 
demonstrar não gostar de suas ati-
tudes, esteja sugerindo que elas não 
tenham valor e, por isso, são indignos 
de receber amor. “O medo de repro-
vação tem a ver com o medo de ser 
rejeitado e, por isso, as pessoas estão 
sempre buscando reconhecimento 
e aprovação”, diz. Lima ministra 
treinamentos voltados para o de-
senvolvimento pessoal e profissional 
com base em uma técnica criada pelo 
psicólogo norte-americano e estu-
dioso de acupuntura e cinesiologia 
Roger Callahan, chamada Emotional 
Freedom  Techniques (EFT). O método 
consiste no desbloqueio dos canais 
energéticos, que são chamados de 
meridianos, enquanto a pessoa se sin-
toniza em um problema emocional ou 
físico. Os meridianos são os mesmos 
estudados pela acupuntura.

Para ele, existem níveis de intensi-
dade do medo de rejeição e da busca 
por aprovação e reconhecimento. 
“Quanto mais baixa a autoestima, 
mais intenso tende a ser o medo da 
reprovação, que pode se manifestar 
não só pela dificuldade em expressar 
opiniões como também pelo medo de 
fazer perguntas em sala de aula, falar 
em público ou pelo desconforto ao 
ser o centro das atenções. Também 
pode ser revelado pela necessidade de 
agradar os outros e de impor limites; 
de levar tudo para o lado pessoal; pela 
preocupação excessiva com a aparên-
cia; ou, ainda, pela necessidade de se 
defender ou de provar o contrário.” 

“A opinião dos outros a seu res-
peito só o incomodará se você estiver 
com a autoestima baixa. Do contrá-
rio, quando a sua autoestima está 
elevada, os níveis de autoaceitação e 
autoaprovação também são altos e, 
por isso, opiniões de terceiros terão 
pouco ou nenhum poder sobre o seu 
estado emocional”, acrescenta. 

Por outro lado, a psicóloga e 
psicopedagoga Regina Deichmann 
Ferrarezzo relata que o medo da re-

provação também pode ser positivo. 
Neste caso faz com que a pessoa se 
prepare, estude e se aprimore. Ela 
explica que, quando a pessoa não 
consegue realizar tarefas ou sonhos, 
é porque desenvolveu um medo 
patológico que é, na verdade, um 
estado emocional pessoal. “O medo 
patológico pode se manifestar em 
razão de uma situação de estresse ou 
de ansiedade excessiva, por exemplo. 
Pode também ser oriundo de uma 
situação traumática vivenciada an-
teriormente, como um assalto”, diz. 
A psicóloga também afirma que a 
pessoa com medo pode desenvolver 
doenças como gastrite, depressão e 
transtorno do pânico. Em um am-
biente de trabalho terá dificuldade 
em lidar com os colegas e se impor, 
além de demonstrar dificuldade em 
lidar com figuras de autoridade, expor 
pensamentos, opiniões e projetos.

O medo patológico, no entanto, 
pode ser tratado. Segundo Ferra-
rezzo, para que isso seja possível, 
a pessoa precisa, antes de tudo, ter 
consciência de que esse medo está 
acarretando prejuízos e precisa ser 
transformado em medo positivo. 

Ela conta que seu trabalho visa, 
inicialmente, fortalecer a autoestima 
da pessoa, controlar sua ansiedade, 
realizar treinos para domínios das 
emoções e do corpo, para que possa 
se sentir segura e se preparar para 
enfrentar problemas de maneira 
saudável.

A psicopedagoga Lucy Duró, da 
Evoluir Educacional, empresa que 
dá suporte didático-pedagógico para 
o profissional de educação, retrata, 
contudo que, apesar de o medo ser 
uma defesa do organismo, que tem 
como objetivo afastar a pessoa do 
perigo, ele não é uma patologia e, 
por isso, não se pode falar em cura. 
“Na medida em que a pessoa se afasta 
daquilo que a coloca em risco, não 
sentirá mais medo. Contudo, depen-
dendo da situação, o medo poderá 
suscitar um impacto psíquico como 
um trauma que possibilita desenca-
dear futuras psicopatologias”, diz, ao 
frisar que cada caso tem suas particu-
laridades que devem ser  consideradas 

Medo de rejeição
Comportamento

O temor da reprovação, quando positivo, faz com 
que a pessoa se prepare, estude e se aprimore

renata bernarDis
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Em um levantamento realizado pelo 
Centro de Referência em Saúde do 
Homem, do Hospital Brigadeiro, 

em São Paulo, 82% das parceiras de 
pacientes com implante peniano afir-
maram que estão satisfeitas com o 
desempenho sexual após a cirurgia. 
Entre os implantados, a satisfação 
com o próprio desempenho caiu para 
75%, mas ainda é um bom indicador 
do resultado da técnica que começou 
a ser realizada por essa unidade da 
Secretaria de Saúde do Estado de São 
Paulo há mais de 10 anos e hoje é um 
procedimento coberto pelo SUS. 

A cirurgia, no entanto, é irreversível, 
pois destrói os tecidos cavernosos do 
membro sexual masculino. Por isso, 
só é indicada para os casos graves de 
disfunção em decorrência, por exem-
plo, de câncer na próstata, diabetes 
ou acidentes que afetaram a medula 
espinal, prejudicando os movimentos 
ou interrompendo os impulsos nervo-
sos para parte do corpo. Para realizar 
a cirurgia, o centro faz uma avaliação 
baseada em critérios que levam em 
conta as condições físicas e psíquicas 
do paciente, mas não impõe restrição 
à idade: o mais jovem a receber uma 
prótese foi um homem de 26 anos, 
enquanto o mais velho submeteu-se ao 
implante aos 81 anos.  

“A pesquisa trouxe dados muito po-
sitivos sobre o procedimento altamente 

especializado oferecido pelo hospital”, 
resume o urologista Alcides Mosconi, 
coordenador do ambulatório de dis-
função erétil do Centro de Referência 
em Saúde do Homem. Nessa unidade 
é realizada anualmente uma média de 
140 cirurgias para implante de próte-
ses penianas do tipo semirrígido, sem 
nenhum registro de casos de rejeição, 
mas apenas três episódios de infecção 
que foram tratados sem a necessidade 
da retirada da prótese, segundo infor-
mações do hospital.

Implantes penianos começaram a 
ser realizados há algumas décadas em 
todo o mundo e as próteses semirri-
gidas já foram superadas por modelos 
flexíveis ou as infláveis, muito mais 
próximas do funcionamento de um 
órgão humano, como explica o uro-
logista e professor assistente da Santa 
Casa de São Paulo, Julio Jose Maximo 
de Carvalho, que realizou a primeira 
cirurgia desse tipo em 1983 e desde 
então já fez centenas de implantes.

“Já em 1973 foram publicados 
trabalhos sobre a prótese inflável, que 
atualmente é considerada a melhor 
por apresentar um reservatório de 
liquido e um sistema de circulação, 
proporcionando ereções com dila-
tação tanto do comprimento como 
da circunferência peniana. É a mais 
funcional e estética porque volta ao 
estado de flacidez após desativação 

da válvula que permite a ereção”, 
descreve.

Segundo o médico, a ocorrência de 
alteração da ereção aumenta com a ida-
de, quando pode decorrer de problemas 
circulatórios, hipertensão ou doenças 
degenerativas, além da diabete. “Entre os 
mais jovens, a ocorrência normalmente é 
associada a causas psicológicas ou pós-
traumáticas, com o comprometimento 
da medula”, reforça. Como a prótese pe-
niana permite a ereção, o médico explica 
que, se houver orgasmo e ejaculação 
normal, é possível também gerar filhos.

Mas, ao contrário do Hospital Bri-
gadeiro, o urologista afirma que podem 
aparecer problemas, principalmente se a 
prótese não for do tamanho ideal para o 
paciente ou se houver infecção e rejei-
ção do material utilizado, por exemplo. 
“Por isso, é muito importante tentar 
todos os métodos existentes antes de 
decidir pela colocação da prótese e es-
clarecer o paciente dos benefícios e das 
limitações, pois a cirurgia é  irreversível, 

A cirurgia de implante só é indicada                          
em casos graves de disfunção

Satisfação garantida
Sexo

pelo profissional responsável por 
avaliar e determinar o tipo e o tempo 
de tratamento indicado.

Na visão de Cássia Solange de 
Oliveira Lourenci, consultora de Re-
cursos Humanos da 4People, empre-
sa de serviços na área de formação 
e consultoria empresarial, a baixa 
autoestima e a falta de confiança 

podem surgir em qualquer etapa 
da vida, mas em geral aparecem na 
infância ou adolescência, fases em 
que a personalidade das pessoas é 
construída. “Elas atrapalham todas 
as relações de uma pessoa, pes-
soais e profissionais, e, portanto, 
podem impedir um crescimento na 
carreira.” 

Ela explica que em coaching não 
se fala em cura, mas em eliminar ou 
minimizar o sentimento de constran-
gimento que impede as pessoas de 
alcançarem os seus objetivos. “Con-
tribuímos para o desenvolvimento 
da competência necessária para isto 
por meio da mudança de paradigma 
e hábitos”, diz. P

eLi serenza
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Os danos provocados pelas drogas 
ilícitas afetam a saúde como um 
todo, e neste contexto também 

está a saúde bucal. Cada droga age de 
uma forma, mas todas trazem prejuízos 
severos aos dentes.

“Geralmente usuários crônicos de 
drogas acabam por não cuidar da hi-
giene pessoal e principalmente bucal, 
o que traz diversos problemas. A dimi-
nuição da imunidade acarretada pelo 
uso de drogas leva a infecções, além 
da incidência de úlceras na mucosa 
da boca que, associadas à presença de 
placa bacteriana, podem ser a porta de 
entrada para microrganismos que de-
terminam focos infecciosos em outras 
regiões do organismo”, esclarece Walter 
Serolli, mestre em Ciências da Saúde e 
estomatologista da APCD – Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas.

Um fator muito comum em usuários 
de drogas é a xerostomia, conhecida 
como boca seca. Diego Lins, ortodon-

tista e mestrando em medicina dentária 
na Universidade Paris-Sud, explica que 
as drogas utilizadas em forma de cigarro 
ou cachimbo, como a maconha ou o cra-
ck, além dos fatores químicos, possuem 
uma fumaça que agride o esmalte dos 
dentes, as gengivas e a inervação. A co-
caína, pela prática de esfregar o produto 
nas gengivas e nos dentes, altera a sali-
va, deixando-a mais ácida e acarretando 
uma série de problemas bucais como 
desmineralização do esmalte, doenças 
gengivais e, consequentemente, sensibi-
lidade e dor. Substâncias como o ecstasy 
e metanfetaminas são causadoras de 
uma agressão maior ainda, com alte-
ração salivar, que vai desencadear cárie 
em menor espaço de tempo, gengivites 
e até mesmo o ranger de dentes como 
o bruxismo.

De forma geral, os principais danos 
decorrentes do uso de drogas ilícitas 
estão ligados às cáries com diferentes 
graus de gravidade, além de infecções 
gengivais, como a gengivite e perio-
dontite. “Não podemos esquecer que, 
se o usuário de drogas não tem uma 
boa saúde bucal, ele não vai se alimen-
tar bem e, consequentemente, outros 
danos vão surgir. Normalmente, esses 
pacientes acabam precisando arrancar 
dentes ou fazendo tratamentos de canal 

devidos a um longo período usando 
drogas”, ressalta Lins.

As intervenções odontológicas mais 
comuns em usuários crônicos de drogas 
ilícitas são a profilaxia, tratamento pe-
riodontal e extração de dentes, mas a 
colaboração deles costuma ser difícil. “O 
paciente precisa se submeter aos mais 
variados métodos para tratar o vício, 
mas, enquanto isto não acontece, o 
dentista trata as consequências bucais 
para que se agravem o mínimo possível 
no intuito de preservar ao máximo sua 
saúde”, explica Lins.

A conscientização dos riscos que 
as drogas trazem também cabe ao 
dentista, embora exista a dificuldade 
para que o próprio paciente confirme 
a prática. É preciso que o profissional 
saiba identificar as características que 
este paciente apresenta e, feita a con-
firmação, é necessário orientá-lo para 
que a higiene bucal seja efetuada de 
maneira suficientemente satisfatória, 
a fim de evitar danos maiores. Serolli 
lembra que é importante deixar claro 
para o paciente que a confirmação de 
que ele faça uso de drogas ilícitas está 
incluída no sigilo profissional, que não 
pode ser revelado a ninguém, exceto 
por ordem judicial. 

“É comprovado que, com uma boca 
em perfeitas condições, o paciente pode 
se inserir mais facilmente na sociedade. 
Os profissionais da área da psicologia, 
psiquiatria ou qualquer tipo de terapia 
associada também deveriam ter como 
uma de suas metas a promoção da 
saúde bucal. O papel do dentista seria 
mais atuante e se tornaria mais um pilar 
no qual o paciente se sustentaria para 
não mais cair no vício” diz Lins. P

O poder de destruição das substâncias                      
ilícitas na saúde bucal

Sorrisos danificados
Drogas

CamiLa PuPo

uma vez que o tecido esponjoso dentro 
do corpo cavernoso é destruído parcial-
mente”, alerta. 

uMa vida plena
Quando mergulhou em um rio de 

águas turvas, aos 18 anos, A. só não 
morreu afogado porque os amigos o 
resgataram quando perceberam que 
não voltava à tona. Ele estava desacor-
dado, pois na queda bateu a cabeça em 
uma pedra. Quando voltou a si estava 

Sexo
em um hospital e o olhar dos médicos 
já anunciava a notícia que mudou toda 
a sua vida a partir daquele momento. 
De esportista radical e adolescente ar-
rojado passou a andar em uma cadeira 
de rodas, depois de passar alguns meses 
sem conseguir mover nem os braços e 
ter que reaprender inclusive a falar.

Com fisioterapia, fonoaudiologia e 
muito esforço, A. recuperou alguns mo-
vimentos e voltou a falar normalmente, 
mas perdeu a sensibilidade do seu corpo 

da cintura para baixo. A namorada da 
adolescência, no entanto, nunca o 
abandonou. Por isso, dez anos após 
o acidente, A. resolveu submeter-se à 
cirurgia e recuperou o que ele classifi-
ca como “uma vida plena”, ao lado da 
companheira com a qual se casou. Os 
planos para o futuro incluem aumentar 
a família, mas A. não faz questão de ter 
filhos biológicos: ele e a mulher aguar-
dam ansiosos por uma criança na fila 
da adoção.  P
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Damos o nome de digestão às 
transformações físicas e quími-
cas que o alimento sofre quando 

ingerido pelo ser humano. É um pro-
cesso que envolve diversos órgãos do 
corpo, cada um com sua função, e que 
agem como uma espécie de esteira de 
fábrica. Ao invés da matéria-prima ser 
transformada em produto semiacabado 
e acabado e em descarte de restos de 
produção, temos o alimento, em sua 
forma digerível – a sua mutação em 
compostos aproveitáveis pelo organis-
mo, além da eliminação do que não é 
mais interessante ao processo. 

O problema é quando essa “usina” 
de transformação deixa de executar de 
forma correta uma de suas etapas. Boa 
parte dos problemas acontece no órgão 
que trabalha a fase intermediária da 
digestão, chamada de fase gástrica, que 
é o estômago. Responsável pela pro-
dução do suco gástrico que envolve o 
alimento, transformando-o em um bolo 
químico que será enviado ao intestino, 
o órgão também sofre seus percalços, 
não funcionando convenientemente 
quando é atacado por feridas e lesões 
em suas paredes internas ou mucosas. 

“A maior parte das ‘tormentas’ 
digestivas reclamadas pelas pessoas 
vem de uma irritação da mucosa do 
estômago”, diz o gastroenterologista 

Guilherme Andrade. O problema surge, 
geralmente, em função do estilo de 
vida, do estresse diário e, especialmen-
te, da dieta. Quando o problema é a 
gastrite, inflamação que atinge milhões 
de pessoas no mundo, os sintomas não 
são muito específicos: alguns sentem 
sensação de estufamento e outros de 
vazio, além das pontadas e enjoo.

A interpretação dos sintomas, po-
rém, requer cuidados. A intensidade 
das dores nem sempre é sinal de algo 
grave. De acordo com Andrade, pa-
cientes relatam desconforto extremo, 
mas que, submetidos a exames endos-
cópicos, estão normais e o contrário 
também ocorre.

As maiores e mais comuns compli-
cações de saúde do órgão são, de fato, 
a gastrite e a úlcera, excetuando-se o 
câncer, e uma bactéria muito comum, 
habitante do órgão, denominada Heli-
cobacter pylori. Ela habita o estômago 
de metade da população mundial, 
geralmente desde a infância e é con-
traída através da ingestão de alimentos 
e líquidos contaminados. A Federação 
Brasileira de Gastroenterologia estima 
que 70% dos casos de gastrite crônica 
no País são causados pelo micróbio. 

A existência da bactéria no estô-
mago não indica necessariamente que 
as tradicionais queimações ocorrerão, 

mas ela poderá agravar o quadro e 
causar as gastrites e úlceras, aumen-
tando a secreção de ácido clorídrico 
no estômago, o que pode provocar os 
machucados e as inflamações. Aliás, 
há diferenças entre os dois problemas. 
A úlcera não é necessariamente uma 
evolução danosa do quadro da gastrite, 
como afirma o gastroenterologista Jai-
me Z. Gil, da Universidade Federal de 
São Paulo. A gastrite pode se agravar 
para uma úlcera, mas a primeira con-
siste numa alteração mais superficial, 
inflamatória das paredes; enquanto na 
segunda há, muitas vezes, machucados 
profundos e até perda da mucosa.

O hábito de tomar antiácidos 
contra azia – refluxo do suco gástrico 
para o esôfago, que ocorre geralmente 
após refeições e causa um gosto ácido 
na boca, além de queimação – pode 
agravar a gastrite, pois eles aliviam a 
causa imediata do problema que é a 
acidez, mas ocasionam o efeito rebote, 
elevando os níveis da acidez em cada 
crise seguinte.

Mais uma vez é recomendado o 
bom hábito alimentar como preven-
ção dos problemas estomacais, como 
fazer refeições comedidas de três em 
três horas – pois o jejum prolongado 
aumenta a permanência do ácido 
clorídrico no órgão e o excesso de 
alimento estimula a superprodução 
do ácido –, restringir o consumo de 
produtos industrializados e evitar, em 
casos recorrentes de azia, gastrite e 
até úlcera, produtos derivados do leite. 

É preciso tomar cuidado também 
com o conhecido hábito de algumas 
pessoas que, ao sentirem a acidez, 
comem em seguida para amenizá-la, 
como um tampão. É o clássico com-
portamento do “dói, come que passa 
e volta”, que certamente poderá se 
tornar um circulo vicioso. 

O exame mais importante nos casos 
de gastrite ou úlcera é a endoscopia, 
que dura em média 15 minutos. O 
paciente é sedado e uma mangueira 
flexível com uma câmera na ponta 
é inserida na boca, passando pela 
garganta até chegar ao estômago. 
O médico, assim, tem uma visão do 
problema e pode até realizar biópsia.P
neusapinheiro@ig.com.br

Usina de problemas
Estômago

Bactéria H. pylori é a principal causa                        
de úlceras e gastrites

 ©
 R

ui
 G

. S
an

to
s 

| 
D

re
am

st
im

e.
co

m



26

Assim como é importante para nos 
mantermos bem fisicamente, a 
prevenção – no caso, a financeira 

– é o melhor caminho para chegarmos 
à terceira idade com uma renda que 
permita curtir esta nova fase da vida 
com tranquilidade e segurança. Cuidar, 
desde cedo, da saúde financeira é tão 
importante quanto manter e valorizar 
outros importantes pilares da vida, 
como o afetivo, o social, o educacional 
e o bem-estar físico. 

Infelizmente, por falta de informa-
ções, educação financeira e recursos, 
a realidade para a maioria das pessoas 
é cruel, na avaliação de especialistas 
e consultores financeiros. Para Louis 
Frankenberg, diretor executivo de fi-
nanças da Anefac (Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, Adminis-
tração e Contabilidade), o brasileiro 
começa a se preocupar tarde demais 
com a aposentadoria e ainda é pouco 
comum pensar em alternativas, como a 
previdência privada, para complemen-
tar a renda proporcionada pelo INSS. 
“Quem pensa em viver só de pensão de 
INSS está perdido”, enfatiza.

Frankenberg acredita que é preciso 
conscientizar cada vez mais as pessoas 
a se prevenirem financeiramente para 
o futuro e aconselha principalmente 
o jovem brasileiro a criar o hábito 
de poupar o mais cedo possível. 
A partir dos 30 anos (ou até 
antes), a recomendação do 
diretor da Anefac é que se deve 
guardar 10% do que se ganha 
em investimentos financeiros, 
diversif icados gradual-
mente: títulos de ren-
da variável (fundos 
de ações), previ-
dência comple-
mentar privada, 
letras imobiliárias 
e imóveis, que po-
dem ser usados para 
aluguel.

Fel izmente, de acordo com 
Frankenberg, algumas empresas ofe-
recem um fundo de previdência pri-
vada a seus funcionários, contribuindo 
com parte dos custos. “As pessoas 
inteligentes costumam aderir a esse 
benefício, embora tenham de pagar 
uma parte, pois é o melhor negócio 
que conheço para se ter uma vida 
 pós-aposentadoria mais cômoda. Mas 
a previdência privada, infelizmente, 
não atinge as classes mais pobres. Ela 
se restringe às classes média alta e 
alta”, lamenta Frankenberg.

É comum, porém, que mesmo 
trabalhadores que contem com essa 
alternativa optem por não aderir aos 
planos de previdência empresariais. O 
advogado André Parra, de 27 anos, por 
exemplo, não aderiu ao fundo de previ-
dência privada da empresa em que tra-
balha. “É caro. Tenho outras prioridades 
como pós-graduação, especialização e 
doutorado. São cursos custosos. Preciso 
pensar no meu futuro profissional. O 
custo de vida está muito alto e tenho 
de priorizar”, argumenta Parra. 

Já o economista Florisvaldo Zanetti, 
de 62 anos, aposentado, diz ter tido 
muita sorte de fazer parte do fundo de 

previdência privada fechado da em-
presa em que trabalhou muitos 
anos. ”Se não fosse assim, hoje 
não teria condições de manter 
meu padrão de vida, pois 
viver só com o que se recebe 

da previdência social é 
impraticável”, comenta 

o economista, para 
quem é preciso 
construir segu-
rança ao longo 
da vida e reco-

menda também 
separar parte das 
economias para 
investir em ações 
bem fundamenta-
das e imóveis.

inveStir Já
Eduardo Freitas, vice-presidente 

da Mapfre Previdência, Saúde e Vida 
Resgatável, diz que o importante é 
começar a investir cedo, mas, se não 
for possível, pode-se começar em 
qualquer idade. 

O executivo lembra que, nos tem-
pos de inflação alta, o brasileiro não 
tinha como pensar em investimento de 
longo prazo, pois o salário era corroído 
pela inflação. “Mas hoje a realidade é 
diferente e a previdência privada é a 
melhor ferramenta para investimento 
de longo prazo”, argumenta. 

A resistência a investimentos de 
longo prazo foi pouco a pouco se 
diluindo e o mercado conta hoje com 
uma carteira em previdência superior 
a R$ 350 bilhões. Há 20 anos eram R$ 
10 bilhões. Hoje, o plano de previdência 
privada está entre os quatro benefícios 
mais procurados pelas empresas. Atual-
mente, o sistema de previdência com-
plementar aberta conta com 12.760.460 
contratos ativos e 95.557 pessoas já 
estão usufruindo de benefícios como 
aposentadoria, pecúlio, pensão, renda 
por invalidez e renda a menores, se-
gundo dados da FenaPrevi (Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida).

Freitas diz ainda que os produtos 
estão mais flexíveis e acessíveis. Mas é 
bom sempre buscar informações sobre 
taxas e a melhor opção para cada um. 
Há os planos VGBL, modalidade indi-
cada para quem declara o imposto de 
renda pelo modelo simplificado, e o 
PGBL, modalidade recomendada para 
os participantes que declaram o impos-
to de renda pelo formulário completo. 

“Não acredito ser impossível para 
um jovem que está começando a tra-
balhar investir R$ 100,00 por mês ou 
R$ 1,2 mil por ano para garantir um 
futuro saudável”, diz Freitas, dando a 
chave que vale também para outros 
investimentos, independentemente 
da idade: previdência não se faz com 
dinheiro que sobra do salário, mas com 
planejamento e um percentual predefi-
nido do dinheiro que entra todo mês.P
sorsini@terra.com.br

Mix diversificado de investimentos garante       
renda saudável na terceira idade

Aposentadoria sustentável
Finanças

© Yuri Arcurs | Dreamstime.com
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Com a garantia de melhor saú-
de – comprovada por diversos 
estudos –, o Brasil já conta hoje 

com mais de 16 milhões de brasileiros, 
segundo o Ibope. Antigamente, ser 
vegetariano estava ligado à proteção 
ao meio ambiente, respeito aos animais 
ou até mesmo a uma crença religiosa. 
No entanto, atualmente, a alimentação 
vegetariana – definida pela União Ve-
getariana Internacional como a prática 
de não comer carne, aves, peixes ou 
seus subprodutos, com ou sem uso de 
laticínios e ovos – tende a conter menos 
gordura saturada e colesterol e mais 
fibra alimentar. Por isso, a prevalência 
de doenças crônicas entre os vegeta-
rianos é menor.

O professor aposentado Konrad 
Yona Riggenmann, de 61 anos, acredita 
nisso quando compara sua saúde, de-
pois de 21 anos sem comer carne, com 
a do irmão mais velho, que enfartou 
e precisou operar o coração. Revela 
ainda que, graças ao vegetarianismo, 
está curado de uma úlcera. “Descobri 
que a bactéria Helicobacter pylori, que 
provoca úlcera de duodeno, está pre-
sente na carne e, ao virar vegetariano, 
me curei.” 

A psicóloga Cintia Scoriza, de 35 
anos, também relata melhorias na saú-
de depois de ter se tornado vegetariana 
há três anos. “Eu tinha dores nas arti-
culações e estava sempre com a sinusite 
em crise. Um dia me disseram que se 
eu diminuísse o leite e seus derivados 
teria alívio nas dores. E foi o que fiz. 
Melhorei gradativamente”. Em razão 
da correria do dia a dia, Cintia também 
comia muitos embutidos como salame 
e salsicha. “Eu tinha dores de estômago 
tão fortes que chegava a me contorcer. 
E junto da má digestão vinha a enxa-
queca. Eu vivia à base de remédios”, 
lembra Cintia, que não tem nem mais 
analgésicos em sua casa. “Acredito que 
a alimentação de origem animal faz mal 
à saúde porque produtos que venham 

do sofrimento de outros não podem 
mesmo fazer bem.”

O médico Eric Slywitch, mestre em 
nutrição pela Unifesp/EPM e especia-
lista em nutrologia, é um defensor da 
alimentação vegetariana, que, além de 
oferecer melhor suporte nutricional, 
com alimentos mais naturais e instigar 
um maior consumo de frutas e verdu-
ras, garante benefícios ao planeta. “Ser 
vegetariano implica reduzir os impactos 
ambientais nocivos, oriundos do con-
sumo de carne e evitar o sofrimento 
dos animais”, completa o profissional, 
que é também diretor do Departamento 
de Medicina e Nutrição da Sociedade 
Vegetariana Brasileira e autor dos livros 
Alimentação sem Carne – Guia Prático e 
Virei Vegetariano. E agora?.

Questionado sobre a possibilidade 
de obtenção de proteínas suficientes 
para uma boa saúde – dúvida de muitos 
onívoros –, o médico é enfático: “Os 
feijões (feijões em geral, ervilha seca, 
lentilha, grão-de-bico e soja) são ricos 
em proteínas e fornecem todos os ami-
noácidos que as pessoas precisam”. Ele 
revela que o Ministério da Saúde Brasi-
leiro orienta que o consumo máximo de 
carne não deve ultrapassar 100 gramas 
por dia, quantidade equivalente a sete 
colheres de sopa de grãos.

A nutricionista Ana Ceregatti, 
especializada em dietas vegetarianas, 
também é frequentemente questionada 
sobre a possível deficiência proteica 
na vida de um vegetariano. “As mães 
acham que a falta de carne vai afetar o 
crescimento das crianças porque apren-
deram que o ferro vem da carne e o 
cálcio, do leite. Mas os feijões, quando 
consumidos na medida certa, oferecem 
mais ferro que a carne e o cálcio é 
mais bem absorvido com o consumo 
de folhas escuras como a couve”, diz, 
ao relatar que o único nutriente forne-
cido exclusivamente pelos 
alimentos de origem animal 
é a vitamina B12, que 

pode ser suprida com suplementação, 
quando necessária, principalmente 
pelos veganos. Este é um grupo que 
vai além da alimentação. Recusam 
o uso de componentes animais não 
alimentícios, como vestimentas de 
couro, lã e seda, assim como produtos 
testados em animais. Os dois outros 
grupos mais comuns de vegetarianos 
são: ovolactovegetariano, que utiliza 
ovos e laticínios na alimentação, e 
lactovegetariano, que não utiliza ovos, 
mas faz uso de laticínios.

MateMática dO vegetarianiSMO
Apropriado para todas as fases da 

vida, o vegetarianismo, na opinião do 
cardiologista Júlio César Acosta Na-
varro, promoverá, em 30 anos, graças 
à força ecológica e aos avanços cien-
tíficos, um racha na cultura alimentar. 
“O mundo será dividido entre vegeta-
rianos e onívoros”, acredita o médico, 
que é autor do livro Vegetarianismo 
e Ciência – Um ponto de vista médico 
sobre a alimentação sem carne. O livro é 
resultado da revisão de mais de dois mil 
artigos científicos e revela o impacto do 
vegetarianismo na saúde do ponto de 
vista médico. Estabelece relações com 
patologias como aterosclerose, câncer, 
doenças metabólicas e degenerativas, 
além de propor uma teoria de regime 
alimentar como um fator crítico na 
evolução da humanidade.

Uma humanidade evoluída não 
convive com a fome que, segundo 
Slywitch, poderia ser erradicada se 
todos fossem vegetarianos e houvesse 
distribuição dos alimentos vegetais cul-
tivados. Cita a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), ao estimar que 30% das áreas 
cultiváveis do planeta são destinadas 
à pecuária e outras 33% para a pro-
dução de grãos para 
alimentar esses 
animais. P

Alimentação “verde”
Nutrição

A prevalência de doenças crônicas é menor       
entre os vegetarianos

© Olga Lupol | Dreamstime.com 27
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FLáVio tiné
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Tem sempre 
um outro lado
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Acordei com os primeiros raios de sol em minha cara, 
nenhum cristão como testemunha. A mais viva poesia

poderia tirar carteirinha de terceira 
idade, passando a ter direito a vanta-
gens como descontos ou isenção de 
certas taxas, excursões privilegiadas 
e lugares especiais para estacionar 
o carro. Recusei. Achava ridículo 
usufruir de vantagens atribuídas 
aos idosos, sendo que não me sentia 
velho aos 50 anos.

Um dia enterrei no quintal da 
namorada uma caixa cheia de livros, 
que ela me ajudara a retirar às pres-
sas do apartamento,  esgueirando-se 
ent re polic iais que v ig iavam a 
portaria. Livros de Jorge Amado, 
Dostoiévsky, José de Alencar, Érico 
Veríssimo, Lenin, qualquer um pode-
ria comprovar a alta periculosidade 
do proprietário. Nem precisa dizer 
que isso ocorreu em abril de 1964.

Um dia dormi ao relento em plena 
Rua da Aurora, no exíguo espaço 
entre a calçada e o rio Capibaribe. 

Um dia senti forte dor nas cos-
tas. Não era a primeira, mas 
desta vez era insuportável. Fui 

ao ortopedista, que me deu dez dias 
de licença e quase vibrei de felici-
dade, por ter pela frente vários dias 
de vagabundagem. Poderia ouvir 
música, ler um romance, quem sabe 
ir ao cinema ou fazer tudo aquilo que 
a chatice do dia a dia me impedia 
de fazer.

Só anos depois percebi que 
aquela manifestação de alegria tinha 
origem na infelicidade no trabalho, 
ou seja, não era a dor física que 
me incomodava, mas o fato de ser 
obrigado a encarar todo santo dia o 
chefe que me atormentava.

Um dia recebi de uma recep-
cionista do Sesc a notícia de que 

Vinha de alguma noitada, daquele 
jeito, e não conseguia chegar à 
pensão onde morava, pouco mais 
além. Devido ao estado de total in-
consciência, não tive nenhum sonho. 
Talvez nem percebesse se as águas 
do rio me levassem à maré, logo 
adiante. Acordei com os primeiros 
raios de sol em minha cara, nenhum 
cristão como testemunha. A mais 
viva poesia.

Um dia encontrei Seij Ozawa 
em Tangleood, após concerto ao 
ar livre da Sinfônica de Boston. 
 Apresentei-me como um Brazilian 
tourist e seu admirador. Esbanjando 
simpatia, ele trocou algumas pala-
vras comigo em espanhol, confor-
tando-me na condição de músico 
frustrado que não consegue ir além 
das posições básicas ao violão, nem 
ler partitura.

Um dia operei a coluna lombar e 
depois a cervical, por artrose. A se-
gundo operação não foi bem-suce-
dida, exigindo a terceira para retirar 
parafuso mal ajustado. Resultado: 
trinta dias de sofrimento, trombo 
pulmonar, horror indescritível.

Aí vem o outro lado: todo dia 
uma f isioterapeuta me fazia dar 
alguns passos pelo corredor, aumen-
tando progressivamente a distância 
entre a porta do quarto e o lugar de 
retorno. Íamos até o fim do corredor, 
braços dados. Algumas vezes ensaiá-
vamos um bolero, estilo coladinho 
como na juventude, nos bailes do 
clube do interior. Detalhe relevante: 
cada dia uma nova profissional, ida-
de média, vinte e dois anos. Quase 
vale a pena, não fosse a idade... P

O autor é jornalista, foi assessor de imprensa 
do HCFMUSP durante 21 anos e é membro da 
Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas 
de São Paulo
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CeCy sant’anna

Contra distúrbios psicológicos – A 
Reading Agency é uma organização 
inglesa que lidera a implementação da 
biblioterapia, com o aval do governo 
do país. O psiquiatra identifica qual 
a doença que o paciente tem e, de 
acordo com este perfil, prescreve um 
determinado livro como par-
te do tratamento. Várias 
fobias e bulimia nervosa 
já têm essa indicação. A 
teoria diz que a leitura 
ajuda a pessoa a iden-
tif icar pensamentos 
prejudiciais e o melhor 
jeito de controlá-los.

Prática do voluntariado – 
Um estudo feito na Univer-

sidade de Exeter, Reino 
Unido, constatou que 
ajudar pessoas ne-

cessitadas melhora 
a autoestima e diminui a proba-
bil idade de sofrer de depressão. 
“O voluntariado, além de aplacar 
o estresse, intensifica as relações 
sociais, dois fatores que incremen-
tam o  bem-estar”, diz a psicóloga 
Suzanne Richards.

Remando contra o câncer – O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, por 
meio da Unidade de Reabilitação Lucy Montoro, implantou o projeto 
Remama, que visa à reabilitação e ao fortalecimento dos músculos 
peitorais da mulher, bastante atingidos pela doença. No próprio 
hospital foi instalado o remoergômetro, que simula a prática 
esportiva do remo. Depois de um mês e meio de atividade no 
hospital, as pacientes têm a oportunidade de remar nas águas 
da raia da Universidade de São Paulo.

Infecção urinária – As mulheres 
são as principais vítimas da infecção 
urinária. Um dos motivos é que a 
uretra (canal por onde passa a urina) 
da mulher é cinco vezes menor que a 
masculina, o que facilita a chegada 
dos micróbios na bexiga. Alterações 
hormonais causadas pela gestação, 
imunidade baixa, estresse e segurar 
o xixi também contribuem para o 
surgimento do problema.

Gelo nos músculos – Muitos atletas 
profissionais ou semiamadores, no 
final de uma prática esportiva de 
competição, entram em tanques ou 

banheiras com gelo, com a finali-
dade de recuperar as células, 
após grande esforço, através 
da diminuição da temperatura. 
Isso é fato, porém não muito 
verdadeiro quando se trata 
de aplicação da crioterapia 

em atletas amadores. Foi o que 
constatou um trabalho da Universidade 
de New Hampshire com 20 voluntários 
que não revelaram diferença na atenua-
ção de dores ou melhora nas lesões em 
relação àqueles que não usaram gelo.

Abacate e coração – O abacate pode 
fazer bem ao coração, evitando doen-
ças cardiovasculares, pois é rico em 
gorduras boas ou monoinsaturadas, 
que reduzem os níveis do colesterol 
ruim (LDL) e aumentam as taxas do 
HDL – colesterol bom. 
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ilustrações: Marcelo Rampazzo

Chazinho “milagroso” – Dezessete 
estudos envolvendo mais de mil pes-
soas, conduzidos por pesquisadores 
chineses e publicados no The Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition, 
concluíram que a infusão feita com a 
planta Camellia sinensis – o famoso 
chá verde – é uma grande aliada no 
combate às altas taxas de açúcar no 
sangue, pois melhora o aproveitamen-
to da glicose.

Carne vermelha – Um filé menor que 
a palma da mão, o equiva-
lente a 70 gramas por dia, 
é o máximo recomendado 
de consumo pela Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. 
Uma alternativa é comer por-

ções maiores de até 150 gramas 
duas vezes por semana, no máximo. 
As melhores maneiras de preparo é 
o cozimento, pois o caldo é rico em 
vitaminas e minerais. Outras manei-
ras saudáveis são o assado e a carne 
grelhada.

Cereal matinal – Após várias horas de sono e jejum, o organismo, pela manhã, 
necessita ser reabastecido e nada melhor e mais completo do que os cereais, 
com suas boas doses de vitamina, carboidrato e minerais. São melhores que 
pães e biscoitos refinados, pois possuem fibras, essenciais para a digestão e 
eliminação de gordurinhas.

Esperança contra o lúpus – Foi 
aprovado no Brasil um medicamento 
biológico que visa conter o avanço da 
doença, que atinge, em sua maioria, 
mulheres jovens e ataca as articu-
lações, pele, rins e outros órgãos. O 
belimumab minimiza e até dispensa 
o uso de corticoide, muito empregado 
no tratamento do lúpus e que possui 
muitos efeitos colaterais prejudiciais 
à saúde.

Lágrimas de choro – Há pessoas 
que apresentam secura constante 
nos olhos e isto pode acontecer por 
causa de um déficit de produção do 
filme lacrimal ou de sua evaporação. 
A lágrima tem mais de uma centena 
de substâncias que evitam infecções 
e revestem pequenas deformidades da 
córnea, compensando deficiências de 
visão. Tome cuidado quando estiver 
com a sensação de areia nos olhos e 
procure um médico.

Enxaqueca – Dores fortes de ca-
beça são martírio em crianças e 
adolescentes de 5 a 15 anos. 
Podem ser provenientes des-
te mal e têm sua origem na 
genética, na dificuldade de 
enxergar, falta de disciplina 
com os horários de dormir e 
por estresse causado pelo período 
de provas. É recomendado exercícios 
leves, muita água, repouso em quarto 
escuro nas crises e evitar alimentos 
gordurosos ou lácteos.

Segundo idioma – Segundo cientistas 
da Universidade Northwestern, apren-
der outro idioma pode desenvolver 
o cérebro e aumentar a rapidez do 
raciocínio. A pessoa não só aprende 
algo novo, como enriquece o seu 
currículo e turbina a sua mente.

Doença reumática – Cerca de 20% 
dos adultos brasileiros sofrem de 
osteoartite. Estima-se que 10% da 
população mundial tenha doenças 
reumáticas.
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Na academia não há tempo para 
conversas. Qualquer pio, e lá 
vem o instrutor com a ladai-

nha: – Se você quiser ter um ótimo 
aproveitamento nos exercícios, é 
preciso concentração e boca fecha-
da. Vamos lá!

Os alunos tentam cumprir à risca 
as orientações e quase não olham 
para o lado. No entanto, é inevitável 
aquela olhadinha no corpo sarado 
das moças, pronto para ser exposto 
no próximo verão. 

Os rapazes também são admi-
rados pelos músculos definidos e 
o peitoral depilado. Quando o suor 
escorre, é fácil notar os disfarçados 
olhares femininos.

Há ainda, a turma da corrida. 
Nesta, a dedicação é absoluta. Nos 
treinos, a respiração deve ser caden-
ciada, de acordo com as passadas. 
Cada um com o seu uniforme de 
material leve como pluma. Tênis 

PauLo CasteLo branCo 

tiram fotografias, orgulho-
sos de terem cruzado a 
fita de chegada.

Mas esses aspectos 
das academias não in-
teressam muito ao per-
sonagem a quem esta 
histór ia se refere. É o 
Aderbal. Bancário, fora 
da medida certa, com 
110 quilos e 104 cm de 
cintura. Aderbal trabalha 
das 7 às 18 horas, com 
inter valo de uma hora 
para o almoço. À noite, 
ao sair do trabalho, toma 
três chopes com os ami-
gos antes de se recolher 
à quitinete que o abriga 
desde que chegou à 
capital.

Exercícios, nem pen-
sar. O final de semana é de-

dicado às feijoadas e baladas que só 
aumentam as suas medidas. Nesse 
ritmo foi parar no hospital, com 
sintomas de infarto do miocárdio. 
Chegou desmaiado.

Atendido na emergência, após 
os exames de praxe, foi levado para 
a sala de cirurgia com indicação 
de colocação de pontes de safena. 
Salvo, Aderbal se comprometeu a 
entrar numa academia em busca 
do corpo são. A mente continuava 
insana. Ao chegar para a malhação, 
deparou-se com beldades que só 
via em revistas; fez a matrícula ao 
lado de Sandra, que acabara a sua 
série de exercícios. No maior desca-
ramento disse-lhe: – Se eu pudesse 
ver você nua, morreria feliz! Ao que 
a moça respondeu: – E se fosse eu 
a vê-lo nu, morreria de rir. P

Paulo Castelo Branco é advogado, escritor e 
membro da Academia Brasiliense de Letras

É inevitável aquela olhadinha no corpo         
sarado das moças, pronto para ser exposto        

no próximo verão

Crônica

Malhação

turbinados que ajudam aumentar 
em até 2 segundos de vantagem 
sobre os que não os possuem. Os 
modernos equipamentos controlam 
a temperatura, as passadas e o tem-
po da corrida, e ainda transmitem 
músicas incentivadoras.

Depois de algum tempo, as 
distâncias percorridas vão aumen-
tando até chegar à maratona que 
leva à loucura muitos desportistas. 
São 42 quilômetros sem parar. A 
adrenalina vai aos píncaros, e os 
part icipantes quase não sentem 
dores. Correm sem olhar para trás 
e de olho nos competidores que 
estão na frente. 

Os iniciantes pagam para entrar 
nas maratonas, e os profissionais 
recebem prêmios de altos valores 
que são arrecadados daqueles que 
pagam as inscrições e recebem uma 
medalha de participante. Alguns 
chegam na rabeira e, mesmo assim, 
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Ogoverno federal sancionou, 
recentemente, lei que prevê 
atendimento integral no SUS – 

Sistema Único de Saúde – às vítimas de 
violência sexual, inclusive fornecendo 
o uso de anticoncepcionais específicos 
para evitar gravidez de mulheres víti-
mas de estupro. Não é difícil adquirir o 
anticoncepcional de emergência – não 
é necessária a receita médica, embora 
algumas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) não cumpram à risca esta de-
terminação –, porém a paciente deve 
ser acolhida, receber orientação para 
o uso do contraceptivo e ser encami-
nhada à farmácia local que o fornece 
gratuitamente. Este acolhimento deve 
ser feito por médicos ou enfermeiras e 
a paciente tem de receber orientações 
sobre o uso da medicação, recomen-
dações e alertas para a utilização não 
abusiva.

A medida é polêmica, pois, para 
alguns grupos religiosos, pode ser 
um caminho para a legalização do 
aborto. A verdade é que a pílula 
não é considerada, no meio médico, 
um abortivo, pois atua antes da 
fecundação do óvulo. No entanto, 
a facilidade de acesso ao medica-
mento não deve ser motivo para o 
uso desenfreado. “Ele deve ser usado 
quando a camisinha se rompe ou 
após uma relação desprotegida, o 
que não é recomendável”, diz a gi-
necologista Amanda Alvarez. A pílula 
do dia seguinte ou pílula pós-coital 
tem altos índices de hormônio e traz 
efeitos semelhantes aos da gravidez. 
Não é livre de efeitos colaterais 
( justamente por estas altas taxas), 
pois a pessoa que a ingere pode ter 
náuseas, enjoos e vômitos, dor de 
cabeça, nos seios e alterações no 
ciclo menstrual.

Com o início da vida sexual dos 
jovens acontecendo cada vez mais 

cedo e a tendência a não se preocu-
par com a proteção necessária, o uso 
da pílula acaba sendo banalizado. 
“Mesmo usada de forma adequada – 
nas primeiras 24 horas –, a pílula do 
dia seguinte tem eficácia de apenas 
80%. Se usada após 72 horas, sua 
eficácia diminui para 50%. Se houver 
atraso na menstruação, a mulher 
deve fazer o teste de gravidez e 
procurar um médico”, explica a gi-
necologista. A pílula age retardando 
a liberação do óvulo e criando obs-
táculos ao espermatozoide dentro 
do útero, o que impede o encontro 
de ambos. 

Vale lembrar que o espermatozoi-
de permanece vivo dentro do útero 
entre três e cinco dias após a relação 
sexual. O período é relativamente 
grande, pois a natureza quer garantir 
que a fecundação aconteça, mas, de 
forma geral, ela ocorre nas primeiras 
24 horas após a liberação do óvulo 
pelo ovário, nas trompas de Falópio. 
Daí a importância de se tomar a me-
dicação rapidamente.

O ginecologista Fernando Morei-
ra de Andrade ressalta que o uso da 
pílula deve ser muito restrito, apenas 
com a destinação para a qual foi 
concebida, de caráter emergencial e 

em casos de extrema importância. 
“Além de não ter 100% de eficácia, 
o medicamento não deve ser inge-
rido usualmente, pois a pílula deixa 
de funcionar e aumenta o risco de 
uma gravidez indesejada.” Não se 
conhecem os efeitos do uso contínuo 
da pílula do dia seguinte no mesmo 
ciclo menstrual. 

Como a dosagem hormonal é 
altíssima, o uso prolongado altera 
o ciclo regular, fazendo a mulher 
não menstruar na época certa, além 
de se expor a vários outros riscos, 
como câncer de mama e endométrio. 
Ela dificulta a utilização da famosa 
tabelinha (que não é recomendada 
pelos médicos como contraceptivo) 
em que se calcula o período fértil e 
as datas de menstruação. 

Os médicos aconselham quem 
adota o uso da pílula do dia se-
guinte repetidamente a procurar 
outros métodos contraceptivos. Em 
primeir íssimo lugar, a utilização 
do preservativo pelo homem, que 
tem uma eficácia maior que 98% 
e previne as doenças sexualmente 
transmissíveis. A pílula anticoncep-
cional também tem uma eficácia 
similar, funciona à base de hormô-
nios e deve ser usada regularmente 
na prevenção. 

Para aqueles que têm problemas 
de adaptação ou esquecimentos, 
existe a opção dos adesivos, injeções 
e anéis vaginais, que são métodos de 
contracepção hormonais também. 
Aliás, a OMS – Organização Mundial 
da Saúde recomenda o uso dos dois 
métodos, pois um defende ambos de 
doenças sexualmente transmissíveis 
e a pílula (tradicional) previne contra 
a gravidez. Outro método interes-
sante é o DIU – dispositivo intrau-
terino, que evita a gravidez por um 
longo período, geralmente de cinco 
anos, e deve ser inserido no útero 
por um médico. Outros métodos 
de barreira, além da camisinha, são 
complementares, como o diafragma, 
espermicidas e esponjas.  P

No dia seguinte, a pílula
Anticoncepcionais

O método tem respaldo oficial,                                 
mas não é estimulado

neusa Pinheiro
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Cerca de 200 pessoas participa-
ram, na noite de 4 de dezembro 
últ imo, das festiv idades de 

encerramento de 2013, no Bufê Vila 
Über, em São Paulo. Autoridades da 
saúde privada, associados, diretores, 
parceiros e amigos estiveram presen-
tes na confraternização do ano. 

O mestre de cerimônia, Pedro Ra-
mos, diretor tesoureiro da Abramge, 
deu as boas-vindas a todos e convidou 
o Dr. Arlindo de Almeida, presidente 
da Abramge, a fazer a premiação à 
jornalista Luciane Pereira Siqueira 
Evans, do jornal Estado de Minas, 
que, com a coparticipação de Carolina 
Cotta, venceu a 19a edição do prêmio 
de 2013. A repórter concorreu com 
uma série de cinco matérias intitulada 
“Geração Rivotril” publicada no jornal 
Estado de Minas nos dias 25, 26, 27, 
28 e 29 de janeiro de 2013.  

Luciane se emocionou ao receber 
o diploma, troféu e o cheque no valor 
de dez mil reais brutos. Ela contou 
que a série surgiu quando recebeu 

um estudo do Sindicato dos Farma-
cêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig) 
que continha a denúncia: somente no 
ano de 2012 haviam sido distribuídos, 
na rede pública, cerca de 15 milhões 
de comprimidos de Rivotril, um me-
dicamento de tarja preta, em apenas 
10 cidades mineiras. 

“Queríamos saber por que este 
medicamento, cujo princípio ativo é o 
clonazepam – que causa dependência 
como o álcool e a cocaína –, era con-
sumido até por crianças de 9 anos de 

idade, de modo tão frequente e para 
combater que tipos de doença. Na 
série falamos sobre depressão, ansie-
dade e outras doenças mentais, assim 
como sobre os medicamentos de tarja 
preta e seus princípios. Entrevistamos 
vários médicos e psiquiatras para aler-
tar a população sobre o perigo desse 
tratamento”, diz a repórter, que visi-
tou pequenas cidades como Conceição 
do Mato Dentro, Bonfim, Piedade das 
Gerais e entrevistou, inclusive, vários 
pacientes sobre o uso do Rivotril.

O tema do Prêmio de Jornalismo 
foi ”Doenças mentais e emocionais – 
causas, diagnósticos, tratamentos e 
orientação para população” e a par-
ticipação dos jornalistas de impresso 
bateu recorde de inscrições. Foram 
enviados trabalhos de todas as regiões 
do País, com publicações regionais 
e nacionais; jornais e revistas com 
tiragens importantes. 

“Nosso objetivo com o Prêmio 
Abramge de Jornalismo Domingos de 
Lucca Júnior é estimular a informação 
de saúde e promover a divulgação 
de boas reportagens dessa área para 
todos os públicos”, diz Arlindo de 
Almeida, presidente da Abramge.

A Comissão Julgadora do prêmio 
contou, conforme o regulamento, com 
uma equipe de cinco jurados encar-
regados de avaliar as matérias dos 
jornais e revistas inscritos no prêmio. 
A comissão julgadora foi composta 
pelas jornalistas Renata Bernardis, 
Eli Serenza, Keli Vasconcelos, Lucita 
Briza e Silvana Orsini.

Para compor a média final dos 
trabalhos, foram aplicadas notas de 
zero a dez em cada um dos seguintes 
quesitos: abordagem do tema; ori-
ginalidade e ineditismo; estrutura e 
conteúdo; clareza das análises; consis-
tência das conclusões; confiabilidade 
das fontes consultadas; alcance social; 
validade com orientação/esclareci-
mento para os leitores.

Entrega de prêmios marca comemoração 
de final de ano do Sistema Abramge

Prêmios Abramge/Sinog
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A festa incluiu coquetel, jantar e entrega dos 
prêmios Sinog e Abramge de Jornalismo
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Entrega de prêmios marca comemoração 
de final de ano do Sistema Abramge
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prêMiOS SinOg

O 12o Prêmio Sinog de Odontologia, 
edição de 2013, teve um tema único 
para as duas categorias, Modelos de 
programas de prevenção de doenças na 
atenção primária à saúde aplicados para 
as operadoras de planos odontológicos. 
A premiação ocorreu durante o jantar 
anual do Sistema Abramge, Sinamge e 
Sinog, em São Paulo.

Na categoria cirurgião-dentista, o trabalho premiado 
foi de Luciane Aparecida da Silva Pereira, da cidade de 
Ituverava, São Paulo. A premiada recebeu das mãos do 
presidente do Sinog, Geraldo Almeida Lima, o prêmio 
de 13 mil reais bruto, além de troféu e diploma. Já na 
categoria estudante de odontologia, a premiada foi a 
carioca Maria Cardoso de Castro Berry, do 7o período da 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 
O presidente da Ala-
mi, Reinaldo Camargo 
Scheibe, ent regou o 
prêmio de oito mil reais 
bruto, mais o diploma e 
o troféu. Além disso, o 

professor orientador, Urubatan Medeiros, que também 
orientou o trabalho vencedor da edição de 2012, foi 
agraciado pela segunda vez com o troféu e a menção 
honrosa. A Faculdade de Odontologia da UFRJ também 
receberá um troféu pelo trabalho acadêmico premiado.

Os trabalhos foram avaliados de acordo com os crité-
rios de conteúdo abordado e adequação ao tema. A co-
missão julgadora deste ano foi constituída por Artur Cerri, 
diretor da EAP/APCD – Escola de Aperfeiçoamento Profis-

sional da Associação Paulista de Cirurgi-
ões-Dentistas; Rodrigo Villela e Claudia 
Durante, ambos  cirurgiões-dentistas e 
consultores; e Maria Adriana Falcão de 
Abreu Araújo e Sandra Angotti Ossent, 
 cirurgiãs-dentistas ligadas às operadoras 
Amil Dental e Porto Odonto, respecti-
vamente.

Promovido pelo Sinog, o prêmio 
é uma iniciativa que tem como principal intuito in-
centivar o trabalho da classe odontológica no Brasil 
seja no âmbito profissional ou acadêmico. A cada ano 
a comissão científica da entidade escolhe um tema 
que seja de interesse das operadoras odontológicas 
para que haja o aprimoramento do desenvolvimento 
técnico-científico dessas empresas. Neste ano, foram 
inscritos 29 trabalhos nas duas categorias, mas alguns 
foram desclassificados por não atenderem aos critérios 
descritos no regulamento.

Da esquerda para a direita: Reinaldo Scheibe, Sandra Ossent, Geraldo 
Lima, Luciane Pereira, Maria Berry, Rodrigo Villela e Maria Adriana Araújo

um diálogo mais claro e objetivo com 
seus interlocutores governamentais, 
parceiros, fornecedores e usuários. P

a palavra dO preSidente
Depois da entrega dos prêmios 

Abramge de Jornalismo e dois do 
Sinog (veja reportagem abaixo), o 
presidente da Abramge, Arlindo de 
Almeida, fez seu discurso de en-
cerramento, destacando as vitórias 
e desaf ios de 2014. Para ele, os 
grandes desafios continuam sendo 
a sustentabilidade do setor perante 
o envelhecimento da população, a 
absorção de novas tecnologias, o mo-
nitoramento da utilização das OPMEs 
e a inclusão de novos procedimentos, 
entre outros. 

Arlindo lembrou também as con-
quistas do ano, como a pacificação 
do entendimento no recolhimento do 

PIS/Cofins por meio de medida provi-
sória e fez votos para que, em 2014, a 
Saúde Suplementar possa desenvolver 



cartaS e e-MailS
Prezados senhores, fui presentea
do por um amigo médico com 
um exemplar da revista Medici-
na Social de Grupo, de jan/fev/
mar de 2013 (edição 220), tendo 
gostado muito de seu conteúdo. 
Gostaria, se possível, de passar 
a recebêla. Sou médico clínico 
geral e atuo no âmbito privado 
e público, na cidade do Rio de Janei
ro. Agradeço desde já pela atenção e 
parabenizoos pela publicação.
Tadeu Antonio de Carvalho Valverde – 
Rio de Janeiro – RJ

Gostaria de agradecer o envio da Medicina 
Social de Grupo. A revista possui ótimas 
reportagens e atualizações. Quando 
iniciei o recebimento, ainda era estudante. 
Agora formada não tenho realizado muitas 
atualizações e encontro isso nela. Gostaria 
de alterar o endereço para envio.
Iaísa Ribeiro – Porto Velho – RO

Sou assistente social e especialista em 
psicologia hospitalar aplicada à oncologia, 
funcionária do Hospital Pérola Byington. 
Trabalho na Gerência de Oncologia – 
Núcleo de Mastologia. Desejo receber a 
revista Medicina Social de Grupo para 
disponibilizar aos médicos e funcionários 
interessados deste setor.
Fátima Lopes – São Paulo – SP

Agradecemos a Abramge pelo envio da 
revista "Medicina Social" para o Centro 
de Documentação e Biblioteca da Escola 
de Saúde Pública do Ceará durante o ano 
de 2013. Parabéns à equipe da Abramge 

e aos que colaboram com 
o conteúdo informativo da 
revista que tem interessado 
aos nossos usuários. Esperamos 
receber os números que serão 
editados no próximo ano de 
2014. Desejamos um Feliz 
Natal e um Ano Novo de 
realizações para toda a equipe.

Maria Helena Carvalhedo Farias – 
Fortaleza – CE

Sou colaborador da empresa Viva Planos 
de Saúde, que é associada à Abramge, e 
gostaria de requisitar que fosse enviada 
a revista Medicina Social para meu 
endereço.
Victor Costa – Recife – PE

A Universidade Federal do Pará acusa o 
recebimento de exemplar do periódico 
Medicina Social de Grupo, v. 29, nº 223 
outubro/novembro/dezembro, de 2013. 
Agradecemos a atenção dos senhores 
e manifestamos nosso interesse em 
continuar recebendo outras doações 
que serão de valiosa importância para os 
usuários desta biblioteca.
Vilma Costa Bastos  – Belém – PA

Pedidos de assinatura:
Ademilson Evangelista, Várzea Paulista – 
SP; Carolina Ferrero, Santos – SP; Elayne 
Nobre / Valéria Botelho, Porto Velho – RR; 
Elizete Noemia Felipe, Betim – MG; Ester 
Dolcemascolo, Bertioga – SP; Fátima Lopes, 
São Paulo – SP; Maria Carolina Magno Pavani, 
Itu – SP; Nivaldo Martins, São Paulo – SP; 
Sidinei Almeida da Silva, São Gonçalo – RJ; 

Tadeu Antonio de Carvalho Valverde, Rio 
de Janeiro – RJ; Tatiane Leite Hatada, São 
Paulo – SP; Thayná Skrobot, Curitiba – PR; 
Victor Costa, Recife – PE; Washington Diego, 
Cuiabá – MT.

Alterações de endereço: 
Christian de Paul de Barchifontaine, São 
Paulo – SP; Ellen Ferrão, Rosário do Sul – RS; 
Evandro Augusto Schorr M. F. de Oliveira, 
Campinas – SP; Fabiano Gonçalves, Poços 
de Caldas – MG; Flávio Kato, Londrina – PR; 
Francisco de Lelis Maciel, São Paulo – SP; 
Iaísa Ribeiro, Porto Velho – RO; José Luiz 
Paixão, Vinhedo – SP; Maria Lúcia Abreu 
Dantas Fonseca, Salvador – BA; Roni de 
Melo Piuchi, São Paulo – SP; Silmara Vilela, 
São Paulo – SP; Viviane Morais, São José dos 
Campos – SP.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Associação Brasileira de Odontologia – 
Seção Pará, Belém – PA; Cleise Pereira de 
Castro Proa, São Paulo – SP; Maria Helena 
Carvalhedo Farias, Escola de Saúde Pública 
do Ceará, Fortaleza – CE; Mila Lamounier 
Palhares, Universidade de Lavras (Unilavras), 
Lavras – SP; Rafael de Almeida Decurcio, 
Associação Brasileira de Odontologia  Seção 
de Goiás, Goiânia – GO; Renato Cesar Tibau 
da Costa, Clube Militar, Rio de Janeiro – RJ; 
Rozangela Zelenski, Universidade Federal 
de Mato Grosso, Cuiabá – MT; Vilma Costa 
Bastos, Universidade Federal do Pará, 
Belém – PA.
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Principais Prazos das Operadoras na ANS

2014
SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

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

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

Ø Prazo final para as operadoras atualizarem os temas dos instrumentos jurídicos de acordo com a RN 309 no site da ANS

¦ Início da adoção obrigatória do Padrão TISS de que trata a RN 305

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

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

JANEIRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

FEVEREIRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4  5 6 7 8

9 10 11 12 13 14  15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27  28

MARÇO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4  5 6 7 8

9 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ABRIL
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5

6 7 8  9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAIO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9  10

11 12 13 14  15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNHO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5 6 7

8 9 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

JULHO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

AGOSTO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4  5 6 7 8 9

10 11 12 13 14  15 16

17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  29 30

SETEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5 6

7 8 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OUTUBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9  10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOVEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1

2 3 4  5 6 7 8

9 10 11 12 13 14  15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

DEZEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5 6

7 8 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 01/01 Confrat. Universal 03/03 Carnaval  18/04 Paixão 20/04 Páscoa 
 21/04 Tiradentes 01/05 Dia do Trabalho  19/06 Corpus Christi 07/09 Independência do Brasil   
 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
FERIADOS
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Realização Apoio

Agende-se para o principal evento da saúde suplementar !!

04 e 05/9/2014
Maksoud Plaza Hotel
São Paulo - SP

Saúde Suplementar: Desafi os e 
Perspectivas
 
• Panorama Político e 

Econômico
• Necessidade de consolidação 

da Regulamentação
• Inovações tecnológicas: 

acesso e custo
• Mercado: Expansão 

Geográfi ca e Movimentos 
Demográfi cos

• Qualidade
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