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

A ePharma, com 13 anos de experiência e referência no mercado de PBM,
está estruturada para ajudar as operadoras de saúde na implementação da nova
Resolução Normativa Nº 310 da ANS.
• Mais de meio milhão de vidas
cobertas com subsídio
de medicamentos.

• Amplo relacionamento com
a indústria farmacêutica.

• Sólida base atuarial.

• Suporte médico e farmacêutico
na definição dos programas.

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

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

• Rede credenciada com mais
de 17.000 farmácias no Brasil.

• Gerenciamento de doentes
crônicos (GDC).
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Medicina de baixo custo

N

Nos últimos Condólares, enquanto
gressos da Abramge
na Índia o seu custo
e Sinog, realizados
baixa para três mil
em agosto último
dólares. E mais: um
em São Paulo, em
terço das cirurgias
parceria com a Alami
é inteiramente gra– Associação Latino,
tuito para pacientes
Americana de Sistesem recursos, finanmas Privados de Saúciado por aqueles
de, o palestrante da
recursos que sobram
abertura dos eventos,
de quem paga!
Vijay Govindarajan,
Essa incr í vel
Dr. Arlindo de Almeida
professor da Tuck
proe
za evidentemenPresidente da Abramge
te depende de uma
School of Business,
da Dartmouth College, especialista estrutura de atendimento, baseada
em inovação, falou sobre o mer- em hospitais especializados nas
cado internacional de saúde e deu respectivas áreas, com atendimentos
exemplos de Medicina de qualidade em massa, extremamente profisa baixos custos em seu país.
sional, como se fosse uma linha de
Mais que isso, Govindarajan nos montagem de automóveis – exemplo
brindou com uma palestra a respeito no qual foi inspirado.
de algumas patologias tratadas na
A experiência indiana não tem
Índia, principalmente no que diz qualquer similaridade com a nossa
respeito a cirurgias cardíacas e oftal- rede hospitalar, mas prova que é
mológicas, que nos surpreenderam possível, com imaginação, baixar
pela sua qualidade a custos bem custos e atender muito mais paabaixo dos praticados em outros cientes, incluindo aqueles carentes.
países, inclusive no Brasil.
Com os desafios prementes que
Aquelas experiências vêm des- batem constantemente à nossa
pertando as atenções do mundo porta, como o envelhecimento da
todo, com peregrinação de ameri- população; a incorporação de alcanos e pacientes de outras nacio- tas e caras tecnologias; OPMES a
nalidades que, com a mesma quali- preços exorbitantes, entre outros,
dade dos mais badalados centros de é um alento imaginar que podereexcelência, têm-se servido da Índia mos, um dia, por meio de inovação,
para a realização de tais cirurgias. criatividade e uma gestão eficiente,
Para se ter uma ideia dos custos, o alcançar um atendimento eficiente
professor com doutorado em Har- e de baixo custo que atenda todos.
vard exemplificou seus argumentos
Uma ideia seria nos somarsobre como trazer Medicina de alta mos com o SUS, em parcerias
qualidade a preços baixos como, por público-privadas, para explorar as
exemplo, cirurgias de catarata – nos habilidades de cada setor, público
EUA elas custam em torno de quatro e privado, de modo que fosse promil dólares, já na Índia o custo é de porcionado ao cidadão brasileiro
200 dólares. Outro exemplo, nos um atendimento completo e de alta
Estados Unidos as cirurgias de cora- qualidade a custos acessíveis aos coção aberto custam cerca de 150 mil fres públicos e à população em geral.

3

Direito

A responsabilidade civil e/ou
criminal com a má prática médica
A legislação civil é muito rigorosa na exigência a todos
aqueles que sejam solidários na composição dos danos
causados pela má prática profissional
Dagoberto José Steinmeyer Lima

C

ertamente os nossos leitores
devem estar acompanhando a
polêmica situação relativa ao
exercício profissional dos médicos
em razão de uma nova política governamental, em implantação pelo
Ministério da Saúde, inclusive com
o aproveitamento de profissionais
da Medicina formados e vindos do
exterior para trabalharem em locais
do território brasileiro onde existam
dificuldades para obtenção de pessoas especializadas em atenção à
saúde. Esse assunto deve ser focado
sobre vários aspectos, em face da
complexidade da questão, envolvendo matérias de técnica da Medicina,
ética e jurídica.
Permitimo-nos, diante dessa
complexidade de situações, abordarmos, neste artigo, apenas uma
faceta do problema que é a solidariedade passiva obrigacional, tanto
dos estabelecimentos dos serviços de
saúde, públicos ou privados, quanto
das operadoras de planos e seguros
privados de assistência à saúde, com
o cometimento de atos ilícitos, civis
e/ou criminais, de parte dos profissionais da Medicina em detrimento
de pacientes, atendidos nos citados
hospitais e clínicas, quer particulares,
quer públicos, quer cobertos pela
rede assistencial própria ou credenciada, ou, ainda, referenciada pelas
citadas operadoras.
Sobre isso se deve ponderar que
a legislação civil é muito rigorosa na
exigência a todos aqueles que sejam
solidários na composição dos danos
causados pela má prática profissional em pessoas que se submetem ao
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tratamento de seus agravos de saúde.
Isto para não se falar das disposições
penais que inserem o instituto jurídico da coautoria, no qual está disposto
que todo aquele que, de qualquer
forma, concorre para a prática do
crime incorre nas mesmas penas
aplicáveis ao agente infrator.

"Para que haja o
exercício correto
da Medicina,
obrigatoriamente
vem, em seguida,
o fornecimento ao
profissional dos
meios suficientes
e necessários para
que ele possa dar
cumprimento com
êxito à sua missão"
As normas de composição dos
prejuízos causados em decorrência
do cometimento de ato ilícito civil,
além da indenização dos danos materiais, incluem a reparação dos danos
morais causados pelo agente à sua
vítima. Em síntese, essa reparação
deve compor, de forma completa,

todo o dano causado. E mais: na
execução para cumprimento dessa
responsabilidade, o responsável pela
indenização deve compor um capital
que possa garantir o pagamento das
indenizações, mesmo que sejam de
forma periódica.
Assim, observa-se que a complexidade da questão do aumento
do número de médicos é tamanha,
não se dela desprezando os aspectos
da responsabilidade civil e criminal
advinda de atos de má prática profissional, cometidos pelos referidos
agentes.
A questão da indenização de
ilícito civil não atinge apenas as pessoas, físicas ou jurídicas, de direito
privado, mas também, conforme o
previsto no parágrafo 6o do artigo
37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e
as de direito privado prestadoras de
serviços públicos, que igualmente
responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável, nos
casos de dolo ou culpa.
Apesar de não ser da nossa especialidade discutir a parte relativa
à operacionalidade do Programa
Mais Médicos, joia da coroa política
do atual ocupante do Ministério da
Saúde, deve-se ter em conta que há
um princípio óbvio de que quantidade não é necessariamente qualidade
e o exercício de uma profissão tão
importante quanto é a do médico
não deve ser focado só nesse aspecto.
Pois, para que haja o exercício correto da Medicina, obrigatoriamente
vem, em seguida, o fornecimento
ao profissional dos meios suficientes
e necessários para que ele possa dar
cumprimento com êxito à sua missão.
P
O autor é chefe da Assessoria Jurídica do Sistema
Abramge/Sinamge/Sinog

Economia

A importância
do sistema de custo
O custo nas atividades de prestação de serviços
médico-hospitalares tem características próprias, como
“disponibilidade” e “utilização”

A

Wagner Barbosa de Castro

constante evolução do mercado e
as exigências a serem cumpridas
pela atividade de operação de
planos de saúde e a prestação propriamente dos serviços, em nossos dias,
fazem com que as empresas busquem
uma melhoria contínua para manter
sua competitividade em termos de
preço. Para tanto, é fundamental que
elas possam saber quais são seus custos
para poder controlá-los.
No âmbito da contabilidade empresarial, é importante destacar a distinção
entre o que é custo e despesa. Objetivando apurar custos para avaliação de
estoques de produtos, a contabilidade
tradicional de custos tem colocado uma
fronteira relativamente simples entre
esses dois conceitos, ou seja, todos os
gastos incorridos até que o produto
fique pronto para venda são custos de
produção.
A partir desse ponto, os gastos são
considerados despesas. Para serviço,
devemos entender que as despesas
relacionam-se aos gastos dos recursos
consumidos direta ou indiretamente
para obtenção das receitas do negócio.
Envolvem a estrutura administrativa e
comercial da empresa (aluguel, salários
e encargos, pró-labore, telefone, propaganda, comissões de vendedores, entre
outras expensas) e podem ser fixas ou
variáveis.
O aluguel, por exemplo, é uma despesa fixa, pois seu valor não depende
do volume ou do valor das vendas. Já
as comissões são classificadas como
despesas variáveis, uma vez que têm
seu valor definido a partir da relação
direta com o valor vendido.
Custos são os gastos relacionados
à prestação de serviços. Para que pos-

samos entendê-los, o ideal é detalhar
seu conceito relacionado a cada segmento, ou seja, atividade econômica.
No comércio, custos são os valores
gastos na aquisição das mercadorias.
Nas indústrias, referem-se aos valores
gastos na produção, compreendendo
matérias-primas, insumos, mão de
obra direta própria e/ou terceirizada.
Já nos serviços, custos são os valores
gastos relativos à execução do serviço,
compreendendo os insumos, e a hora
da mão de obra própria ou terceirizada.
As atividades de serviços podem
ser medidas tanto em termos de volume (quantidade de consultas/exames
realizados em uma unidade de atendimento) como em termos de horas de
serviço (horas incorridas para consultas
e outros), sendo que ambas as formas
estão considerando padrões estabelecidos com base na realidade, devendo o
custo dos serviços compreender as despesas de exploração, impostos e taxas e
a justa remuneração do investimento.
As empresas de prestação de serviços podem ser divididas por unidades
de negócios, podendo em cada uma
delas ser identificados custos diretos
e indiretos. Isso não impede que a
unidade operacional apresente tanto
custos fixos, tais como aluguel e depreciação, como custos variáveis, por
exemplo, salários e pagamento de horas
trabalhadas por produção.
Em todas as atividades de prestação de serviços na área da saúde
pode-se e deve-se estabelecer controles
gerenciais, com orçamentos, acompanhamento e análise de custos, visando
proporcionar à operadora/hospital a
prática de preços competitivos e o
estabelecimento de fatores controlá-

veis, determinando os pontos a serem
acompanhados na busca da redução de
custos nos serviços realizados.
O custo nas atividades de prestação de serviços médico-hospitalares
tem características específicas, tais
como “disponibilidade” e “utilização”,
que apresentam custos diferentes e
precisam ser muito bem entendidos
para evitar problemas gerenciais nas
tomadas de decisão, podendo ocasionar resultados não desejados pela
operadora/hospital, principalmente
para a formação dos custos ou preço
dos serviços efetivamente prestados.
Disponibilidade: conceito que deve
ser utilizado para empresas de prestação de serviços que dispõem de alta
tecnologia, como por aquelas de mão
de obra intensiva, pois as prestadoras
de serviço têm a necessidade de manter, para atendimento de seus clientes,
uma estrutura mínima, seja tecnológica, de mão de obra, a qualquer tempo
e num determinado local, fazendo isto
parte da sua atividade.
Utilização: conceito distinto do de
disponibilidade, ou seja, a utilização
constitui-se no efetivo uso dos serviços
colocados à disposição permanente dos
seus clientes; é quando ocorre a real
prestação do serviço. Para a implantação de um sistema de custo, faz-se
necessário o conhecimento e análise
desses processos, bem como das atividades que os constituem.
O ponto de partida, portanto,
para a implantação de um sistema de
custo é a identificação das atividades
(assistencial, administrativa e apoio
logístico) desenvolvidas pela operadora/hospital, procurando entender a
rede de atividades interligadas pelos
serviços que se trocam entre si. Assim
sendo, a implantação de um sistema de
custo baseado em atividades será de
grande importância para as empresas
que competem no atual ambiente de
negócios, onde se exige a qualidade
total, eliminando-se ao máximo os
desperdícios, ou seja, os custos desnecessários. Concluindo: “fazer mais com
menos”.
P
O autor é economista e coordenador da comissão
econômica da Abramge e do Sinamge, wnpg@uol.
com.br
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Sinog

Representação nacional
Operadoras de Odontologia de Grupo contam com uma
entidade forte, mas é preciso que haja participação ativa

C

Geraldo Almeida Lima

omo entidade representativa
das operadoras de Odontologia
de Grupo, o Sinog entende que
tem como dever dar suporte às operadoras em âmbito nacional e, para tanto,
vem realizando o projeto Sinog Itinerante. São reuniões regionais que saem
da sede do sindicato em São Paulo e
têm como principal objetivo descobrir
e resolver questões específicas das
regiões onde são realizadas.
Esses encontros itinerantes são
essenciais para a entidade ajudar na
melhoria do segmento odontológico
como um todo, pois, entendendo quais
são as necessidades e particularidades
das operadoras odontológicas em
cada cidade, conseguimos esboçar um
plano com soluções pertinentes, além
de cobrar junto à Agência Regulatória
uma regulamentação mais coesa que
favoreça o crescimento da Odontologia
de Grupo e, consequentemente, do
segmento odontológico como um todo.
Desde 2011 o Sinog já realizou
seis reuniões pelo País, nas cidades de
Recife, Curitiba, Caxias do Sul, duas
reuniões no Rio de Janeiro e a última
em Ribeirão Preto. Todas elas atendendo, além da cidade onde se promove o
encontro, todos os municípios daquela
região. Um ponto importante a ser
destacado sobre o Sinog Itinerante
é que ele possibilita às operadoras
distantes da sede que participem com
mais frequência das atividades do sindicato, o que fortalece a disseminação
da informação de forma mais correta e
direta, seja sobre regulação ou assuntos
jurídicos, legais e operacionais, todos
de fundamental importância para o dia
a dia das operadoras.
As reuniões são abertas inclusive
para operadoras não filiadas ao Sinog,
uma vez que o intuito é mostrar para
os dirigentes e colaboradores dessas

6

empresas a importância do sindicato
no crescimento e consolidação do segmento odontológico, além de esclarecer dúvidas referentes à pauta de cada
encontro. Além disso, dessa forma, o
Sinog apresenta a estas operadoras
não filiadas os benefícios da associação ao sindicato, como, por exemplo,
as Reuniões de Assuntos Regulatórios
que são exclusivas para os associados
e cujo objetivo é elucidar as dúvidas e
questões acerca dos assuntos regulatórios atuais e que estejam em discussão
naquele momento. Essa é mais uma
maneira que o Sinog encontrou de
amparar e suprir as necessidades das
operadoras filiadas.
Estão em prospecção para este ano
de 2013 outros dois encontros. Aproveito para deixar meu convite a todas
as empresas de Odontologia de Grupo
dos estados de Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Distrito Federal,
além de Tocantins, a participarem do
encontro da Região Centro-Oeste.
Assim como para os municípios do
Estado de Minas Gerais, onde haverá
outro encontro do Sinog Itinerante.
Ressalto, também, a importância da
filiação das operadoras destas localidades ao Sinog, porque o segmento
precisa se fortalecer cada vez mais e,
para isto, a união das operadoras com
o sindicato se faz fundamental. Assim
aumentamos o nosso poder de exigência por melhorias perante a Agência
Reguladora, e este é um dos pontos
fundamentais para a consolidação do
segmento odontológico.
Outro evento de fundamental importância para o Sinog foi a realização
dos Congressos Abramge e Sinog, em 22
e 23 de agosto, pois tivemos a oportunidade de, durante dois dias, encontrar
representantes de várias operadoras
médicas e odontológicas, assim como

prospectar novos serviços e produtos
pela Feira de Negócios, espaço onde
ocorre o nosso networking. A exemplo
do que fizemos em 2012 neste evento,
trouxemos novamente o Módulo Odontológico para que os participantes de
operadoras odontológicas pudessem ter
uma apresentação mais específica para
as suas realidades. Neste ano, a nossa
Comissão Científica teve a honra de
convidar o professor Cláudio Queiroz,
mestre em Administração pelo Mackenzie e pós-graduado em Recursos Humanos pela PUC/RJ, para uma aula sobre o
relacionamento humano e a qualidade
como requisitos para o desenvolvimento
do segmento odontológico. Diante
de uma regulação que padronizou os
planos, é necessário que encontremos
diferenciais para que nossos produtos
e, consequentemente, nossas empresas,
estejam preparadas para um patamar de
excelência no atendimento.
O Sinplo – Simpósio Internacional
de Planos Odontológicos, que será rea
lizado nos dias 8 e 9 de maio de 2014,
no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo,
será outra oportunidade de encontro
dos players que envolvem o segmento
odontológico e a saúde suplementar.
Com temas mais direcionados à gestão
e ao dia a dia da operadora de planos
odontológicos, o evento tornou-se
referência e hoje reúne empresas das
diferentes modalidades para discutir e
traçar diretrizes em seus planejamentos
estratégicos, processos e rotinas.
O esforço que tem sido feito pelo
Sinog é buscar o compartilhamento
da informação e a disseminação do
conhecimento, seja no ambiente de
suas operadoras filiadas como para
o segmento odontológico como um
todo. Dar sustentabilidade às nossas
operadoras e prover o crescimento da
assistência odontológica à população
brasileira é o desafio permanente que
P
temos pela frente.
O autor é presidente do Sinog – Sindicato Nacional
das Empresas de Odontologia de Grupo e sóciodiretor da São Francisco Odontologia. diretoria@
sinog.com.br

Hipertensão pulmonar

Sem fôlego

Rara, a disfunção causa falta de ar, cansaço
e outras complicações graves
© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

Keli Vasconcelos

“C

omecei a ter muita falta de
ar (dispneia) e os lábios arroxeados a partir do quinto
mês da segunda gestação, dois anos e
meio atrás. Ouvi vários diagnósticos,
até que um cardiologista me pediu
um ecocardiograma. No dia em que
fui fazê-lo, combinei com minha
filha, então com quatro anos, de
buscá-la na escola. Não fui por mais
de dois meses.” Este é o depoimento
de Cristiana Pataquini, 38 anos, professora e portadora da hipertensão
arterial pulmonar (HAP), durante
evento promovido em maio último
na capital paulista para falar sobre
a enfermidade rara, que acomete 50
pessoas por milhão no mundo.
A HAP é uma dos cinco tipos de
hipertensão pulmonar (HP), que é
caracterizada pela pressão elevada
nas artérias pulmonares, com consequente sobrecarga do coração. “Nós
conhecemos o aumento da pressão
arterial sistêmica, que é totalmente diferente da pulmonar”, explica
Jaquelina Ota, pneumologista e coordenadora do Grupo de Circulação
Pulmonar da Universidade Federal de
São Paulo – Unifesp.

Sem causa definida e com classificações de gravidade (que varia
de um, leve, a quatro, severa), a
HAP é descoberta juntamente a
outras doenças, como as cardíacas
congênitas, reumáticas autoimunes
e hepáticas crônicas – além de Aids,
anemia falciforme, esquistossomose,
entre outras situações como o uso
de anorexígenos. É comum afetar
jovens, a maioria mulheres.
Os sintomas englobam tosse,
cansaço, tonturas, dor no peito e a
cianose (lábios roxos, por conta da
falta de oxigenação e circulação sanguínea). “Hoje, o problema está no
diagnóstico tardio. Há um gap entre
descobrir e tratar adequadamente,
com variação de dois anos. Isto se
deve ao fato de ela ser silenciosa
e por vezes confundida com DPOC
(doença pulmonar obstrutiva crônica), enfisemas e asma”, enfatiza a
pneumologista Ota, que atende na
Unifesp cerca de mil pacientes com
o problema.
Migdalia Denis, presidente da
Sociedade Latina de Hipertensão
Pulmonar, concorda e ar remata:
“Quando não recebe um diagnós-

tico concreto, cerca da metade dos
pacientes com HP morre dentro de
pouco mais de dois anos. Mas, se
consegue o tratamento precoce e
adequado, o tempo de sobrevida e
qualidade de vida aumenta muito”,
diz a venezuelana, que também é
paciente.
A pessoa precisa ter acompanhamento periódico e, atualmente,
o Brasil conta com centros de referência na Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Minas Gerais, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
São Paulo.
Além de exames, entre eles o ecocardiograma – ultrassom que avalia
alterações estruturais e funcionais
cardíacas, também indicado em HP –,
o tratamento envolve medicamentos,
dos quais estão disponíveis dois de
nove existentes na rede pública nacional, oxigenoterapia e, em casos mais
graves, os transplantes de pulmão e
coração.
“Já conquistamos muitas vitórias,
como os medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e a criação em
São Paulo de um Protocolo Clínico
da HAP”, salienta Paulo Menezes,
presidente da Associação Brasileira
de Amigos e Familiares de Portadores
de Hipertensão Arterial Pulmonar
(Abraf – www.respirareviver.org.br).
Autor do livro O que você precisa saber sobre hipertensão arterial
pulmonar, em que relata a história
de sua esposa, Maria Cristina, que,
em 2007, morreu em decorrência da
HAP, ele reforça a importância do
acesso a medicações e protocolos do
gênero no País. “Para isso, é preciso
uma comissão tripartite, envolvendo
a comunidade médica, associações e
governos”, frisa.
No Dia Mundial da HP, 5 de maio,
houve o lançamento da campanha
“Sem Fôlego” em toda a América
Latina, que mobilizou a população
e médicos sobre a importância em
não ignorar os sinais que figuram a
disfunção. Pois, para os especialistas,
o grande aliado para combater a HP
e suas variantes se encontra em uma
palavra: o conhecimento.
P
vasconceloskeli@gmail.com
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Comportamento

Direito de brincar
Tão importante quanto comer e se movimentar,
o ato é uma forma de socialização

B

ola, pião, casinha, caminhão,
ciranda-cirandinha. Essas brincadeiras podem parecer simples
aos olhos de um adulto, mas são
condições essenciais para melhoria da
motricidade, comportamento e troca
de informações. Do mesmo modo que
temos de nos alimentar e movimentar,
brincar na infância é uma maneira de
socialização e formação cidadã, apontam os especialistas. “É a oportunidade
de experimentar texturas, fazer de
conta, manipular objetos. É uma fase
de teste para o mundo”, resume Luciane Motta, diretora da Casa do Brincar,
em São Paulo.
E não é preciso esperar os três
primeiros anos de vida dos pequenos, considerados importantes para
evolução de suas habilidades, para
incentivá-los. “No primeiro mês a
criança já pode receber estímulos com

Endereços para saber mais
• Casa do Brincar: recebe público de zero a seis anos com
atividades, a maioria paga, de
musicalização, arte coletiva e
contação de histórias.
www.casadobrincar.com.br
• Centro Ludens: recebe público
até 12 anos com ações gratuitas que englobam jogos,
contações, oficinas, além de
oferecer a jovens e adultos os
cursos de Agentes do Brincar.
projetobrincar.coordenacao@
gmail.com
• IPA Brasil: A instituição brasileira, que é Ponto de Cultura do Estado de São Paulo/
Ministério da Cultura, atua
desde 1997 na proteção e
preservação dos direitos infantis contidos no Artigo 31
da Convenção da ONU.
www.ipadireitodebrincar.org.br
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móbiles, brinquedos e sons adequados,
além da shatala (técnica de massagem
indiana). Tudo isso auxilia na formação muscular e neuromotora, além de
criar vínculo com pais e responsáveis”,
explica Marun David Cury, pediatra de
São Paulo.
Brincar é também um direito previsto no Artigo 31 da Convenção dos
Direitos da Criança, da ONU (Organização das Nações Unidas), de 1989, e
a Constituição brasileira de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, 1990, artigos 4o, 16, 71) e a Lei
Federal 11.104, de 2005, asseguram o
ócio, a instalação de brinquedotecas,
lazer e descanso, incluindo aquelas
atendidas em hospitais. “As crianças
hospitalizadas podem e devem brincar,
pois é constatada até a diminuição
da internação”, destaca Eliana Tarzia,
diretora da IPA Brasil (Associação Brasileira pelo Direito de Brincar), presente
no País desde 1997 e fundada há 50
anos na Dinamarca.
Por meio de atividades com outras
crianças, de idades e condições físicas
diversas, abrem-se as portas para
interação, autocontrole, noções de
regras – no caso de jogos e esportes,
e respeito às diferenças. “Estudos
comprovam que brincar estimula
regiões cerebrais como a do controle
do estresse. Portanto, não é ‘perda
de tempo’ e sim prática da cultura de
paz, da convivência, da resiliência”,
salienta Marilena Flores, presidente
da IPA Brasil.
Defensora do Artigo 31, a entidade
lançou recentemente uma ação de
política pública. Trata-se do Centro
Ludens, espaço lúdico no Centro de
Integração da Cidadania (CIC – Casa da
Cidadania, da Secretaria da Justiça e
Defesa da Cidadania de SP), em parque
na região da Rodovia dos Imigrantes,
com a parceria da ONG alemã Terre
Des Hommes e o programa A Chance

to Play, uma iniciativa do Comitê dos
Trabalhadores da Volkswagen.
Com uma brinquedoteca inclusiva,
o Centro Ludens é palco de cursos
de formação dos Agentes do Brincar,
cujo público é formado, em geral, por
pais, avós e responsáveis, famílias com
crianças de 0 a 12 anos em situação
de vulnerabilidade, além de voluntários
que aprendem, literalmente, essa arte.
Mariane Carvalho, psicóloga e coordenadora do Ludens, conta que a criança
conduz as brincadeiras livremente e
pode descansar no lugar, supervisionado por monitores: “Já nos cursos,
adaptados conforme o público, ensinamos que na brincadeira trabalham-se
a linguagem, o afeto, a humanização
e a cidadania”, diz.
Desse modo, a participação dos
adultos nas atividades é bem-vinda e
norteadora, seja em ambientes fechados (casa, escola, hospital) ou abertos
(parques, praças). Para Rosemeire dos
Santos Vieira, coordenadora do curso
de pós-graduação em Enfermagem
Pediátrica da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo,
independentemente do ambiente, o
brincar às crianças precisa ser heterogêneo, seguro e múltiplo. “Há
necessidade de diversidade, porque é
primordial para seu desenvolvimento
pleno”, reforça.
E a brincadeira não deve ser associada ao brinquedo, ressaltam os
profissionais. Em tempos de tablets,
uma caixa de papelão ou folha de
sulfite, por exemplo, possibilita a imaginação e cognição. Ou seja, meninos
e meninas podem criar e variar seus
brinquedos, como boneca, carrinho,
ou ambos. Afinal, brincar é um passo
firme na caminhada da vida.
P
vasconceloskeli@gmail.com

Trabalho

Exclusão de deficientes?

A

Renata Bernardis

pesar de a Lei no 8.213, de julho
de 1991, conhecida como Lei
de Cotas, ter sido criada para
combater o processo histórico de exclusão de deficientes no mercado de
trabalho, ela não é, infelizmente, uma
realidade em muitas empresas. A regra
determina que estabelecimentos com
cem ou mais empregados devam reservar de 2% a 5% de seus cargos para
estes profissionais e prevê multa para
aquelas que não a cumprem, que pode
variar de R$ 1.617,12 a R$ 161.710,08.
Regulamentada em 1999 e com a
sua fiscalização iniciada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
apenas em 2001, a lei é cumprida por
aproximadamente 40% das empresas
brasileiras, segundo Fernanda Maria
Pessoa di Cavalcante, coordenadora
nacional do Projeto de Inserção de
Pessoas com Deficiência no Mercado
de Trabalho, do Ministério do Trabalho. Levando em consideração as empresas que a fiscalização do trabalho
alcança – administração indireta e
empresas privadas –, 571.293 pessoas
com deficiência deveriam estar inseridas no mercado de trabalho, mas esta
é uma realidade para apenas 228.091.
Restam vagos 343.202 postos reservados a pessoas com deficiência ou
beneficiários reabilitados do INSS. “As
empresas alegam, fundamentalmente,
falta de pessoas com deficiência qualificadas para o trabalho e dificuldade
em encontrar essas pessoas. Mas a
maioria das empresas desconhece
a potencialidade das pessoas com
deficiência. Ao olhar as pessoas com
deficiência por suas capacidades, elas
promovem a inclusão, que se reverte
em lucro para as empresas. Ao menos
é esse o depoimento das várias empresas que estão cumprindo sua cota
após serem fiscalizadas”, conta.
Para a educadora Ana Maria Barbosa, do Programa USP Legal, que visa

à implementação de políticas e ações
ligadas à inclusão de estudantes, docentes e funcionários com deficiência
na vida universitária, apesar de a situação ter melhorado muito desde que a
lei foi criada, ainda existe uma herança
cultural que impede as empresas de
contratarem esses profissionais.
“As empresas precisam passar por
cima do preconceito para não excluí
rem por desconhecimento; afinal,
muitas não sabem que um cego pode
trabalhar no computador”, diz a profissional, que acompanhou de perto
a entrada no mercado de trabalho de
Gabriel Vicalvi, que nasceu cego. Ele
trabalhou três anos na Rede Saci, um
projeto do USP Legal, que atua como
facilitadora da comunicação e da difusão de informações sobre deficiência.
Com vontade de crescer profissionalmente, Vicalvi, hoje com 27
anos, vislumbrou oportunidade de
fazer carreira no Itaú há sete anos,
onde atua como analista de sistemas.
Intelectualmente compatível com
uma pessoa sem deficiência, como
ele mesmo se revela, Vicalvi, que
buscou a qualificação, prefere en-

carar a deficiência a ficar encostado
em razão dela. Esforça-se e se dedica
tanto para ser um bom profissional
que percebe até a dificuldade do
mercado para absorver a sua mão de
obra. “As empresas reclamam que não
existem profissionais qualificados para
as vagas, mas ao mesmo tempo não
oferecem vagas para os deficientes
mais qualificados”, lamenta.
Mesmo com a obrigatoriedade
imposta pela lei, é preciso comprometimento por parte das empresas.
Aquelas comprometidas com responsabilidade social devem considerar
que pessoas com deficiência são tão
produtivas quanto quaisquer outros
trabalhadores.
É o caso de José Maria Pires
Maurício, de 54 anos, encarregado
do departamento de almoxarifado
que, mesmo com deficiência motora,
trabalha desde 1981 na clipadora Sino
Selecionadora de Notícias, que não
está sujeita à Lei de Cotas em razão da
quantidade de funcionários que possui. De acordo com a diretora, Priscila
Simões, Maurício é um profissional
comprometido e muito responsável.
“Ele nunca faltou e não se atrasa. Ao
contrário, chega sempre antes do horário para desempenhar suas funções
perfeitamente”, finaliza.
P
renatabernardis@uol.com.br
divulgação

O Brasil deveria empregar 571.293 pessoas com
deficiência e só emprega 40% disso
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Hérnia de disco

Dor difusa
© Yuri Arcurs | Dreamstime.com

A ocorrência da doença é mais comum
nas regiões cervical e lombar

"U

ma hérnia de disco é apenas
o final de uma grande cadeia
lesional que começou com
uma má postura.” A definição é da
fisioterapeuta Camila Luisa Sato, da
Unesp, especializada em osteopatia,
na Espanha, e em acupuntura, pela
Confederação Brasileira de Acupuntura.
Foi exatamente o que aconteceu
com Malu Freire, na época em que era
responsável pela montagem do site e
desenvolvimento de softwares em uma
empresa estatal, onde trabalhava horas
seguidas usando mesas e cadeiras sem
nenhuma preocupação ergonométrica.
“Terminava o dia com uma queimação
no meio das costas, que irradiava para
o pescoço, ombro e braço direitos.”
Para aliviar a dor, Malu recorria a
relaxante muscular ou bolsa de água
quente e, no dia seguinte, repetia a
mesma rotina.
Só percebeu que o problema era
grave, quando até o peso do casaco
começou a incomodar. Passou por diversos exames, até constatar que uma
hérnia entre a quarta e quinta vértebra
estava comprimindo a medula. A solução, na época, foi a cirurgia para a
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colocação de uma espécie de prótese
no local lesionado. Passados vinte
anos, foram feitas mais duas cirurgias
– novamente na coluna cervical, em
decorrência de outras vértebras que
apresentaram a mesma compressão, e
outra no ombro, onde foi constatado
o rompimento de dois tendões.
Camila Sato explica que a ocorrência da hérnia de disco é mais
comum nas regiões cervical e lombar,
por serem partes que concentram
mais movimentos da coluna. Pessoas
sedentárias, acima do peso e idosos
têm mais chances de desenvolver uma
degeneração discal. É o que também
acontece com profissionais que são
muito exigidos fisicamente, que carregam muito peso ou permanecem
sentados muitas horas.
Segundo a fisioterapeuta, o movimento repetitivo tanto no trabalho
quanto no esporte pode ajudar no
desenvolvimento da hérnia de disco.
Traumas diretos também são fatores
que prejudicam as lesões degenerativas, enquanto a atividade física
qualitativa para coluna é um fator de
extrema importância para diminuir e
prevenir dores nas costas.

Com a fisioterapia, Sato garante
que é possível melhorar a mobilidade
e funcionalidade da coluna vertebral
e, assim, amenizar o quadro da hérnia
de disco, principalmente seus maiores
sintomas, como a dor e a irradiação
para os membros. “O processo pode
ser reversível, porém o tratamento é
longo e vai depender da colaboração
do paciente.”
O médico Renato Hiroshi Ueta,
ortopedista do Grupo da Coluna
Vertebral da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp/EPM), explica
que a hérnia de disco é uma doença
degenerativa que pode resultar na
extrusão de fragmentos sobre estruturas neurais, como a medula. “Por
isso, além da neurologia clínica, a
neurocirurgia e a fisiatria também estão envolvidas no diagnóstico, pois as
três especialidades lidam tanto com as
alterações neurológicas quanto com o
tratamento, seja ele clínico (neurologia
e fisiatria) ou cirúrgico (ortopedia e
neurocirurgia).”
O principal sintoma é a dor irradiada para os membros e não apenas
na lombar, o que muitas vezes exige
uma ressonância magnética para a
confirmação do diagnóstico. Mas,
segundo ele, apenas cerca de 5% dos
casos de lombociatalgia são realmente
confirmados como hérnia de disco.
“Isso mostra a grande popularização
do termo, pois, para a população em
geral e até para alguns profissionais da
saúde, qualquer quadro de dor lombar é
sinônimo de hérnia de disco, o que não
condiz com a realidade”, explica Ueta.
Segundo o médico, a hérnia de
disco é predominante no adulto jovem
(entre os 20 e 30 anos), mas a profissão
ou o tipo físico não são determinantes,
embora o esforço repetitivo ou a falta
de atividade física sejam agravantes.
“Estudos indicam que mais de 80%
dos casos confirmados de hérnia de
disco são tratados sem a necessidade
de cirurgia”, esclarece o ortopedista.
A intervenção só se torna necessária
nos casos cujo tratamento clínico foi
falho, com déficit neurológico progressivo; recorrência de crises álgicas
e, no pior caso, a síndrome da cauda
equina (lesão ou inflamação das raízes

e nervos que saem da parte mais baixa
da medula).
Ele lembra que toda cirurgia apresenta riscos, desde a indução anestésica até o próprio procedimento, mas
o risco mais temido pelos pacientes,
a paraplegia, não existe nos casos da
hérnia de disco lombar, pois neste
nível da coluna não há mais a medula

e sim as raízes nervosas. “Riscos como
déficit neurológico específico da raiz
lesada podem ocorrer, mas não a paraplegia. No caso de hérnia cervical,
este risco existe, mas é pequeno”,
tranquiliza o médico.
Para finalizar, Ueta informa que
no Brasil recentemente foram introduzidas técnicas minimamente inva-

sivas em que a hérnia é retirada por
meio de vídeo, resultando em menor
sangramento, menor lesão de partes
moles durante o procedimento, menor
tempo de internação e reabilitação
mais rápida. Mas essas técnicas são
indicadas para pacientes específicos
e não para todos os tipos de hérnia.P
eserenza@terra.com.br

Empresas

Feedback: aliado eficaz
A ferramenta desenvolve o trabalhador,
o gestor e a empresa

M

ais do que crítica ou retorno sobre o desempenho de pessoas no
ambiente empresarial, a gestão do
feedback contribui para a produtividade
da empresa, a qualidade de vida dos
funcionários e o bom relacionamento
interpessoal, além de facilitar o trabalho
em equipe. O sucesso do gerenciamento
desse retorno está ligado ao critério organizacional que norteia os objetivos da
companhia, à competência de líderes e
à maturidade e capacidade de absorção
das “críticas” pelos funcionários.
Para Aloisio Bueno Buoro, professor
de estratégia e carreira do Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper), avaliar o
desempenho profissional de uma pessoa
é uma das funções mais complexas no
mundo corporativo. “Uma avaliação
justa envolve percepção, maturidade e
desenvolvimento profissional do gestor. E
isso requer treinamento e muita prática.”
É comum, segundo Buoro, o funcio-

nário atingir a meta, mas receber de seu
líder sugestões de caminhos mais ágeis
e eficazes e que causem mais impacto
nos resultados. Orientações como essas
são absorvidas apenas por profissionais
que conseguem transformar críticas
construtivas em matéria-prima para seu
próprio aprendizado e desenvolvimento.
Maria Edna de Souza Lima, consultora em Relacionamentos com Clientes
Internos e Externos da Univoz, consultoria e treinamento, diz que o desafio
é principalmente cultural. “Não somos
preparados para sermos assertivos ao
darmos feedback e querermos ampliar
o autoconhecimento ao recebê-lo”, diz.
De acordo com Lima, o medo também é fator que depõe contra. Mas a
principal dificuldade é a falta de preparação dos profissionais para dar e
receber retornos sobre suas atividades.
Os envolvidos devem ter abertura para
ouvir, assertividade para falar, saber que

o feedback é uma percepção e não uma
verdade absoluta e saber lidar com as
escolhas tanto do funcionário como da
empresa e suas consequências.
O desafio, na opinião de Ana Elisa
Moreira Ferreira, consultora e palestrante
em comunicação profissional, não é
apenas aculturar os colaboradores para
receberem bem o feedback, refletirem sobre as orientações recebidas e assumi-las
na mudança comportamental ou técnica.
A grande dificuldade está em preparar
aqueles que conduzirão esse processo. “O
feedback nas empresas é um momento
de calibração, oferece uma oportunidade
de melhoria”, explica.
Para Ferreira, se bem implantado,
o feedback pode ser avaliado positivamente, além de despertar no colaborador
um sentimento de “pertencimento”. O
profissional percebe que a empresa se
interessa por seu bom desempenho e lhe
oferece a oportunidade de aprender mais
sobre o que é valor para ela.
A especialista, no entanto, alerta que
há muitos casos em que o processo de
feedback, por ter sido sempre um momento de apontar erros, foi rejeitado e desvalorizado pelas equipes. Ela acredita que
a gestão dessa ferramenta tem de fazer
parte do processo de qualidade da empresa quando se pretende atingir excelência.
Esse retorno deve ter uma metodologia
baseada no desenvolvimento de adultos
e atender a uma frequência e constância.
Normalmente o feedback faz parte
das etapas da avaliação de desempenho
de colaboradores e pode estar atrelado à
política de incentivos, reconhecimento e
plano de carreira. “Mas é preciso ter em

© Yuri Arcurs | Dreamstime.com
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mente que todo momento de orientação
é um feedback e não precisa derivar em

aumento de salários ou benefícios. Não
pode e não deve ser punitivo, para não

gerar rejeição interna”, diz Ferreira. P
sorsini@terra.com.br

Oito dicas para um bom feedback
1.
2.
3.
4.
5.

Reflita sobre o momento adequado, a maneira e a forma de como fazer ou receber críticas.
Use crítica positiva; quando quiser corrigir e melhorar comportamento ou desempenho insatisfatório, use a negativa.
Inicie o feedback de forma amena, evitando falar de imediato sobre os pontos negativos da pessoa.
Escolha um local em que não haja o risco de ser ouvido e interrompido.
Observe como o ouvinte reage às suas colocações: a expressão facial do colaborador irá orientá-lo se o feedback está
sendo construtivo ou complicando uma situação.
6. Seja objetivo nas explicações, evitando que dúvidas e expectativas não reais se formem na cabeça do colaborador.
7. Prepare-se com antecedência, listando os itens que pretende abordar na conversa.
8. Evite comunicação unilateral: escute o interlocutor e mostre que sempre estará aberto para trocar ideias.
Fontes: Ricardo M. Barbosa, diretor executivo da Innovia Training & Consulting.

© Jan Mika | Dreamstime.com

Lesões bucais

Boca ferida
As lesões provocam dor, queimação e
desconforto ao falar e comer

T

udo começa com um incômodo na
região da boca, seguido de ardência e queimação ao falar ou comer
qualquer tipo de alimento. Às vezes, a
dor é tanta que fica quase impossível
beber até água. Esses são os sintomas
clássicos das aftas, que dificilmente
aparecem sozinhas – estão sempre em
duplas ou em trios. Conforme explica
Carolina Marçon, dermatologista e
membro da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, a afta é uma doença
comum, que ocorre em cerca de 20%
da população. Sua causa exata ainda
é desconhecida. Em alguns episódios,
pode ser provocada por uma reação
exagerada do sistema imunológico. “Os
fatores que desencadeiam a lesão inclui
estresse, fadiga, cortes acidentais, mudanças hormonais, perda de peso repentina, alergia a alimentos e deficiências
de vitamina B12, ferro e ácido fólico,
sendo que 30% a 40% dos pacientes
manifestam histórico familiar”, diz.
De acordo com Anna Torrezani,
estomatologista clínica, mestre em
diagnóstico bucal e especialista em
cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, existem diversas lesões orais
que podem estar relacionadas a traumas, deficiência imunológica, doenças
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autoimunes, neoplasias benignas e
malignas e também doenças ósseas.
Entre as mais comuns, estão aftas,
herpes simples e candidíase. “Afta é
o nome mais comum para denominar
as lesões, que na verdade podem ser
úlceras traumáticas, cujo fator desencadeante é um trauma provocado na
gengiva durante a escovação”, observa.
Para Torrezani, a estomatite aftosa
recorrente é o tipo mais comum de
doença da mucosa oral. A sensação
de queimação de 24 a 48 horas pode
preceder ao aparecimento de úlceras.
“As estomatites aftosas são comuns
na população, apresentam até 1 cm
de diâmetro, rasas, dolorosas, e com
formas arredondadas, são cobertas
por um amarelo-acinzentado”, reforça.
Ainda faz parte das lesões bucais a
herpes simples – uma infecção causada
pelo contato com um vírus que atravessa a pele e se instala no organismo
de forma latente, até que venha a ser
reativado. “A ativação do vírus pode
ocorrer devido a diversos fatores, como
exposição à luz solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre
ou outras infecções que diminuam a
resistência orgânica”, explica Marçon.
Algumas pessoas têm maior probabi-

lidade de apresentar os sintomas do
herpes. Outras, mesmo em contato com
o vírus, nunca desenvolvem a doença.
Já a candidíase oral, também conhecida como “sapinho”, é uma doença
muito comum nas diversas faixas etárias, especialmente em bebês e idosos,
causada pelo fungo Candida albicans.
“Todas as pessoas possuem esse fungo
no seu trato respiratório, fazendo parte
da flora normal da mucosa bucal, mas
as pessoas com imunidade baixa estão
mais propensas ao aparecimento dos
sintomas. A candidíase oral pode ser
transmitida através do contato com mucosas ou secreções de pessoas doentes”,
avisa Marçon.
Esses tipos de enfermidades bucais
não são graves, mas apresentam certa
recorrência, causando desconforto, dor
e ardência quando presentes. “A candi-

infecciosas como herpes e candidíase, é
preciso evitar o contato da saliva entre
as pessoas, através do beijo e uso compartilhado de copos e talheres”, reforça.
O tratamento deve ser orientado por
um especialista, que vai determinar o
medicamento mais indicado para cada
caso que, dependendo da intensidade,
pode ser de uso local (na forma de
cremes ou soluções) ou de uso oral, na
forma de comprimidos.

Odontogeriatria

Melhor sorriso
A saúde bucal do idoso deve ter mais atenção
Camila Pupo

S

egundo o Ministério da Saúde,
90% dos idosos têm problemas
bucais que podem levar à perda
do dente. Este dado mostra que a saúde
bucal dos idosos ainda é muito delicada
no Brasil e precisa de mais atenção.
Os sinais da terceira idade podem
ser vistos por diversos fatores, mas a
perda dos dentes não deve ser um destes
sinais. Fernando Luiz Brunetti Montenegro, doutor pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo,
explica que os dentes e ossos não ficam
velhos a ponto de se perderam fatalmente. O que acontece é a desinformação
sobre cuidados bucais básicos que, não
sendo feitos de maneira correta, fazem
com que muitos idosos tenham diversos
problemas, incluindo a perda dentária.
Paulo Cezar de Rezende, especialista
em implantodontia e odontogeriatria,
explica que, em princípio, o tratamento
dentário de um idoso ou de um adulto
é o mesmo, mas o maior cuidado que
o dentista deve ter ao tratar o paciente
na terceira idade é com a saúde geral
dele – saber se é portador de diabetes,
hipertensão ou qualquer outra doença
que inspire um cuidado específico.
“O tratamento do idoso deve ser
diferenciado e as perguntas sobre seu
estado de saúde devem ser feitas ao
paciente ou cuidador.

O dentista precisa ter conhecimento
das doenças e das medicações para
evitar problemas quando for preciso
medicar o paciente, inclusive com
anestésicos”, esclarece Nedi Soledade,
especialista em odontogeriatria e consultora científica da ABO.
Os problemas bucais mais comuns
na terceira idade são a cárie e a doença periodontal. Além disso, uma
característica frequente nos idosos é a
xerostomia (boca seca), que aumenta a
incidência de cárie nos dentes naturais,
e os pacientes com próteses podem ter
uma pior adaptação devida à falta e/ou
diminuição da saliva. Como tratamento,
são indicados comprimidos para aumentar a salivação e evitar esses danos.
Na terceira idade os pacientes acabam fazendo uso de mais remédios,
o que diminui o fluxo salivar. Para
prevenir cáries e a doença periodontal,
inicialmente é preciso uma escovação
completa e o uso do fio dental com um
suporte especial, que facilita a utilização, e, se houver espaço entre os dentes,
a escova interdental deve ser utilizada.
Além disso, todos os dias o idoso deve
limpar a língua com um limpador adequado, preferencialmente os de plástico,
pois permitem uma limpeza mais funda
que também auxilia na pneumonia aspirativa no caso de pacientes acamados.

Com relação às aftas, estas devem
cicatrizar em um período de 15 a 20
dias, porém deve-se manter boa higiene oral e evitar alimentos ácidos,
apimentados ou salgados, uma vez que
eles irritam as feridas. “A dor pode ser
tratada com gel analgésico. O uso de antisséptico pode ajudar também a limpar
os detritos e bactérias que se acumulam
na ferida”, finaliza Marçon.
P
eliescudero@gmail.com

Os pacientes idosos com próteses
fixas e/ou móveis devem ter cuidados
específicos. Segundo Soledade, as próteses fixas podem acumular bactérias
e sangramento gengival. Já as móveis
podem provocar cárie na raiz dos dentes
em virtude dos grampos que muitas
vezes estão partidos, ou dentes fraturados, que irão modificar a adaptação da
prótese, ocasionando danos ao paciente.
Rezende ressalta que, no caso de
prótese total, ela deve ser trocada de
três a cinco anos, pois é muito comum
pacientes usarem a mesma peça por um
longo período da vida e, neste tempo, os
dentes se desgastam ou perdem o corte,
o que acaba comprometendo a mastigação e, em consequência, levando o
idoso até a consumir menos alimentos
fibrosos por serem mais duros.
Soledade recomenda que o idoso vá
ao dentista de seis em seis meses para
avaliação das próteses, gengiva e cáries.
Aqueles que estiverem impossibilitados
de ir ao consultório dentário devem ser
tratados em casa, por meio de atendimento domiciliar.
P
millamekary@gmail.com
© Diego Vito Cervo | Dreamstime.com

díase pode sugerir um quadro imunológico descompensado ou até mesmo
quadro de diabetes descompensada.
Nos casos de pacientes com HIV, leucemia e transplantados, deve-se tomar
maiores cuidados por causa de infecção
generalizada”, diz Torrezani.
A estomatologista recomenda uma
boa alimentação para manter o sistema fortalecido e imune, além de uma
boa higienização bucal. “Nas doenças
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Câncer

A informação como arma
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2001
e 2011, aumentou em 2,5% o número de mortes
por câncer no Brasil

P

Eli Serenza

esquisa realizada pelo Ministério
da Saúde revelou que o câncer
foi responsável pela morte de
882.569 homens entre 2001 e 2011 e
de 754.612 mulheres no mesmo perío
do. Atualmente, a doença responde
por 13,7% das mortes registradas no
País e calcula-se que haverá cerca de
500 mil novos casos até 2020, com
crescimento de 38,1 % sobre os números atuais.
De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, 27 milhões de
pessoas terão algum tipo de câncer
em 2030, o que deve motivar a busca
por melhores práticas de prevenção e
cura. O primeiro passo para o combate
da doença é a informação e, no Brasil,
o Instituto Nacional do Câncer (Inca)
abastece os centros de pesquisa e
tratamento com as últimas estimativas realizadas em 2012 sobre
a incidência e os 18 tipos
de câncer mais comuns. Os
números ajudam a traçar
as formas de controle e
acompanhamento, além
de definir os investimentos
para o combate da doença
em suas diversas formas.
A lista começa
pelo câncer de
mama, o tipo
de maior incidênc ia ent r e
as mulheres
em todo o mundo
e a expectativa de 52.680
novos casos por ano, só
no Brasil. O câncer do colo
do útero vem em seguida
com a previsão de 17.540
casos no País. Entre os
homens, o câncer de
próstata é o mais
comum e a projeção

do Inca era de 60.180 novos casos no
ano passado.
Nos casos comuns aos dois gêneros, o câncer de pele é o que aparece
em maior número entre homens e
mulheres, dividido em dois grupos:
o não melanoma, menos agressivo e
mais frequente, e o melanoma, mais
agressivo e raro. As estimativas do
Inca indicavam 65 casos novos de
câncer não melanoma para cada 100
mil homens e 71 para 100 mil mulheres brasileiras. O câncer de pulmão,
no entanto, ainda é o que mais mata
em todo o mundo e, no Brasil, a estimativa era de 17.210 casos novos em
homens, além de 10.110 em mulheres,
no último ano.

Exames e tratamentos disponíveis

Se o número de casos continua
crescendo, aqui e no mundo,
a tecnologia para detectar
tumores, assim como as
alternativas de tratamento,
também evolui rapidamente. Quanto mais cedo
for diagnosticada, maior
a chance de remissão da
doença e a tecnologia
disponível per mite
exames cada vez
mais detalhados,
que indicam qual
a probabilidade
de um câncer
evoluir e seu
grau de
ag r e s s i v i dade, além
de def inir
t ratamentos
individualizados ou a
retirada de um tumor
com o menor dano possível para o restante das

© Syda Productions | Dreamstime.com
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células sadias e menores sequelas na
vida do paciente.
Recentemente, por exemplo, uma
pesquisa sobre câncer de mama do
IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer ganhou destaque e
reconhecimento científico em todo
o mundo. O estudo, realizado pelo
Departamento de Mastologia do IBCC,
mostrou que a ausência de células
neoplásicas, assim como sua presença
isolada, e a ocorrência de micrometástases detectadas no linfonodo
sentinela (localizado entre as mamas
e as axilas) não eram indicadores da
necessidade de cirurgia complementar
dos outros linfonodos axilares, como
se acreditava, evitando os efeitos
colaterais do procedimento, como o
aumento de dor e sensibilidade, inchaço e riscos de infecção.
A pesquisa desenvolvida durante 10
anos pelo Departamento de Mastologia
do IBCC foi indicada como um dos
cinco estudos com maior número de
casos envolvendo linfonodo sentinela
e câncer de mama. O coordenador da
pesquisa e do Departamento de Mastologia do IBCC, Edison Mantovani
Barbosa, com doutorado na USP, explica que o instituto possui um banco
de dados com mais de 1.200 biópsias
desse tipo de linfonodo. “Poucos centros de referência detêm um número
tão abrangente como este em todo o
mundo, o que confirma a importância
científica do estudo”, justifica.
O Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (Icesp), integrado ao Hospital das
Clínicas e à Faculdade de Medicina
da USP, também usa os milhares de
casos tratados em seus cinco anos de
existência para abastecer os bancos
de dados de uma espécie de superlaboratório. Segundo a coordenadora
clínica e diretora de Multiespecialidades do Icesp, Maria del Pilar Estevez,
as pesquisas realizadas no Centro de
Investigação Translacional em Oncologia (CTO), como suporte ao atendimento clínico e cirúrgico, permitem
determinar o grau de agressividade de
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Célula de carcinoma cervical

Escolhas difíceis

Preservar o equilíbrio emocional
do paciente é a melhor maneira de
ajudá-lo a enfrentar decisões difíceis,
mas imprescindíveis para o sucesso
do tratamento. Momentos como
esses se repetem todos os dias, em
todo o mundo. O fato recente mais
conhecido é o da atriz Angelina Jolie,
que optou pela mastectomia radical
mesmo antes de algum tumor aparecer. Sua decisão foi fundamentada
no exame que indicou a presença de
um gene defeituoso, o mesmo que
vitimou sua mãe, avó e tia. Angelina
não quis apostar em 13% de chance
de não desenvolver um tumor e partiu
para batalha, que incluiu a exposição
de seu caso na mídia internacional,
como forma de esclarecimento e estímulo a outras mulheres diante da
mesma escolha.
No caso de Silvia Moraes não
houve opção, pois, apesar de menos
agressivo, o câncer diagnosticado
ainda no início se espalhava em
tumores milimétricos pelas duas
mamas, o que determinou a mastectomia total. Menos de um mês após
a primeira cirurgia, com um corte
horizontal atravessando o peito,
sem nenhum volume nem auréola,
Silv ia precisou de nova cirurg ia

© Piotr Marcinski | Dreamstime.com

um tumor, decidir qual o melhor tratamento para o paciente e a dosagem
adequada de medicamento.
O instituto também é precursor na
formação de um grupo especializado
em cardio-oncologia. O trabalho em
conjunto com o Instituto do Coração
(InCor) permitiu o desenvolvimento de
protocolos para evitar complicações
cardiovasculares, decorrentes de alguns tipos de tratamento, diminuindo
o risco de impacto na sobrevida dos
pacientes.
Outra arma do Icesp na luta diá
ria contra o câncer é sua política de
humanização, que procura tratar cada
paciente como um indivíduo. “O programa começa na porta de entrada
do hospital e promove diversas atividades de motivação para pacientes
e acompanhantes, tornando o tempo
que passam em tratamento menos
estressante.”

para retirar mais um pouco de tecido. Mas a cirurgia radical livrou
a tradutora paulista de tratamentos
mais agressivos, como a rádio ou
quimioterapia e, passados quatro
anos, está cada vez mais segura em
relação aos resultados: seus exames
estão perfeitos, assim como os seios,
preenchidos com próteses e com as
auréolas refeitas com micropigmentação – nada diferentes daqueles
submetidos apenas a uma “recauchutagem” estética.
P

Alimento para fortalecer

divulgação

M

uitas vezes, os tratamentos para
o câncer causam efeitos colaterais indesejáveis e até difíceis de
suportar. A quimioterapia, que envolve
a combinação de drogas injetadas diretamente na veia com a intenção de
destruir a célula cancerosa ou impedir
seu crescimento, pode piorar o estado
do paciente em função de mal-estares
como náuseas, vômitos, dores de cabeça e falta de apetite. Isso acontece
porque o método de tratamento visa
eliminar apenas as células doentes, mas
terminam por afetar também algumas
células sãs.

Neusa Pinheiro
Uma alimentação bem equilibrada é a ideal para os doentes que
necessitam estar com boa resistência
para combater a doença. A nutróloga
Fernanda Schettino decidiu ajudar
aqueles que têm dificuldades com a
alimentação e os efeitos dos remédios:
“Eu convivia com a dificuldade das
pessoas com câncer e seus sofrimentos
e resolvi elaborar orientações direcionadas a elas, especificamente. Observei
que muitas, por absoluto desespero,
se voltavam a dietas milagrosas, que
podiam fazer muito mal à saúde”.

Essas orientações consistem, em
linhas gerais, na abundante ingestão
de líquidos – de dois a três litros por
dia – com a função de eliminar as
partes tóxicas do medicamento. Não
se recomenda a ingestão de bebidas
alcoólicas durante o tratamento. A
dieta deve observar sempre a preferência do paciente, seus gostos e
alimentos favoritos, que trarão mais
prazer durante as refeições. Esses
alimentos devem ser indicados sempre
em primeiro lugar, quando o doente
estiver sem fome, para estimulá-lo
a comer.
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Para o cancerologista Hézio Fernandes Jr., mesmo que os efeitos
colaterais sejam diferentes em cada paciente, os sintomas agudos da quimioterapia são uma reclamação comum.
Além das dicas alimentares, o médico
explica que existem também soluções
médicas, pois hoje os medicamentos
ajudam muito a combater tais efeitos.
Alguns estudos feitos em ratos
apontam para o caminho ao combate
à queda dos cabelos, aftas, diarreia e
outros. A evolução do tratamento dos
sintomas é sistemática.
Existem diversos procedimentos
para combater os vários efeitos danosos causados pelas drogas. Schettino ensina alguns “truques” para
driblá-los: a falta de apetite é um dos
principais. O paciente percebe a mudança de paladar. Os alimentos ficam
com sabor de metal, principalmente
os alimentos ácidos. Para anular esse
efeito, ela indica a alimentação com
talheres de plástico e o consumo de
hortelã e frutas; mas, antes de se
alimentar, é interessante que se passe
gelo na língua.
A ação psicológica também é
necessária nesse momento. Além de
apresentar sempre os pratos favoritos
ao paciente, eles devem conter porções
reduzidas, para que haja repetições.
Os lanchinhos e vitaminas saudáveis
e nutritivas a cada três horas são
recomendados e, no jantar, podem ser
servidos mingaus ou sopas.
A boca também sofre com feridas
e secura. É bom evitar comidas ácidas,
com muito sal ou com condimentos.
São preferíveis as macias e as líquidas,
no caso das sopas. Alimentos muito
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quentes ou duros também não ajudam,
pois podem piorar as feridas. Apesar
de a sopa e caldos serem quentes, eles
hidratam a boca, aliviando a secura.
Neste caso são recomendados pratos
com bastante molho e é sempre bom
ter um copo à mesa para molhar a
comida e facilitar a deglutição.
Outra boa dica é chupar balas de
hortelã ou menta antes de fazer a
refeição. Alimentos duros devem ser
triturados, como é o caso da carne,
pois são muito difíceis de engolir. Pipocas podem piorar as feridas da boca.
Um dos efeitos colaterais mais
comuns da quimioterapia é a anemia.
Existe uma deficiência do sangue em
transportar oxigênio para as células,
pela redução das hemácias (glóbulos
vermelhos) e hemoglobina. Um paciente anêmico tem pulsação mais

elevada, respiração aumentada e
grande indisposição física, o que não
ajuda nada para quem já está abatido
pela doença. É adequado, para o caso,
o consumo de alimentos ricos em
ferro, como o fígado. Laranja, acerola
e goiaba são frutas que têm bastante
vitamina C e também ajudam. Deve-se
dar preferência aos alimentos cozidos
no vapor aos fervidos e é bom evitar
o leite na refeição, pois interfere na
absorção do ferro.
A reação do organismo com a
ingestão de alimentos gera outros desconfortos, como de repulsa, através dos
vômitos, que podem ser acompanhados
de náuseas ou de retenção, como de
prisão de ventre. No caso dos vômitos,
os alimentos frios são melhores por
possuírem cheiros mais discretos. Os
sorvetes de palito, sucos e bolachas
geralmente são bem tolerados. Para a
prisão de ventre, frutas como mamão e
laranja, além da ameixa preta, na forma
de sucos ou in natura, são ótimas para
o funcionamento do intestino, assim
como as verduras cruas e iogurte natural. A postura também é importante,
por isso não é adequado deitar-se logo
após as refeições. Também é bom ter
cuidado com a desidratação que pode
ser causada pela diarreia. Neste caso,
mamão, laranja e ameixa preta não
são indicados. É necessário reforçar as
sopas, com arroz, batata ou macarrão.
O mingau de fubá também ajuda e os
soros caseiros também devem ser administrados em casos mais avançados. P

Carreira

Pós-graduação em saúde
divulgação

Já estão abertas inscrições para as novas turmas
dos MBAs da UCA

introduzidos com a implantação da
regulação do setor pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“Além disso, o formato proposto pelo
MBA aliou perfeitamente o material
necessário para meu aprimoramento
em gestão de planos. Isso, sem mencionar a network promovida no curso”,
recorda Cyro.

Único no Brasil

O

Ricardo Mansho

setor de saúde no Brasil é bastante complexo. E iniciativas que
contribuam para o entendimento de sua dinâmica são fundamentais
para gestores preocupados em se
atualizar sobre o mercado onde atuam.
Além disso, é uma oportunidade para
trocar experiências com profissionais
da mesma área. Por isso, a Universidade Corporativa Abramge (UCA),
em parceria com a Universidade São
Camilo, lança o 16o MBA de Gestão de
Planos de Saúde e o 8o MBA de Gestão
de Promoção de Saúde e Qualidade de
Vida nas Organizações.
As novas turmas de pós-graduação
lato sensu têm disciplinas redimensionadas. Alexandre Lourenço, presidente
da UCA, explica que a grade curricular
dos dois MBAs foi reformulada com
a criação de módulos que facilitem

o acesso de quem deseja fazer outra
pós-graduação, num espaço máximo
de dois anos, de acordo com normas do
Ministério da Educação (MEC). “A ideia
é que o aluno fique com créditos para
que possa fazer outro MBA, sem que
necessariamente precise refazer as matérias já concluídas anteriormente. Isso
faz com que o custo da pós-graduação
e o tempo que precisa ser dedicado
diminuam”, explica Lourenço.
“O MBA me proporcionou uma
visão multifacetada do setor e possibilitou um melhor entendimento e
um olhar mais crítico sobre questões
relacionadas à gestão de operadoras
de planos de saúde, sua dinâmica e
desafios.” A opinião é de Francisco
Balestrin, presidente da Associação
Nacional dos Hospitais Pr ivados
(Anahp) e pós-graduado em Gestão
de Planos de Saúde, pela Universidade
Corporativa Abramge.
Já para Cyro Alves de Britto Filho,
atual presidente do Sindicato Nacional
das Empresas de Medicina de Grupo
(Sinamge), apesar da longa experiência
em Gestão de Planos de Saúde, achou
importante a oportunidade de realizar
o MBA para aliar o conhecimento prático ao científico e também incorporar
novos conceitos que estavam sendo

O primeiro MBA de Gestão de
Planos de Saúde surgiu em 2000,
já aprovado pelo MEC. Pioneiro no
ramo da Saúde Suplementar, ele é
o único até agora voltado para esta
área no Brasil. Logo em sua primeira
turma teve mais de cinquenta alunos
inscritos. “Naquela ocasião foi preciso
abrir uma segunda sala para comportar todos os interessados”, afirma o
presidente da UCA.
Na medida em que a ANS e os próprios alunos perceberam a importância
de se aprofundarem mais nas atividades de promoção e prevenção de saúde
como forma, inclusive, de conter custos das operadoras, a UCA visionou um
novo curso. Foi então que Alexandre
Lourenço, com a parceria de Alberto
Ogata, presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV),
elaborou o MBA de Gestão de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida nas
Organizações. O objetivo era abordar
especificamente o tema prevenção e
todas as suas ramificações. Desde a
primeira turma a UCA preocupou-se
em contratar professores – todos com
mestrado e doutorado – com vivência
e experiência na atividade lecionada
em sala de aula, tornando-a ainda
mais dinâmica.
Mais de 500 profissionais já participaram dos MBAs da UCA. As novas
turmas começarão em março de 2014
e as inscrições poderão ser realizadas
até janeiro do mesmo ano. Os alunos
que fizerem inscrições até dezembro
de 2013 terão 10% de desconto. Para
conferir a grade curricular e outras
informações dos MBAs, acesse o site
www.mbagestaosaude.org.br.
P
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Entrevista

Violência urbana: c

Como o senhor avalia a situação
da violência no Brasil hoje?
A violência urbana persiste como
um dos mais graves problemas sociais no Brasil, totalizando mais de
900 mil vítimas fatais nos últimos
15 anos. Nosso sistema é caro e
ineficiente. Gastamos todos os anos
1,4% do nosso PIB com segurança
pública, algo em torno de R$ 50
bilhões. Temos taxas alarmantes
de criminalidade e violência, bem
como convivemos com prisões superlotadas e com 45% dos presos
em situação provisória (sem julga-
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Sueli Zola
divulgação

O Brasil ocupa posição de
destaque num triste ranking:
estamos entre os vinte países
com os maiores índices de violência urbana. Esse grave problema social já totalizou 900
mil vítimas fatais nos últimos
quinze anos. Não há um único
dia em que a imprensa deixe
de noticiar a ocorrência de crimes. Engana-se quem pensa
que essa situação decorre da
falta de investimentos. A área
de segurança pública consome
anualmente 1,4% do PIB, um
valor próximo a 50 bilhões de
reais. Apesar do custo alto, o
serviço é ineficiente. “O Brasil
precisa encarar a reforma estrutural do seu sistema de justiça e segurança”, argumenta
Renato Sérgio Lima, doutor
em Sociologia pela Universidade de São Paulo, com

Renato Lima

pós-doutorado em Economia
pela Universidade Estadual de
Campinas. Entre as medidas a
serem implantadas, o soció
logo aponta “a construção de

mento). O sistema capacita e paga
mal aos policiais e convive com
padrões operacionais inaceitáveis
de letalidade e vitimização policial
(cerca de 20% dos homicídios do
País são cometidos por policiais). Em
suma, não conseguimos oferecer
serviços de qualidade e, com isso,
reforçamos a perversa desigualdade
social do País.
São Paulo conseguiu reduzir o
número de homicídios na última
década. Isto seria um avanço?
Ganhos como a redução dos

um verdadeiro Sistema Único
de Segurança Pública, que
atualize a distribuição e a
articulação de competências
entre União, estados e municípios e crie mecanismos
efetivos de cooperação entre
eles”. Membro do Conselho de
Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
e coautor do livro Segurança
Pública e Violência (Editora
Contexto), Renato Lima propõe, ainda, a valorização dos
policiais e sua aproximação
com a comunidade. “A polícia
não pode trabalhar sozinha e
criar vínculos públicos com a
população tem sido uma das
estratégias mais bem-sucedidas no mundo”, assegura.
Leia a seguir a íntegra de sua
entrev ista, concedida com
exclusividade a esta revista.

homicídios em São Paulo, entre
2000 e 2011, tendem a perder
força, na medida em que não há
normas técnicas, regras de conduta
ou padrões capazes de modificar
culturas organizacionais ainda
baseadas na defesa do Estado e
não da sociedade. Basta vermos a
forma como as polícias reagiram
às manifestações sociais de julho
último, ora com excesso, ora com
omissão. As instituições policiais e
de justiça criminal não experimentaram reformas significativas nas
suas estruturas. Avanços eventuais

cenário dramático
no aparato policial e reformas na
legislação penal têm se revelado
insuficientes para reduzir a incidência da violência urbana. Resultados
perenes só podem ser obtidos mediante reformas estruturais do sistema de segurança pública e justiça
criminal, bem como do efetivo comprometimento político dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
Essas reformas devem envolver a
construção de um verdadeiro Sistema Único de Segurança Pública
no Brasil, atualizando a distribuição
e a articulação de competências
entre União, estados e municípios
e criando mecanismos efetivos de
cooperação entre eles.
Segundo a ONU, o IDHM (Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal) do País mudou do patamar
“muito baixo”, em 1991, para “alto
desenvolvimento humano” em 2010.
Com essa melhora no índice é de se
esperar que a violência diminua?
Não, pois a relação entre pobreza
e violência é inversa ao que muitas
vezes imaginamos. Os estudos disponíveis mostram que a violência
é indutora de desigualdade e pobreza. A questão é o impacto que
gera na vida população. A violência
reforça a pobreza e a precarização
das condições de vida; impede o
desenvolvimento urbano; muda o
cenário das cidades e o dramatiza.
Nesse sentido, investir em políticas
de segurança pública que considerem cidadania e paz como seus elos
estruturantes significa pensá-las
como parte constituinte e fator de
um desenvolvimento socioeconômico efetivo. Dito de outra forma,

"Como efeito
perverso, as taxas
de crimes e violência
acompanharam esse
processo e demonstram
o quão associadas
estão aos aspectos
ligados à organização
da vida urbana"
se não enfrentarmos a questão da
violência, dificilmente o País conseguirá avançar na melhoria dos seus
indicadores socioeconômicos.
Segundo o Mapa da Violência
2012, do Instituto Sangari, há uma
migração do crime para as cidades
do interior. Por que esse fenômeno
está ocorrendo?
Com o avanço dos indicadores
sociais, as cidades do interior foram
ganhando espaço e peso no cenário
nacional. Assim, como efeito perverso, as taxas de crimes e violência
acompanharam esse processo e demonstram o quão associadas estão
aos aspectos ligados à organização
da vida urbana.
Embora esse fenômeno seja um
fato, não podemos desprezar, por
outro lado, o efeito da melhoria
dos sistemas de informação nessas
estatísticas. À medida que se investe
na área, estados que antes não apareciam nas estatísticas passam a ter
suas realidades mais bem descritas.
As informações sobre número

de crimes cometidos estão mais
confiáveis?
Na verdade, o País ainda sofre
de um “apagão estatístico”. Uma
pesquisa divulgada em agosto
último (do economista Daniel Cerqueira, do Instituto de Pesquisas
Aplicadas – IPEA) indica que cerca
de 130 mil homicídios deixaram de
ser contabilizados entre 1996 e 2010
em virtude de problemas de registro dos dados. Isso significa que
precisamos estruturar urgente um
sistema nacional de informação que
trabalhe com os dados das polícias e
seja transparente e disponível para
a população.
Como o senhor avalia ações
adotadas para conter a violência,
tal qual a UPP (Unidade de Polícia
Pacificadora)?
Assim como as UPPS, várias outras iniciativas têm sido tentadas ao
longo dos últimos anos: sistemas de
informação, integração das polícias
estaduais, modernização tecnológica, mudança no currículo de ensino
policial, investimentos em novos
equipamentos. No entanto, se elas
dão sobrevida a um modelo na UTI,
não atingem o cerne do problema,
que é, sem meias palavras, político.
Houve uma aposta na gestão, nos
anos 2000, como estratégia de
modernização da segurança pública
e alguns resultados foram obtidos.
Entretanto, tais ações têm caráter
incremental e o Brasil precisa encarar a reforma estrutural do seu
sistema de justiça e segurança. Do
contrário, boas ideias (como é o
caso das UPPs) vão sendo tragadas
pelo buraco negro que se trans-
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Entrevista
formou o sistema de segurança do
País. Nenhuma ação isolada terá
força para mudar o quadro de medo
e insegurança.
É muito comum as pessoas caracterizarem a sensação de impunidade como uma das causas da
violência. Como o senhor analisa
essa questão?
A impunidade é mais uma das
evidências da falência do sistema,
sobre a qual já falei nas questões
anteriores. Mais do que propor
penas severas, o Brasil precisa reconhecer que a qualidade da investigação criminal no país é muito ruim
e que o modelo atual não contribui
para que os crimes sejam elucidados
e punidos. A impunidade demonstra
que o drama de um sistema ineficiente não é só das polícias e deve
envolver Ministérios Públicos e
Poder Judiciário. Não temos como
falar de um Brasil mais seguro sem
que tais instituições não deem sua
parcela de contribuição para a melhoria da área.
O número de crimes praticados
com crueldade parece ter aumentado (pelo menos a mídia tem divulgado mais). Isto é um fato?
Não existem evidências empíricas
desse aumento. Os dados disponíveis não comprovam este fato e precisamos produzir mais pesquisas e
estudos antes de nos fiarmos nessa
percepção. O que há é uma maior
sensibilidade da mídia para casos
como esses.
Como o senhor avalia a proposta
de redução da maioridade penal?
Inconstitucional e sem nenhuma
garantia de eficácia. Nossos problemas poderiam ser bem menores
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se optássemos por uma solução
sistêmica e não por dar respostas
pontuais aos dilemas da segurança
pública.

"O País precisa de
uma polícia forte,
que não seja violenta
e nem obtenha
provas por meio de
coações e grampos
indiscriminados. O Brasil
que queremos necessita
de uma polícia que
seja valorizada e
crie vínculos com a
população"
Como deve ser a ação da polícia
a fim de reduzir as taxas de criminalidade?
O País precisa de uma polícia
forte, que não seja violenta e nem
obtenha provas por meio de coações e grampos indiscriminados.
O Brasil que queremos necessita
de uma polícia que seja valorizada
e crie vínculos com a população.
Polícias distantes dificultam não
só a prevenção da violência, mas
também a investigação de crimes.
Ações de reorientação das práticas
policiais em direção à participação
da comunidade na formulação e
execução de atividades (conselhos,
bases de polícia comunitária, entre
outras) mostraram-se muito eficazes na reconquista da legitimidade
e de espaços.

Quais caminhos vêm sendo propostos para superar esse grave
problema social, que é a violência
urbana?
As ações que mais tiveram êxito
em reverter taxas de violência, na
história recente, concentraram suas
energias no tripé: aproximação com
a população (que já abordamos na
questão anterior), uso intensivo de
informações e aperfeiçoamento da
inteligência. Por uso intensivo de
informações, compreendemos a
adoção de técnicas de produção
de indicadores e análise de dados
para planejamento, monitoramento e avaliação de operações
policiais. Elas foram fundamentais
para otimizar recursos humanos e
materiais no dia a dia das polícias.
Já em relação ao aperfeiçoamento
da inteligência, queremos destacar
os esforços de coordenação dos
fluxos de dados para a investigação
criminal com vistas a reduzir ruídos
e produzir provas mais robustas e
que permitam punir quem comete
um delito. No entanto, por melhores
que sejam essas práticas de gestão,
sem uma mudança substantiva na
estrutura normativa das polícias, o
quadro de insegurança hoje existente tenderá a ganhar contornos
dramáticos.
Países que conseguiram reformar
suas polícias, como Irlanda e África
do Sul, deixaram-nos uma lição:
quando a atividade policial deixa de
ser autônoma e passa a responder à
lógica das políticas públicas, muito
se ganha. Para além de soluções
puramente técnicas, percebe-se
que os problemas da área podem
ser mitigados quando a política
está efetivamente comprometida
na construção de uma nova postura
do Estado em relação à sociedade.

Andropausa

Queda na testosterona
25% dos homens acima de 50 anos têm a deficiência

E
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xiste um pensamento comum de
que a andropausa é o equivalente à menopausa da mulher. Um
engano. A menopausa é o período que
se inicia com o fim dos ciclos menstruais e o encerramento da produção
dos óvulos em mulheres, geralmente
entre 45 e 55 anos. A diminuição das
taxas hormonais, principalmente dos
hormônios estrogênio e progesterona,
acontece abruptamente, geralmente
em menos de um ano. Já a andropausa ou deficiência androgênica,
atinge cerca de 25% dos homens
acima de 50 anos e é tratada como
uma doença, pois ela se define como
a diminuição pronunciada, mas lenta,
da testosterona e as consequências
danosas devem ser tratadas. O hormônio é responsável por características
inerentes aos homens, como os pelos
no rosto e corpo, musculatura mais
desenvolvida, pomo de Adão e capacidade reprodutiva.
O não tratamento pode levar a
sérios problemas, como diz o urologista Daher Chade, do InCor de São
Paulo. “Muitos homens confundem
os sintomas da andropausa com problemas de envelhecimento. Eles não
têm conhecimento da doença. Sentem
cansaço, acumulam gordura no abdômen,
sentem dor e
só procuram o
médico quando aparecem os
sintomas ligados à
atividade

sexual, como dificuldade de ereção e
falta do desejo.”
De acordo com o médico, nem
todos os pacientes necessitam de
reposição hormonal, mas é essencial
para muitos. Casos mais sérios podem
levar a problemas no coração e fraturas ósseas. O tratamento baseia-se
em exames de sangue e próstata. Mas
é preciso muito cuidado na administração de reposição, pois pessoas que
apresentam aumento da próstata ou
tenham apneia do sono não devem
receber doses a mais de testosterona.
A endocrinologista Andressa Heimbecher concorda com o médico e diz
que muitos pacientes não procuram
ajuda para tratar a doença por falta de
conhecimento mesmo. Quando descobrem sobre a andropausa, geralmente
em jornais e revistas, vão ao médico e
costumam seguir o tratamento direito.
Uma vida desregrada, com hábitos
ruins, acelera o problema. Fumantes,
sedentários, amantes do consumo
de carne e alimentos gordurosos, os
depressivos ou estressados são os que
mais sofrem pela queda dos níveis de
testosterona. Por isso, é importante o
acompanhamento médico anual dos
níveis hormonais, especialmente após
os 50 anos.
A andropausa pode acelerar o processo de descalcificação óssea, ocasionando a osteoporose ou um processo
menos intenso de descalcificação e
desmineralização dos ossos, chamada
de osteopenia. Os cuidados devem,
também, ser reforçados quando o
paciente tiver diabetes ou for cardíaco.
Os médicos costumam recomendar alguns exames para detectar a
andropausa, como o de sangue, pelo
qual se mede o índice de testosterona,
exame de toque retal, espermograma – para quantificar a produção de
espermatozoides, densitometria óssea
e ecografia da próstata e abdômen.
A reposição da testosterona pode
se dar através de adesivos ou im-

Atenção aos sintomas
da andropausa

Depressão: o homem torna-se irritadiço e rabugento.
Cansaço: o desânimo e cansaço
ficam evidentes e são bastante
comuns.
Disfunção erétil: alguns pacientes
apresentam dificuldade na ereção.
Aumento da gordura corporal: acúmulo da gordura, especialmente no
abdômen.
Diminuição da massa muscular: o
paciente nota que está perdendo
músculos e força.
Diminuição da libido: o desejo sexual
começa a ficar menos intenso.
Osteoporose e osteopenia: fraqueza nos ossos é muito comum na
andropausa.
Redução no tamanho dos testículos: a doença interfere no volume
testicular.
Dificuldade em se concentrar: o
problema pode afetar o desempenho
no trabalho.
Problemas de memória: o paciente
passa a esquecer de coisas com
facilidade.
Fonte: Daher Chade, urologista.

plantes aplicados na pele ou injeções
intramusculares de maneira regular.
Também são recomendados exercícios
aeróbicos diários, vida sexual ativa,
psicoterapia – em casos de estresse e
depressão – e alimentação saudável,
quase isenta de gorduras.
É importante, porém, que o médico tenha o controle dos níveis
hormonais do paciente. A aplicação
desnecessária ou excessiva de testosterona pode gerar complicações como
o surgimento de casos de apneia do
sono, aumento de risco de câncer ou
aceleração do desenvolvimento de
alguns tumores.
Com a administração correta e
balanceada do hormônio, o paciente
sentirá maior disposição – sua libido
aumentará, haverá melhoria em seu
humor e em sua capacidade cognitiva,
aumento da massa magra (muscular),
massa óssea e estrutura do corpo.P
neusapinheiro@ig.com
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Direitos

Consumidores online
As reclamações de compras online crescem
nas redes sociais

P

or ser capaz de proporcionar facilidade para a realização de compras
de produtos e serviços, o comércio
eletrônico – que desobriga o consumidor de encarar o trânsito, disputar
vaga para estacionar e esperar para ser
atendido – incrementa, diariamente,
as cifras que movimenta no Brasil. O
chamado e-commerce encerrou 2012
com faturamento de R$ 22,5 bilhões,
um crescimento de 20% em relação
a 2011, segundo a e-bit, que pesquisa
informações sobre comércio eletrônico.
Ao mesmo passo crescem os problemas relatados por consumidores.
Entre as queixas mais comuns, estão:
descumprimento do prazo de entrega
ou não entrega de mercadorias; produtos entregues com avarias ou defeitos;
cobranças indevidas ou abusivas e
dificuldades para cancelar ou desistir
da compra.
Para evitar desgastes e até mesmo
prejuízos, são recomendados cuidados
básicos que envolvem, sobretudo, não
efetuar compras em computadores públicos, verificar os itens de segurança do
site e a opinião de outros consumidores.
No entanto, novas maneiras são
usadas pelos consumidores dispostos a
se fazerem ouvir. Além do atendimento
presencial e por fax, para fazer valer
suas reclamações e direitos, os adeptos
da rede podem reclamar no Procon-SP
por meio da internet. Usam também
sites próprios para reclamações como
o Reclame Aqui, que, ao realizar um
levantamento para a
revista Medicina Social,

identificou o do Ricardo Eletro como
campeão de reclamações nos primeiros
seis meses de 2013. A principal queixa
foi atraso nas entregas.
Os consumidores também aprenderam que reclamar nas redes de
relacionamento é mais eficiente que
apelar para Serviços de Atendimento ao
Cliente (SACs), pois qualquer um pode
ver e opinar.
Diante da nova realidade, muitas
empresas passaram a monitorar as
redes sociais. Estas, segundo Renato
Shirakashi, diretor de tecnologia da
Scup, empresa de monitoramento de
redes sociais, chegam a atender o cliente
em até duas horas. Por outros canais,
pode demorar dias. “As empresas se
preocupam mais com a reclamação feita
pela internet porque esta é replicada aos
amigos do reclamante e sabem que, por
ficarem registradas, podem promover
influências negativas futuras”, diz o
diretor.
Rosana Chiavassa, advogada especialista em direito do consumidor,
concorda que usar as redes sociais para
reclamar potencializa a insatisfação e
garante a adesão de mais pessoas, o
que fortalece o movimento. “A internet
dá o poder de divulgar a avaliação de
um produto para milhões de pessoas ao
mesmo tempo e as reclamações podem
ser utilizadas como elementos probatórios no curso de posteriores medidas
judiciais”, garante.
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Em abril de 2013, a consumidora
Maria Eduarda Nascimento comprou
um gravador de um site que não conhecia, mas que cumpria os requisitos
de endereço seguro. O produto foi entregue no prazo estabelecido, porém,
por incrível que pareça, não era novo.
Sem embalagem própria, o gravador
estava arranhado, não tinha manual
de instruções e tampouco o CD de
instalação. A consumidora fotografou
a mercadoria e o selo de postagem
dos correios e, imediatamente, expôs
o caso na página da loja no Facebook.
Em pouco tempo, a loja a procurou
para sanar o problema, oferecendo
duas opções: a devolução do valor
pago ou a troca da mercadoria.
Passível de erros como qualquer
empresa, mas também disposta a
saná-los, a Privalia, um outlet de produtos, permite ao cliente solicitar o
cancelamento da compra, devolver o
produto com defeito ou exercer o seu
direito de arrependimento. “Também
temos políticas de compensação em
casos em que identificamos falhas
operacionais de nossa parte”, diz
Andrea Scarano, diretor de marketing.
Para garantir a satisfação dos
clientes, Scarano revela que a empresa acompanha métricas operacionais
e de satisfação do cliente, além de
recomendações ao site – as mais relevantes por considerar a expectativa
dos clientes. “Buscamos identificar
as causas de eventuais quedas nestas
métricas para gerarmos novas ações”,
diz. Em breve, uma reforma no Código
de Defesa do Consumidor vai incluir
normas específicas para o comércio
eletrônico. As novas regras versarão
sobre a divulgação dos dados do fornecedor, a proibição do spam, o direito
do consumidor de arrepender-se da
compra e a punição do fornecedor por
práticas abusivas, entre outras. P
renatabernardis@uol.com.br
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Puberdade

Hormônios em ebulição
© Sziban | Dreamstime.com

A fase marca momento importante para
o desenvolvimento humano

M

uitas das mudanças em nossa vida
– físicas, psicológicas e comportamentais – ocorrem na adolescência, entre os 10 e os 20 anos de idade.
Neste período também nos preparamos
para o amadurecimento reprodutivo, e a
puberdade é a fase que marca o início e o
desenvolvimento dos hormônios sexuais.
É um momento de grandes transformações e decisões que marcarão a vida
futura, diz Luís Eduardo Calliari, professor
de Endocrinologia Pediátrica da Santa
Casa, em São Paulo. Daí a importância de
o adolescente formar uma autoimagem
positiva, o que exige atenção a qualquer
desequilíbrio em seu desenvolvimento
hormonal, de peso e de altura.
Nos meninos, o primeiro sintoma
dessa evolução é o aumento do volume
do testículo (às vezes imperceptível aos
olhos da família), que começa a produzir
a testosterona – o hormônio masculino
por excelência, responsável por modificações físicas (crescimento dos pelos
no corpo – área genital e axilas – e na
face; desenvolvimento da estatura, da
massa muscular; engrossamento da
voz) e comportamentais, com aumento
do interesse pelo sexo oposto. Também
inicia-se a produção de espermatozoides,
que permitirão a fertilização.
Nas meninas, os estrógenos, produzidos nos ovários, são os maiores respon-

sáveis pelas mudanças. O primeiro sinal
é o broto mamário, que surge logo atrás
dos mamilos. Os hormônios promovem
crescimento, tanto estatural como do
útero, e a distribuição da gordura própria
do sexo (no quadril e nas coxas, que as
ajudará a parir). Começa a produção de
óvulos, elas se tornam férteis e surge o
risco de gravidez; seu comportamento
se modifica e sua atenção se volta mais
para o sexo oposto.
Em paralelo, observa a psicóloga
clínica Nuria Torrents, especializada em
terapia familiar, o adolescente está sempre
se achando “desconjuntado” ou desajeitado por algum motivo, nem sempre real.
O que faz parte do seu desenvolvimento:
ao desprender-se da família, ele se espelha
em seus pares. Ser semelhante aos demais
do grupo passa a ser o dado mais importante para sua autoavaliação e, em função
desta, para sua autoafirmação.
Se atualmente a estética é muito
levada em conta, é mais ainda entre os
adolescentes. Além de peso e altura, eles
estão atentos a tudo que se relaciona
com os hormônios: a aparência da pele,
dos cabelos, dos pelos, dos órgãos externos masculinos e femininos. Tanto
nos meninos quanto nas meninas, tudo
isso – em meio aos conflitos, dúvidas
e incertezas próprios da idade – vai se
refletir na percepção de sua capacidade

de atrair o sexo oposto e pode pesar até
em sua orientação profissional.
O momento em que se iniciam essas
modificações varia, adverte Calliari.
As meninas, em média, começam a
desenvolvê-las por volta dos 10 anos
e menstruam entre 12 e 13 – ou seja,
mais cedo e rápido do que os meninos.
Neles, elas começam aos 11 ou 12 anos
e se concluem por volta dos 15 ou 16.
Há diferenças dentro do mesmo sexo:
uns começam a amadurecer mais cedo
(cerca de dois anos abaixo da média),
outros mais tarde; e tanto os que têm
puberdade precoce como os que a têm
tardia enfrentam dificuldades – ou até
bullying dentro do próprio grupo; nestes
casos, deve-se procurar ajuda médica.
A investigação diagnóstica busca
os motivos da puberdade precoce ou
tardia. Nos dois casos, o tratamento
possibilita a adequação do adolescente
à sua idade cronológica e melhora sua
adaptação psicossocial. Se a puberdade
tiver começado muito cedo (caso mais
comum), o médico visará bloquear a
produção precoce dos hormônios sexuais, para que o crescimento se prolongue por mais tempo e o paciente atinja
uma estatura final normal; já no caso da
atrasada, o processo consistirá em dar
o hormônio sexual – testosterona para
o menino, estrógeno para a menina.
As médias de peso e altura dependem da idade e do sexo e devem
ser avaliadas através do gráfico de
crescimento, além de outras variáveis.
Só a análise destas variações – altura,
padrão familiar, relacionamento grupal,
aspectos psicológicos e grau de avanço
da idade óssea (medido pelos raios X da
mão e do punho) – leva ao diagnóstico
e à conduta médica adequados. E a
melhor época para avaliar e começar
a corrigir desvios é quando surgem os
primeiros sinais da puberdade; se eles
não forem detectados a tempo, o tratamento será prejudicado. Foi o caso de
E.G.: por ser obesa, a mãe não detectou
nela os dois caroços na região dos seios
e, quando foi examinada, as opções de
tratamento já eram limitadas.
P
lucitab@terra.com.br
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STC

Nervo comprimido
A síndrome provoca dor, dormência, formigamento,
ardor, fraqueza ou danos musculares
Lucita Briza

A
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pesar de todo o prog resso
tecnológico e científico, a mão
ainda é considerada o principal
instrumento de que o ser humano
dispõe para atuar e transformar o
mundo à sua volta. Para ser capaz
de exercer funções que requerem
força, destreza e precisão, a mão
tem uma estrutura complexa, mas,
como todas as demais partes do
corpo, está sujeita a lesões. Uma
das lesões de maior incidência nesse
membro superior é a Síndrome do
Túnel do Carpo (STC), resultante da
compressão do nervo mediano que
atravessa este túnel ou canal estreito
localizado entre a mão e o antebraço.
A compressão pode provocar dor,
dormência, formigamento, ardor,
fraqueza ou danos musculares em
uma ou em ambas as mãos e nos
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dedos, podendo chegar a atingir os
braços e, às vezes, até os ombros.
Essa síndrome compressiva é
resultante de várias patologias, diz
Marcos Ulson, ortopedista da Clínica
Brigadeiro, em São Paulo, especializado em cirurgia da mão, sendo
a doença reumática sua principal
causa. Também pode estar associada
a problemas hormonais em mulheres
ou ao hipotireoidismo, a diabetes e
a traumas, fraturas, tumores e às
lesões causadas por movimentos repetitivos das mãos e do pulso – LER,
ou DORT (distúrbio osteomuscular
relacionado ao trabalho), como em
casos de operários, digitadores, jornalistas, músicos, esportistas.
Os sintomas da doença se tornam
mais fortes durante a noite. Em geral,
a dormência e o formigamento são

mais acentuados nos dedos polegar,
indicador e médio. Também pode
ocorrer falta de força para os apertos
de mão e dificuldade de apreensão,
o que provoca queda de pequenos
objetos. O canal carpiano ou túnel
do carpo é um tubo por onde passam
os tendões e o nervo mediano e ele
pode sofrer alterações; porém, seja
qual for a causa dessas alterações,
seu espaço continuará sendo o
mesmo – daí a compressão do nervo
mediano.
Para diagnosticar a STC, o principal exame é o clínico; mas, em casos
especiais, podem ser pedidos exames
de ultrassom, ressonância magnética
ou eletroneuromiografia. Em casos
iniciais, diz Ulson, a STC pode ser
tratada com anti-inflamatórios em
suas diversas formas (via oral, intramuscular ou tópica) e com práticas
de fisioterapia para reduzir o edema
no interior do túnel do carpo.
A fim de aliviar o processo inflamatório, explica a fisioterapeuta
Joseane Juvito, as sessões terapêuticas começam com a aplicação do
aparelho de ultrassom, seguida de
exercícios para o alongamento e
fortalecimento do punho, das mãos
e dos dedos (cinesioterapia). Além
disso, como a dor e a parestesia
(formigamento) costumam ocorrer
mais à noite - quando a falta de
movimento “esfria” a musculatura
em geral -, é indicada uma órtese
de uso noturno.
Já nos casos em que os sintomas
são mais graves, pode ser necessária
a cirurgia do ligamento anular do
carpo. Esse ligamento será cortado
e vai cicatrizar numa posição ogival,
não mais horizontal, abrindo assim
espaço para a descompressão do
nervo mediano.
O paciente pode optar por dois
tipos de cirurgia: a tradicional, em
que o médico faz uma incisão no
ligamento anular do carpo com bisturi, o que permite a liberação do
nervo mediano; ou a que é feita por
via endoscópica. Os dois métodos
cirúrgicos têm suas vantagens: o
tradicional exige um corte maior e
um tempo de recuperação entre três

e quatro semanas; o que é feito por
via endoscópica é mais oneroso, porém permite um retorno mais rápido
ao trabalho (em geral entre uma e
duas semanas), já que o equipamento
utilizado produz um corte menor.
No pós-operatório, pode ser re-

querido um terapeuta ocupacional
para ajudar a melhorar o desempenho do paciente nas atividades
da vida diária, tais como manejar
talheres, maçanetas ou instrumentos, vestir-se, pintar, desenhar ou
escrever.

Negócios

Copa bilionária
Serão investidos R$ 183 bilhões
na realização do Mundial de 2014
divulgação

Silvana Orsini

A

Copa de 2014, no Brasil, deverá
trazer múltiplas opções de negócio para as micros e pequenas
empresas nas 12 cidades-sede. Ou,
para ser mais precisa, pelo menos 929
negócios já identificados por estudo
encomendado pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) à Fundação Getúlio Vargas
(FGV). “O momento é de oportunidade
para quem tiver percepção, foco e
planejamento”, diz Maisa Blumenfeld
Deorato, consultora do Sebrae-SP.
A previsão do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) é de que R$ 183 bilhões sejam
investidos na realização do Mundial de

2014 no Brasil, incluindo desde obras
de infraestrutura até a construção dos
estádios, além de serviços e negócios
de pequeno e médio portes. Para
aproveitar essa onda de investimentos,
segundo a consultora, o importante
é o empreendedor se identificar com
uma das oportunidades e planejar os
recursos necessários, custos e retorno
do investimento.
Ela observa, no entanto, que se
deve atentar para o fato de que cada
cidade-sede tem uma estrutura diferente e, portanto, os efeitos da Copa
serão diferentes para cada localidade.
“O impacto em São Paulo, por exemplo, será menor do que em Cuiabá,

Para prevenção da STC, os especialistas em ergonomia do trabalho
recomendam cuidados como postura
correta, regulagem da altura da mesa
e cadeira de trabalho. Ao usar, por
exemplo, o computador, deve-se
manter mãos e punhos apoiados. P
porque São Paulo já é estruturada para
receber grandes eventos.”
Na radiografia do Sebrae e FGV,
serviços de hotelaria, alvenaria, eventos, alimentação (restaurantes, padarias, lanchonetes), danceterias,
buffet catering, confecções, aluguel
de espaços, atrativos turísticos, lojas
de conveniência, projetos de software,
artesanato, material esportivo, lojas
especializadas, soluções de comércio
eletrônico, soluções de gestão de
transporte e serviços de táxis tendem
a um upgrade.
Vladimir Valadares, da V2 Consulting, empresa de consultoria em
negócios, acredita que a Copa trará
impactos positivos principalmente
para serviços como os de hotelaria
no entorno dos estádios. “Taxistas e
cursos de idiomas também estarão em
alta. Um exemplo disso é o aumento
da demanda por cursos de línguas
por essa classe e outras. Ganha quem
estiver mais preparado.”
O impacto, porém, segundo Valadares, poderá não ser tão positivo para
outras áreas. As grandes empresas
precisarão se planejar para eventuais
paradas em dias de jogos, afetando
sua produção na matriz ou nas filiais,
por exemplo. Além disso, segundo ele,
deve-se ficar atento à disponibilidade
de mão de obra (estudo do Ministério
do Esporte, realizado em 2010, projeta
a criação de 330 mil empregos permanentes e 380 mil temporários em
razão da Copa). “Empresas em que os
funcionários estão insatisfeitos, mal
remunerados e têm poucos benefícios
poderão migrar para serviços oferecidos durante a Copa, como os jovens
que trabalham em telemarketing.
Assim, é preciso planejamento para
investir em ações antecipadas ou posteriores que favoreçam a estabilidade
produtiva.”
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Negócios
Copa das Confederações

Segundo o Sebrae Nacional, a Copa
das Confederações 2013, realizada em
junho, gerou R$ 2,7 milhões em negócios apenas com vendas de peças artesanais em showrooms montados nas cinco
cidades-sede (Brasília, Fortaleza, Belo
Horizonte, Rio e Salvador). Os espaços
receberam cerca de 100 mil visitantes e
comercializaram quase R$ 700 mil em
produtos. As exposições fazem parte
do projeto Brasil Original, do Sebrae,
iniciativa que deve se repetir na Copa
do Mundo da Fifa 2014.
O empresário Paulo Cesar Amaro,
da LCA-Uniformes, especializada em

uniformização profissional, seguiu as
orientações do Sebrae e está animado
com a Copa. Desde o início do ano,
as redes hoteleiras e estabelecimentos
comerciais estão encomendando uniformes com detalhes em verde-amarelo
ou aplicações alusivas ao Mundial.
“Percepção e planejamento são
dois conceitos que adoto em meu
gerenciamento”, enfatiza Amaro, que
espera elevar seu faturamento em
cerca de 30% até 2014, puxado pelo
aquecimento econômico proporcionado pela Copa. Desde o início do ano
vem produzindo echarpes e gravatas
com nuances das cores do Brasil e

camisas e blusas em tons claros de
amarelo e azul.
A empresária Magali Misson, da
Fest Island – Duda Confecções de
Fantasias Ltda., que confecciona
fantasias por encomenda e trabalha
tanto com venda como com locação
de fantasias, além de uniformes e
acessórios para judô e balé, está
otimista. Já abriu duas lojas em
três anos. “Trabalhamos em outras
Copas e tivemos grande aumento
no faturamento. Na Copa de 2010,
o crescimento foi superior a 40%.
Desta vez, com o evento no Brasil, a
P
expectativa está bem maior.”

Memória

“O que vim fazer aqui mesmo?”
Cansaço, estresse e falta de atenção
levam a esquecimentos
Elisandra Escudero

E
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squecer um compromisso ou
onde anotou algo importante
pode ser um alerta para problemas de memória. Para Cleise
Pereira de Castro Prôa, psicanalista
e neurologista comportamental com
experiência em Transtorno de Déficit
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de Atenção e Hiperatividade (TDAH),
em muitos casos é a falta de atenção
que leva ao esquecimento. “Esquecer
também é uma função normal da
memória, inclusive quando há sobrecarga nos sistemas de memorização
cerebral. Alguns lapsos de memórias

podem ser considerados normais,
principalmente na vida agitada que a
maioria das pessoas tem”, diz.
De acordo com a neurologista
Célia Roesler, membro titular da
Academia Brasileira de Neurologia,
da International Headache Society e
da Associação Brasileira do Déficit de
Atenção (ABDA), as falhas mais frequentes de memória são as rotineiras.
“Esquecer onde guardou determinado
objeto ou o nome de algum conhecido ocorre quando estamos sobrecarregados e não prestamos atenção
aos detalhes. As pessoas podem se
esquecer dessas coisas quando estão
estressadas, cansadas ou passando
por alguma crise pessoal”, comenta.
Porém, a falta de memória pode ser
também um problema grave em pacientes idosos, cuja probabilidade de
Alzheimer aumenta com o passar dos
anos. “Cerca de 30% dos pacientes
que se encontram na faixa etária
entre 85 e 89 anos tendem a desenvolver esse mal”, reforça Roesler.
Segundo Prôa, existem três tipos
de memória: de curto prazo, de trabalho e de longo prazo. A de curto
prazo é aquela que recebe as informações captadas pelos olhos, ouvidos,
olfato e tato (que levam uma fração
de segundos) e são armazenadas por

ne, envolve o bom funcionamento
da memória de trabalho. “Quando
o esquecimento desses fatos acontece com bastante frequência e são
afastados os motivos que poderiam
influenciar (preocupação e nervosismo), podemos suspeitar de algum
problema. Apenas uma análise mais
aprofundada irá relevar se o indivíduo
é ou não portador de Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade”,
explica Roesler.
O TDAH deve ser considerado
quando há o esquecimento rotineiro,

Dicas

eliescudero@gmail.com
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pouco tempo. “De uma lista de 30
palavras faladas, serão lembradas de 5
a 9 palavras”, avisa. Já a de trabalho,
recebe as informações que chegam
da memória de curto prazo. Os dados
são trabalhados e armazenados na
memória de longo prazo ou descartados. “Esta etapa depende muito da
atenção envolvida no momento da sua
utilização. Se a atenção for pequena,
a ativação será fraca, produzindo um
esquecimento do que estava sendo
pensado”, explica.
A memória de trabalho é também
responsável por recuperar informações
que estão na memória permanente.
“Os mecanismos podem ser analogias,
metáforas, regras, exceções a regras,
mnemônicos e qualquer outra coisa
que usemos para ‘não esquecer’ de
algo”, diz Prôa.
A memória de longo prazo, por sua
vez, obtém as informações da memória
de curto prazo e armazena os dados
de forma definitiva, permitindo sua
recuperação ou evocação. É nela que
está todo o nosso conhecimento. “A
memória de longo prazo é de grande
capacidade, aliás, até dita ilimitada.
Ela se divide em memória declarativa
ou explícita – lembranças de fatos
históricos, eventos, datas – e implícita,
que é para procedimentos e habilidades motoras, sensitivas e intelectuais”,
avisa a neurologista comportamental.
A execução de tarefas cotidianas,
como lembrar um número de telefo-

somado à falta de atenção aos detalhes, dificuldade de concentração e
perda frequente de objetos. A falta
de memória é apenas um dos sintomas relacionados ao transtorno, que
comporta a falta de habilidade em
terminar tarefas iniciadas, a troca de
interesses constantes, maior índice de
ansiedade e depressão. “É importante
ressaltar que existem diferentes tipos
de patologias que podem provocar
uma redução na capacidade de um
indivíduo formar memórias”, lembra
Roesler.
Os esquecimentos podem acontecer a partir dos 45 anos, apesar
de ter maior prevalência nas pessoas
acima dos 65 anos. Nos mais jovens,
é comum que problemas de memória
sejam causados por excesso de tarefas
e desorganização. “Há que estudar o
paciente, seu grau de escolaridade,
atenção e concentração, história familiar e genética, ambiente no qual
vive, problemas no sono, nível de
estresse, problemas nutricionais, uso
de algumas medicações, exposição ao
tabagismo, uso de álcool ou drogas,
histórico emocional e psiquiátrico,
para verificar alterações hormonais,
metabólicas ou degenerativas”, esclarece Prôa.
P

para aumentar o desempenho da memória

• Use agendas e anotações (escrever estimula a memória).
• Tenha pequenas metas a curto prazo e realize-as.
• Recompense-se após realizar essas metas.
• Pratique exercícios físicos regulares ou ioga.
• Durma bem.
• Mantenha uma alimentação
saudável e equilibrada,
evitando excessos.
• Ria e cultive o bom humor.
• Cante (melhor ainda em uma língua
estrangeira).
• Faça exercícios mentais (ler, fazer palavras
cruzadas, sudoku, charadas).
• Converse e troque ideias, às vezes tentando defender o
ponto de vista contrário.
Fonte: Cleise Pereira de Castro Prôa, psicanalista e neurologista.
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Tarde demais para
se arrepender
Ninguém se arrepende dos fins de semana perdidos
na boemia, das irresponsabilidades da noite,
dos abusos gastronômicos, de dirigir embriagado

U

ma das perguntas mais presentes em todas as entrevistas
com artistas e personalidades
destacadas da sociedade é sobre
arrependimento. Esgotado o repertório de perguntas, os repórteres
investem de forma genérica sobre
o que o entrevistado gostaria de ter
feito e não fez na vida – objetivamente, de que se arrepende. É uma
saída infalível. Qualquer pessoa terá
uma resposta pronta: de não ter
estudado mais, não ter comprado
aquela casa, não ter assediado
determinada pessoa, e assim por
diante. Tem até aquela música dos
Titãs, “Epitáfio”, que diz: “Devia
ter amado mais/ter chorado mais/
ter visto o sol nascer/devia ter arriscado mais/e até
er rado mais/

ter feito o que eu queria fazer”.
Mais adiante, admitem que deviam
“ter complicado menos/trabalhado
menos” e “aceitado a vida como
ela é”.
Nesse tipo de entrevista, mais
comum é a resposta arrogante de
que faria tudo igual. Raramente
alguém admite ter tomado atitudes errôneas, que trouxeram maus
resultados em sua vida econômica,
social ou financeira. Quando sobrevive, o infartado vangloria-se
de ter tido uma alimentação forte.
Quando at ropelado, o pedest re
transfere a culpa ao motor ista,
não à imprudência com que tentou
atravessar a rua. Quando leva uma
surra, o jovem não quer saber se
foi ele que iniciou a briga, agredindo o rival por motivo fútil.

Flávio Tiné
A arrogância é mais comum que a
humildade de reconhecer um erro.
Nem todo mundo tem o privilégio de conviver com os pais até
o momento em que decide morar
sozinho, mudar de cidade para
estudar, trabalhar ou casar. Mais
tarde, em algum momento, vem o
lamento. Deveria ter convivido mais
com o pai. Poucos dizem, só alguns,
mas todos sentem. Quase não se
fala da mãe, porque esta, queiramos
ou não, está presente desde o berço, nos cuidados diuturnos desde
a tenra infância.
Ninguém se arrepende dos fins
de semana perdidos na boemia, das
irresponsabilidades da noite, dos
abusos gastronômicos, de dirigir
embriagado, de desejar alguém sabidamente proibido, de jogar lixo na
rua, tampouco de ter repreendido
violentamente os filhos. Ninguém
se arrepende de ter-se lançado ao
mar ou ao rio sem saber nadar e
muito menos de ter acusado injustamente o amigo, o parente ou
o político.
Muitos renunciaram às baladas e
se tornaram brilhantes profissionais
– médicos, advogados, engenheiros
etc. Outros também, sem renunciar
a nada. A virtude está no meio,
como se diz vulgarmente.
Ao publicar modesto livro de
poemas e sonetos no ano 2000,
admiti na contracapa minhas dúvidas sobre suas qualidades. Frizei,
modestamente, que não me arrependia nem me envergonhava de
p ublicá-los, pois já fizera coisas
piores, muito piores.
P
O autor é jornalista e foi assessor de imprensa
do HCFMUSP durante 21 anos, flavio.tine@
gmail.com

28

Espaço Livre
Cecy Sant’Anna
ilustrações: Marcelo Rampazzo

Dieta do pensamento – A Universidade de Bristol, na Inglaterra,
diz que um simples truque de
pensamento pode ajudar a emagrecer. É simples: basta pensar
que está comendo mais do que
está que o apetite se reduz e
aumenta-se a sensação de
saciedade. Foram testadas
centenas de pessoas com a
ingestão das mesmas quantidades de
comida, sendo algumas “enganadas”,
pois achavam que tinham comido
mais. Estas declararam que estavam
satisfeitas, ao contrário das demais
que reclamaram de fome.
Iogurte e saúde – Pesquisadores da
Universidade Tufts, nos Estados Unidos, avaliaram os hábitos alimentares
de duas mil pessoas por 15 anos e
concluíram que aquelas que ingeriram
200 gramas de iogurte com baixos
teores de gorduras a cada três dias
tiveram reduzido em 31% o risco de
hipertensão.
Mau hálito – Para evitar o
constrangimento do mau
hálito, é recomendada a
mastigação de folhas de
hortelã, beber dois litros de
água para manter a mucosa bucal hidratada,
comer frutas cítricas,
que ajudam a acabar com as bactérias da boca e favorecem a salivação.
Comer cenoura também auxilia na
limpeza dos dentes. Se ingeriu bebidas
alcoólicas ou fumou, um bochecho com
água e limão ajudará a eliminar os
odores ruins característicos dessas
substâncias.
Exercício e colesterol – Andar por
uma hora, cinco vezes por semana,
reduz em 20% o risco de ter problemas no coração e equilibra as taxas
de colesterol no organismo. Quando
nos exercitamos, seja ao ar livre ou
na academia, através da musculação,
caminhada ou corrida, o corpo elimina gorduras, sobrando menos delas
para ficarem depositadas nos vasos
sanguíneos.

Alzheimer – Entre as pessoas com mais de 65 anos, 10% a 15% apresentam sintomas que podem remeter à doença de Alzheimer. Estima-se
que até os 85 anos metade apresente problemas relacionados a essa
enfermidade. É comum, no começo da doença, que se confundam esses
sintomas com o envelhecimento natural, mas é bom observar indícios como esquecimento de nomes e objetos, confusão com locais, lentidão em tarefas corriqueiras, alterações frequentes de humor, dificuldade em lidar com finanças ou preparo de refeições.
O que é ser feliz? – O Instituto Akatu realizou pesquisa com o seguinte questionamento: “Para você, o que é felicidade?”. Das 800 pessoas entrevistadas, d
 escobriu-se
um dado muito positivo: 66% responderam que a saúde era o fator fundamental
para ter felicidade. Em segundo lugar, com 60%, ficou o convívio social. Outros
36% responderam que a qualidade de vida ou a procura por tranquilidade era fator
primordial, seguidos de 33% que optaram pela suficiência material. Carreira e
estudos vieram em quinto lugar para 27% dos entrevistados.
Meninas com problemas – Segundo
pesquisa das instituições britânicas
Girlguiding UK e Mental Health Foundation, o atual estilo de vida está afetando
também as pré-adolescentes, causando
nelas estresse, ansiedade e infelicidade.
Isto se deve principalmente à sexualização prematura e ao materialismo de
nossas sociedades, que fazem com que
a criança cresça antes da hora. Foram
tabulados resultados de questionários
feitos com 350 meninas entre 10 e 15
anos e dois terços disseram sentir tristeza ocasional e metade não sabia como
lidar com este sentimento.

Sorvete do bem – A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz,
da USP, desenvolveu um preparo
lácteo em pó, em forma de sorvete, com muitas fibras de linhaça,
inulina e fruto-oligossacarídeos
(FOS). A inulina e o FOS são bons
porque nutrem as bactérias benéficas que moram no intestino; e a
linhaça, através de suas fibras, faz bem
porque impede a absorção do colesterol.
O sabor formulado é o de mangaba, fruta
do cerrado brasileiro, que tem menos
açúcar, sódio e gordura. Ótima opção
para combater a osteoporose também.

Clamídia e infertilidade – A clamídia,
doença sexualmente transmissível, é
uma das principais causas de infertilidade. No SUS – Sistema Único de Saúde,
10% das jovens entre 15 e 24 anos foram
diagnosticadas com o problema. Como
não apresenta sintomas, a mulher só
descobre o quadro mais para a frente, quando não consegue engravidar.
Trata-se o problema com antibióticos,
que não evitam o problema da infertilidade. É claro que a camisinha é
recomendada como prevenção.

Chocolate e pressão – Vinte
trabalhos científicos revisados, com mais de 800 participantes, deixaram claro que a
ingestão do chocolate contendo
entre 50% e 85% de cacau é suficiente para baixar a pressão em 3
mmHg. Isto quer dizer que uma barrinha ou um quadrado, no máximo, é
suficiente, pois os flavonoides contidos
ajudam na formação do óxido nítrico,
que relaxa os vasos sanguíneos. Os
flavonoides também são encontrados no chá verde, vinho e frutas
vermelhas.

Segurar gases – O convívio
social, muitas vezes nos força
a segurar a saída de gases do
organismo, mas, se isto acontece
com frequência, podem surgir
alguns efeitos colaterais, como
o aumento do volume abdominal,
surgimento de dores e cólicas na região
da barriga. Segundo o médico Paulo
Kotze, da PUC do Paraná, as flatulências
ocorrem em razão da má coordenação
entre os movimentos de contração e
relaxamento da musculatura do intestino
e, em demasia, pode representar um
indício de algum problema médico.

Terçol e simpatia – As crianças
são as que mais sofrem com terçol, aquela bolota dolorida que surge de repente nos olhos. T rata-se
de uma inflamação por entupimento de
glândula por sebo, acumulando pus no
local. Também acontece pela ação de
bactéria que se instala nas pálpebras.
Aquecer objetos como anel, cabo de
faca, como faziam nossos avós e esfregar no local realmente ajuda, por causa
do calor. Mas se eles estiverem sujos,
o problema pode aumentar.
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Sob medida
Rodeado de espelhos e sob os olhos atentos
dos demais alfaiates, vestiu a roupa que
usaria no evento

O

convite era irrecusável: padrinho de casamento da filha do
chefe. Ficou surpreso, apesar
de trabalhar na empresa há mais de
quarenta anos. Não exercia cargo
de direção, ao contrário, era só um
operário que conhecia os segredos
da produção dos equipamentos sofisticados fabricados com esmero e
dedicação.
O motivo da deferência imaginava
que fosse uma espécie de reconhecimento por sua dedicação e fidelidade.
A própria noiva, acompanhada do
futuro marido, foi à sua modesta residência levar o convite. Era uma caixa
confeccionada em prata, envolta num
laço de seda. Dentro, o convite em
pergaminho amarelado. Recebeu a
caixa com as mãos trêmulas.
Quando os noivos saíram, perguntou à esposa: – E agora, o que faço
para me apresentar dignamente neste
casamento? E você também
deverá usar um belo vestido. Não iremos fazer
feio na festa. Quero
que você procure
uma costureira muito boa e eu irei a um
alfaiate para confeccionar um traje de
gabar ito. Amanhã
passarei no banco e
tirarei o dinheiro da
poupança.
O alfaiate, recomendado por um dos
diretores da empresa,
comandava um atelier
de alta costura. Foi
recebido com taça
de champagne, blinis
e caviar. Os tecidos
estocados em altas
prateleiras eram retirados por auxiliares
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que os colocavam sobre uma bancada
para que o cliente escolhesse o desejado. O estilista avisou que a cor
seria preta, e o tecido não poderia
ser diferente dos demais padrinhos,
de acordo com a orientação do
cerimonial. Concordou com todas
as observações e deixou o sinal de
pagamento correspondente a cinco
dos seus salários. Não reclamou,
estava feliz!
Durante três meses seguiu o ritual
de comparecer ao atelier para as provas. Quando pensava que estava tudo
perfeito, o alfaiate determinava mais
um ajuste. Próximo ao casamento
pensou que a roupa não ficaria pronta. Ficou. Rodeado de espelhos e sob
os olhos atentos dos demais alfaiates,
vestiu a roupa que usaria no evento.
Ponderou que o terno estava
muito justo e que iria impedir seus

Paulo Castelo Branco
movimentos. O alfaiate explicou
que vestimentas sob medida eram
confeccionadas para deixar o corpo
esguio. – Durante a festa, você vai ver
como as pessoas o admirarão, disse.
Conformou-se e saiu com a roupa
envolta numa capa.
No dia do casamento percebeu
que os convidados admiravam o seu
estilo. Os comentários foram elogiosos e até a noiva tirou um retrato
especial com ele. Foi um sucesso!
Guardou o terno no armário por
vários meses até que a esposa perguntasse a razão de nunca mais ter
usado a roupa. Respondeu que não
havia sido convidado para mais nenhuma festividade que merecesse o
uso de tal raridade. A mulher, irritada,
disse ter sido um absurdo ter gastado
tanto dinheiro para algumas horas de
festa. Ele se calou, mas a esposa não
parou de falar.
O assunto rendeu tanto que o
marido, aborrecido, pegou a roupa e
disse que iria vendê-la num brechó
qualquer. A mulher ficou enfurecida
e disse que ele teria que usar o terno
até que ele ficasse roto. O imbróglio se
transformou em discussão grosseira
com a troca de acusações e exposição
de mágoas desde a época do namoro.
No meio da discussão, ele levou a mão
ao peito, o rosto ficou vermelho e o
corpo desabou no chão com um som
rouco. A mulher pediu socorro, e os
vizinhos a acudiram.
Caído, não respirava mais, estava
morto. A mulher determinou que
fosse enterrado com o terno: – Já que
ele não vai mais se mexer mesmo, é
melhor estar bem vestido. Esta roupa
foi feita sob medida e o deixava muito elegante, disse ela aos parentes e
amigos.
P
Paulo Castelo Branco é advogado, escritor e
membro da Academia Brasiliense de Letras

Congressos

Comunicar e integrar
Ricardo Mansho

Os eventos debateram a gestão no setor saúde

C

om o tema central Mercado da
Saúde Suplementar, Expectativas,
Perspectivas e Tendências, cerca de
450 pessoas discutiram, nos dias 22 e 23
de agosto último, em São Paulo, como
desenvolver a gestão e o atendimento
aos usuários de planos de saúde. Os 18o
Congresso Abramge e 9o Congresso Sinog incluíram, este ano, o 15o Congresso
da Alami – Associação Latino-Americana
de Sistemas Privados de Saúde.
Palestras nacionais e internacionais
de renomados gestores, médicos, economistas, administradores abordaram duas
necessidades importantes da atualidade:
comunicar com todos os
players desse mercado –
principalmente com o usuá
rio – e integrar sistemas,
processos e serviços com
a ajuda da tecnologia da
informação.
Arlindo de Almeida, em seu discurso de
boas-vindas, ressaltou a
presença maciça de todas
as regiões do Brasil no
evento e disse que, este
ano, os congressos contavam com a participação de representantes de
países latino-americanos.
Eduardo Cruz, presidente

da Alami, saudou os congressistas e
lembrou que a entidade representa
cerca de 100 milhões de usuários e
tem como objetivo melhorar o acesso
aos serviços de saúde com qualidade
e resultados.
Antonio Jorge Gualter
Kropf, diretor-técnico da
Amil, fez a apresentação do
responsável pela Conferência
de Abertura dos congressos, o indiano Vijay Govindarajan, especialista em
inovação, que falou sobre

o mercado internacional
de saúde e os exemplos
de inovação em seu país.
Em suas explicações, fez
várias comparações entre
os mercados norte-americano e indiano.
Vijay Govindarajan
apresentou três exemplos
de atendimento à saúde dos quais a
Índia se orgulha, porque obtém grandes
resultados com custo baixo. Citou o
trabalho do hospital de olhos Aravind
Eye Care, que faz cirurgia de catarata
com um custo 30 vezes menor do que
nos EUA. “Esta cirurgia custa 200
dólares, enquanto nos EUA o custo é
de 4.000 dólares”, destacou. Segundo
ele, para dois terços dos atendimentos
neste estabelecimento o lucro é zero.
E os demais cobrem os custos de quem
não pode pagar.
O palestrante citou também o N.
H. Hospital que faz cirurgias de coração aberto por um preço 50 vezes
menor do que aquele praticado nos
Estados Unidos. Do mesmo modo,
falou sobre outra organização indiana
que desenvolve e implanta
pernas mecânicas feitas de
plástico reciclado e têm um
custo de 30 dólares – enquanto nos EUA as pernas
mecânicas de titânio custam
20 mil dólares.
Govindarajan defendeu a
saúde para todos, de qualidade

Reunião de Diretoria da Alami – Representantes de vários países
latino-americanos reunidos durante os Congressos empossaram a nova
diretoria da entidade para o biênio 2013-2015. O presidente é o brasileiro Dr.
Reinaldo Camargo Scheibe, secretário-geral da Abramge. O 1o vice-presidente,
Hugo Magonza, da Argentina; 2o vice-presidente, Fernando Muñoz Najar, do
Peru; 3o vice-presidente, Hector Concha, do Chile, e o secretário, Dr. Ieraldo
Rubo, do Brasil. Como tesoureiro, assumiu Dr. Cyro de Britto Filho, do Brasil.
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Congressos
Prêmios da Alami para Prevenção de Saúde
Eduardo Cruz, presidente da Alami, entregou o Prêmio Alami Antonio Maldonado para Sebastian Balmaceda
Hurtado, da Fundación Banmédica. E Hugo Magonza,
diretor geral do Centro de
Educación Médica e Investigación Clínica “Norberto
Quirno” – Cemic - recebeu
seu troféu das mãos de
Electra Maldonado. Ambas as empresas vencedoras participaram com programas de prevenção e monitoramento de doentes crônicos.
e a custos baixos e explicou o sistema
usado na Índia de Hubs, uma central,
e vários Spokes que fazem um atendimento médico integrado, com maior
comunicação entre os vários setores.
Já o presidente de Saúde Global da
United Health, Simon Stevens, falou sobre Mercado Internacional de Saúde, destacando a participação daquela empresa
em 123 países. Após apresentar o grupo,
falou sobre as parcerias com 180 governos e agências e do atendimento a 86
milhões de pessoas em todo o mundo.
Para Stevens, a parceria
no Brasil com a Amil –
firmada em outubro de
2012 – é importante e
a regulamentação que é
praticada aqui é fundamental para a segurança
nos investimentos internacionais de saúde.
Entre os desafios apontados por
Stevens para os próximos 20 anos, estão
a transparência clínica e a eficiência dos
serviços. Além disso, citou o crescimento das doenças crônicas, como obesidade, moléstias cardiovasculares, diabetes
e hipertensão como fator importante na
prevenção de doenças. Acrescentou que,
nos últimos cinco anos, a United Health
investiu em centros de prevenção que
possam gerir as doenças crônicas, assim
como o envelhecimento populacional e
a obesidade.
Stevens também falou sobre a
remuneração por resultados e como
esta forma de pagamento está em
evidência, inclusive com incentivos
aos profissionais de saúde. “O cuidado
personalizado é cada vez mais parte
de uma atenção à saúde que englo-

32

ba promoção de saúde e qualidade
de vida”, diz. O presidente de Global
Health garante estar otimista em suplantar os próximos desafios que serão
encontrados, seja no Brasil, na Europa
ou nos EUA.
No dia 23, segundo dia dos
congressos, Alexandre Lourenço, presidente da A
 bramge-SP,
fez a apresentação do médico
e gestor Fabio Luis Peterlini,
diretor de práticas assistenciais do Hospital São Camilo, que falou sobre Gestão
Assistencial. Ele apresentou
vários conceitos, entre eles o de gestão
clínica, segundo o qual “as organizações de saúde são responsáveis pelo
desenvolvimento da melhoria contínua
na qualidade de seus serviços,
garantindo ótimos padrões de
qualidade”. Trata-se de buscar
um processo alinhado com
o objetivo de trazer eficácia,
eficiência e efetividade com
menores custos para a sociedade. Peterlini destacou também
a governança clínica como maneira pela qual as organizações
melhoram a gestão clínica com foco na
segurança do paciente, na qualidade e
efetividade dos serviços.
Conforme Peterlini, os gestores devem buscar a boa experiência
assistencial visando, inclusive,
a redução dos custos. Para
ele, a necessidade atual é
desenvolver pessoas e voltar o
foco da assistência à saúde do
paciente.
Cyro de Britto Filho foi o coordenador da palestra seguinte,

Tendências e Perspectivas Econômicas Mundiais,
proferida pelo economista
Eduardo Gianetti da Fonseca, que fez uma ampla
análise econômico-financeira do Brasil. Segundo
ele, estamos vivendo uma
situação difícil, de reversão
forte de expectativas. Em um primeiro
momento, o economista fez uma análise
descritiva sobre o baixo crescimento que
se seguiu ao ano de 2010 – considerado
um “ano quase mágico”, com 7,5% de
crescimento – com o registro de 2,7%
em 2011. E o quadro piorou em 2012 com
crescimento de 0,9% a 1%, para se chegar a 2013 com “resultado desapontador
de 2% a 2,5%”. Citou um segundo fato
preocupante: a inflação que permanece
teimosamente alta – em torno
de 7,5% a 8% –, apesar dos
incentivos do governo, como
represamento de tarifas etc.
Para Eduardo Gianetti da
Fonseca, a preocupação está
no fato de que um país de
renda média como o Brasil
deveria estar apresentando
um crescimento maior, principalmente
com a alta da inflação e o desequilíbrio
das contas na balança comercial. “Estamos gastando mais com o mundo do
que o mundo gasta conosco”,
afirmou.
Em seguida, ele fez uma
análise sobre os demais players,
como Estados Unidos, que
retoma lentamente seu crescimento; a Europa, que saiu
da emergência, mas ainda está
estagnada; e o mundo em
desenvolvimento, que também
vive uma desaceleração forte. Para concluir, Gianetti apresentou as perspectivas
econômicas a curto, médio e longo
prazo. A curto prazo, segundo ele, não
há a menor possibilidade de
mudança. A médio prazo, disse
que tudo decorrerá das eleições
de 2014.
No período da tarde, o
presidente Arlindo de Almeida, apresentou Gonzalo Vecina Neto, superintendente corporativo do Hospital

Relacionamento Humano e Qualidade
A exemplo da edição anterior, o Sinog realizou o Módulo Odontológico, voltado
especificamente ao público
das operadoras odontológicas. O tema central foi
O relacionamento humano
e a qualidade – requisitos
para o desenvolvimento do
segmento odontológico. O professor Cláudio Queiroz, coach pelo ICI – Integrated Coaching Institute e Sociedade Brasileira de Coaching, convidou a
plateia a refletir sobre o que as operadoras odontológicas podem fazer para
se diferenciarem umas das outras. Queiroz disse que as operadoras devem
investir essencialmente em seu corpo de colaboradores, selecionando-os e
treinando-os de forma a agregar qualidade ao atendimento e gerar a fidelização dos clientes. O módulo, com cerca de 50 participantes, foi aberto pelo
presidente do Sinog, Geraldo Almeida Lima, e moderado pela diretora regional
da entidade, Claudia Durante.
S írio-Libanês, para realizar
a conferência de encerramento, Como Enfrentar os
Desafios da Saúde. Gonzalo
Vecina Neto disse que são
três os grandes desafios da
atualidade: o envelhecimento da população – com
as suas consequências; a
absorção de tecnologia e

a questão da segurança do paciente.
Sobre o aumento da expectativa de vida
da população brasileira, Vecina comparou nosso país a outros países (França,
Inglaterra, Alemanha) e lembrou que o
Brasil fez, nos últimos 30 ou 40 anos, o
que os demais fizeram em cerca de 100
ou 150 anos – do ponto de vista de urbanização. Isso contribuiu, também, para a
mudança do perfil epidemiológico. Hoje

cerca de 70% da carga de doenças são
representadas por três grupos de patologias: 35%, doenças cardiovasculares;
20%, oncologia e 15%, violência urbana.
As atenções primárias – promoção e
proteção da saúde; secundárias – diagnóstico precoce e recuperação – e terciárias – reabilitação – agora são atreladas a
um novo conceito de prevenção quaternária – prevenção do risco no processo
de atenção à saúde. Vecina afirma que
o Ministério da Saúde e a Organização
Mundial de Saúde já estão estimulando
a participação do paciente e da família
no processo de atenção à saúde.
No encerramento dos eventos, Geraldo Lima, presidente do Sinog, disse
que, além de conhecer as
expectativas, entender as
perspectivas e identificar
as tendências para melhorar
os resultados das OPSs e
dos demais segmentos da
saúde, o objetivo dos congressos do Sistema Abramge/Sinog em parceria com a
Alami também foi mostrar
que modelos de criatividade, aliados
à inovação, devem ser estimulados às
nossas empresas.
P

Talk show com a ANS
A troca de informações entre a Agência Nacional
de Saúde Suplementar com entidades representantes
das operadoras de planos de saúde – como a Abramge
e Sinog – é o melhor caminho para o entendimento
sobre as regulamentações feitas pela agência reguladora. Esta afirmação foi feita por Leandro Reis Tavares,
diretor de Normas e Habilitação das Operadoras da
ANS, durante o talk show realizado no primeiro dia
dos Congressos da Abramge/Sinog/Alami.
Cyro de Britto Filho, presidente do Sinamge, e
Gustavo Chaves Barros de Oliveira, superintendente de
planejamento estratégico da Hapvida, foram os debatedores do talk show. A primeira pergunta, feita por Cyro de
Britto Filho, foi se a agência estaria disposta a realizar outra
pesquisa sobre prazos de atendimento com a intenção de
torná-los mais factíveis para as empresas de planos privados
de saúde. Tavares disse ser necessário que essas operadoras
trabalhem mais os desafios de gestão para se adequarem às
regras da ANS.
Gustavo de Oliveira perguntou sobre o aumento da
judicialização da saúde – como a quebra de carência, atendimentos fora das especificações do Rol de Procedimentos
– e se existe alguma perspectiva ou intenção da ANS em se

aproximar do Judiciário para discutir melhor essa questão. A
resposta foi que a agência tem conversas macros e que não
há como prestar consultoria para os tribunais. Afirmou ainda
que a ANS desenvolve alguns projetos piloto sobre parceria
com tribunais e, por meio do suporte intermediado por entidades representativas dos planos de saúde, faz com que as
decisões tomadas sejam as mais técnicas e corretas possíveis.
Os demais participantes fizeram várias perguntas a Leandro Tavares, tais como: questões relacionadas às órteses,
próteses e materiais especiais; os desafios das pequenas
operadoras de planos de saúde para continuar ativas; porta
giratória dos médicos; garantias financeiras; impactos econômico-financeiros relacionados às portabilidades especiais;
verticalização e outras.
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entra a Previdência Social através
Medicina Social
Tive a oportunidade de ler a
Sangue doce
do INSS, que é a seguradora oficial
Medicina Social que me chegou
dos trabalhadores – quando o perito
às mãos através de um amigo. Ficancela o benefício do trabalhador
quei encantado com o conteúdo
adoecido, ele está aplicando
e teor das matérias apresentadas,
exatamente o que está escrito, o
de forma prática e objetiva. Li
trabalhador está doente, mas não
diversos assuntos relevantes que
incapacitado para desenvolver
podem proporcionar qualidade
suas funções com os devidos
vida e, por essa razão, gostaria de assiná-la.
ajustes legais, só que o INSS faz isso, os
Mário Salustiano Costa Filho – São Pautrabalhadores não sabem o que acontece
lo – SP
e nem é esclarecido pelo próprio INSS.
de Grupo
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Quarto país com mais casos de diabetes no mundo,
o Brasil vive uma epidemia com sérias consequências

Glaucoma

Pressão alta no olho
afeta um milhão de
brasileiros; e muitos
nem conhecem a
doença que pode
levar à cegueira

Presenteísmo

Saiba como o colaborador
que trabalha doente mina a
produtividade e custa mais
que aquele ausente

8o Sinplo

A gestão sustentável
nos planos
odontológicos é tema
do Simpósio
Internacional do Sinog

O polêmico médico francês Pierre Dukan, autor de novo programa alimentar, fala sobre sua
teoria para emagrecer, que privilegia a ingestão de muita proteína e quase nada de carboidrato

Med_222_C.indd 1

Li com muita atenção a matéria sobre
exaustão da revista Medicina Social da
Abramge, nº 222. Duvido que os patrões
estejam preocupados com o assunto;
sempre que converso com eles, faço um
alerta sobre esse problema, porém acham
que é orientação de dirigente sindical.
Infelizmente é essa a realidade na área da
saúde, da qual vocês escreveram, e espero
que chegue às mãos dos responsáveis. [...]
Em relação à matéria sobre presenteísmo,
tudo indica que estamos tratando da
CIF (Classificação Internacional de
Funcionalidade); o que foi escrito está
perfeito, com algumas ressalvas quanto ao
patrão fazer um acordo com o trabalhador
doente, ou seja, com fratura como está
descrito, e ele com alguns acertos por
parte da empresa, “no caso pagamento
de locomoção para que esse trabalhador
possa chegar ao seu trabalho ou trabalho
em casa”. Hoje em dia já acontece isso em
algumas grandes empresas, mas ao arrepio
da lei; pois não notificam os acidentes de
trabalho sofridos com esse trabalhador,
burlando a lei e os direitos desse trabalhador
garantidos na Constituição. Nesse caso

21/06/2013 14:29:51

Para se ter uma ideia, são muito poucos
os dirigentes sindicais que sabem o que
significa CIF. Achei interessante a matéria
por se tratar de um veículo de comunicação
do patronal. Antonio Gervásio Rodrigues
– Vice-Presidente do Sindicato da Saúde
de Osasco e Região
Sou médico e gostaria muito de receber
a revista Medicina Social, pois tive a
oportunidade de lê-la e achei seu conteúdo
muito interessante. Guilherme Schlusaz
Morais – Curitiba – PR
Gostei muito da reportagem sobre diabetes
e das outras entrevistas da revista também.
Parabéns pela forma clara e dinâmica de
escrever. Claudia Pieper – Rio de Janeiro
– RJ
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Agende-se para o principal evento da saúde suplementar !

19o congresso abramge
10o congresso sinog
2 0 1 4
Dias 04 e 05 de setembro de 2014 - Hotel Maksoud Plaza - São Paulo, SP
Realização

Apoio

MELHORES RESULTADOS
EXIGEM AÇÕES IMEDIATAS.
INVISTA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE.

REDUZA CUSTOS
Através do mapeamento e identificação do perfil
epidemiológico da população e seus impactos
financeiros.
Com a gestão assertiva das ações de promoção da
saúde e prevenção de doenças e riscos, baseado em
indicadores de resultado.
Integrando informações em uma única solução,
eliminando o retrabalho e padronizando processos.

PROMOVA VIDAS
Com a criação e manutenção de seus próprios
programas e protocolos de forma flexível.
Orientando as pessoas sobre hábitos de vida
saudáveis, através de atividades educacionais.
Através do acompanhamento da evolução dos
indicadores de saúde da população monitorada.

Saiba mais sobre os
benefícios do HB.Prever
www.hbprever.com.br

UMA SOLUÇÃO

