
A psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da International Stress Management Association 
no Brasil,  explica como é possível controlar o estresse de forma saudável
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O pesquisador Antonio Donato Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
comenta dados sobre o ecossistema amazônico que se encontra na UTI
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EDITORIAL

DRG – Grupos de 
Diagnósticos Relacionados

. Dr. ArlinDo De AlmeiDA .
PresiDente DA AbrAmge

No final de 2014, a Abramge, vislum-
brando a necessidade de um novo modelo de 
remuneração para a perenidade do sistema 
de saúde suplementar, realizou em sua sede 
workshop com especialistas estrangeiros 
em DRG (Diagnosis Related Groups) ou, 
em português, Grupos de Diagnósticos 
Relacionados.

Esse é um sistema de classificação de 
pacientes elaborado nos Estados Unidos, 
no final da década de 1960, originalmente 
desenvolvido para classificar e agrupar 
as pessoas de acordo com o diagnóstico, 
quadro clínico e consumo de bens e serviços.

Impulsionados pelo forte aumento das 
despesas hospitalares, em 1984, os EUA 
passaram a utilizar o DRG como base para 
a remuneração hospitalar, substituindo 
formas mais tradicionais de remuneração, 
como o modelo de pagamento por serviço, 
ou fee for service (FFS).

Após a sua implantação, observou-se 
uma esperada desaceleração no aumento 
dos custos hospitalares. Entre 1973 e 1984, 
o custo da internação hospitalar crescia 
em média 12,4% ao ano. Após 1984, esse 
cenário se alterou substancialmente e o 
custo médio da internação cresceu a uma 
taxa média de apenas 4,1% ao ano, tendo 
ocorrido deflação em 1998, 1999 e 2010.

Entendemos que os principais benefícios 
do modelo de pagamento por DRG são:
• comparação entre a assistência realizada 

por diferentes prestadores, facilitando 
as medições de desempenho e a gestão;

• busca por redução de preço nas ne-
gociações de compra de materiais e 
medicamentos; 

• avaliação de incorporação de tecno-
logia, ao tornar possível comparar os 
resultados assistenciais antes e depois 
da implantação;

• padronização do tratamento, buscando 
aumento de qualidade assistencial e 
redução de intercorrência hospitalar 
(como as infecções hospitalares).
No Brasil, a mudança no modelo de 

remuneração é assunto bastante discutido, 
mas ainda prevalece o modelo de pagamen-
to por serviços, com alguns casos pontuais 
de pagamentos por pacote.

A principal limitação do pagamento 
por pacote em relação ao pagamento por 
diagnóstico é que o primeiro desconsidera a 
gravidade do diagnóstico, como, por exem-
plo, a idade, a presença de comorbidades 
e complicações. Portanto, o pagamento 
por pacote fica limitado a procedimentos 
frequentes e com baixa variabilidade de 
utilização de recursos, enquanto o paga-
mento por DRG, ao considerar a gravidade 
do diagnóstico, aumenta o escopo de pro-
cedimentos passíveis de serem incorporados 
neste modelo.

Para encerrar, esperamos que em 2015 
esse assunto seja ainda mais debatido e 
colocamo-nos à disposição para encontros 
e eventos que abordem o tema, a fim de 
encontrar, se não uma solução, um alívio 
para todo o sistema de saúde suplementar.
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DIREITO

Lei no 13.003/2014  
É REGULAMENTADA

Foram publicados, no Diário Oficial da 
União, edição de 12/12/2014, os atos normativos 
da direção da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) que fixam novas regras para os 
contratos entre operadoras de planos de saúde 
e prestadores de serviços em todo o País. Um dos 
pontos importantes dessa regulação é a garantia 
sobre a rede contratada, já que as substituições 
de prestadores descredenciados serão obrigató-
rias e comunicadas previamente. O instrumental 
regulatório acima mencionado está consubs-
tanciado em três resoluções e uma instrução 
normativa, que regulamentam como deverá ser 
seguida na prática a Lei no 13.003/2014, e tanto a 
citada lei quanto os normativos da ANS entrarão 
em vigor no dia 22/12/2014.

A referida regulamentação da lei reforça a 
obrigatoriedade de contratos por escrito entre 
as operadoras e os prestadores, com as obriga-
ções e responsabilidades específicas. Segundo 
a ANS, um dos objetivos é garantir maior trans-
parência e equilíbrio na relação entre empresas 
que comercializam planos de saúde e os seus 
prestadores de serviços. Atualmente, existem 51 
milhões de beneficiários de planos de assistência 
médica e 21 milhões com planos exclusivamente 
odontológicos no País, que são beneficiados com 
o equilíbrio das relações entre os diversos atores 
do cenário do mercado de planos de saúde.

Ainda de acordo com a direção da ANS, a 
Lei no 13.003/2014 representa novo marco na 
regulação do setor e mais segurança para o 
consumidor, sendo o prestador o principal elo 
com o consumidor, e a agência reguladora está 
aperfeiçoando mecanismos de reajustes e de 
substituição de serviços.

A diretora de Desenvolvimento Setorial da 
ANS, Martha Oliveira, reforçou que as novas 
regras são fundamentais, porque garantem 
uma gestão mais equilibrada dos contratos, 
beneficiando os consumidores. Além disso, as 
regras devem incidir na resolução mais ágil 
para solucionar os eventuais conflitos, pois cada 
prestador de serviço descredenciado deverá 
ser substituído por outro equivalente – esta é 
uma medida que, até então, valia apenas para 
os serviços hospitalares (Lei 9.656/1998) – seja 
médico, fisioterapeuta, clínica ou ambulatório. O 

objetivo é garantir a assistência contratada ao 
consumidor, disse a aludida dirigente da agência 
reguladora.

Passa a valer também a exigência de que 
as operadoras façam a devida comunicação 
aos consumidores sobre todas as substituições 
de prestadores de serviços não hospitalares, 
como clínicas, profissionais de saúde, serviços 
de diagnóstico por imagem e laboratórios. Essa 
comunicação deve ocorrer com 30 dias de an-
tecedência, no mínimo.

Como dito, os contratos deverão, a partir de 
22/12/2014, estabelecer cláusulas claras sobre o 
objetivo e a natureza específicos dos serviços, 
além de conter a definição dos valores e prazos 
para faturamento dos pagamentos. Outro item 
importante é a definição da periodicidade dos 
reajustes aos prestadores de serviços, que de-
verão ser anuais.

Conforme a nova lei, a ANS passa a ter a 
atribuição de estabelecer um índice de reajuste 
em casos específicos, quando não houver con-
senso entre as operadoras e prestadores sobre 
os índices de correção aos serviços contratados. 
O índice estabelecido pela agência será o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA.

O IPCA aplicado deve corresponder ao valor 
acumulado nos 12 meses anteriores à data do 
aniversário do contrato, considerando a última 
divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE. Em dois anos, começa a ser 
aplicado ao reajuste definido pela ANS o Fator 
de Qualidade, que trará uma nova lógica para os 
reajustes e será elaborado em conjunto com os 
respectivos conselhos para os profissionais de 
saúde e entidades acreditadoras para clínicas 
e hospitais.

As operadoras de planos de saúde e os 
prestadores que têm contratos em vigência 
terão 12 meses para fazer os ajustes contra-
tuais necessários. Voltamos a enfatizar que 
essa determinação da ANS é inconstitucional, 
pois estabelece a retroatividade de aplicação 
da norma legal nova, violando o ato jurídico 
perfeito, anteriormente celebrado, afrontando 
o inciso XXXVI do artigo 5o da Constituição da 
República.                                               P

Em dois anos, 
começa a ser 

aplicado ao reajuste 
definido pela ANS o 
Fator de Qualidade

. DAgoberto steinmeyer limA .

O autor é assessor 
jurídico do Sistema 

Abramge/Sinamge/Sinog
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OO Brasil é um dos poucos países no mundo 
que passou por período de hiperinflação, que na 
década de 1980 e início dos anos 1990 alcançou 
índices insustentáveis, superiores a 2.000% ao 
ano, e conseguiu reestabelecer a normalidade, 
construindo bases para o crescimento econômico 
e distribuição de renda.

Apesar dos avanços, algumas amarras per-
maneceram, como é o caso da indexação, ainda 
muito presente nos contratos de aluguel, nego-
ciações salariais e até em regras instituídas pelo 
Estado, como no reajuste do salário mínimo, de 
tabelas de impostos e preços regulados.

No Brasil, a indexação ganhou força na dé-
cada de 1960, quando a inflação alcançava cerca 
de 90% ao ano. A sua adoção era uma forma de 
garantir o repasse do aumento de preços aos 
contratos, minimizando os riscos em casos de 
excessiva variação de preços e a incerteza quanto 
à inflação futura.

Há vários trabalhos publicados sobre os 
perigos da indexação. A maioria versa sobre seu 
impacto na inflação futura, pois, ao garantir 
contratualmente o repasse da inflação presente, 
o processo inflacionário é recriado no período se-
guinte, produzindo a chamada inflação “inercial”.

Outro aspecto negativo importante é o 
estimulo à ineficiência, uma vez que o agente 
econômico que tiver a garantia de que con-
seguirá repassar todo o aumento de custo ao 
contratante do serviço não é estimulado a buscar 
a redução de custo, seja pela remodelagem de 
processos, treinamento dos profissionais, busca 
de equipamentos mais eficientes ou até mesmo 
procurando melhores negociações junto aos seus 
fornecedores. 

Houve avanços importantes para a desin-
dexação, muitas delas trazidas pelo Plano Real e, 
mais recentemente, outro exemplo foi a mudança 
no modelo de remuneração da poupança. 

No setor privado de saúde a indexação é tema 
constante nas discussões de reajuste contratual 
entre operadoras de planos de saúde e presta-
dores de serviços. Neste caso, a indexação, que 
a princípio parece uma solução para o conflito, 
pode se tornar um problema. Isso ocorreria na 
medida em que transforma o índice de preços 
em um valor base para os reajustes, coordenando 

as negociações e desestimulando a busca por 
ganhos de eficiência e redução de custos.

A indexação do reajuste de prestadores de 
serviços de saúde a um índice de preços é seme-
lhante à situação hipotética em que, por exemplo, 
toda a indústria alimentícia fixasse em conjunto 
o reajuste de seus produtos ao IPCA – Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo – e as redes de 
supermercados repassassem este aumento ao 
consumidor. Entretanto, no mundo real, a escolha 
sobre reajustar ou não está condicionada à deci-
são do concorrente e à limitação orçamentária do 
cliente, estimulando a indústria a buscar ganhos 
de eficiência e redução de custo.

O Congresso Nacional aprovou, em junho 
último, a Lei no 13.003/2014, determinando, entre 
outros assuntos, que os contratos entre operado-
ras de planos e prestadores de serviços de saúde 
devem conter cláusulas que definam os valores 
dos serviços e critérios, forma e periodicidade de 
reajustes. A lei também prevê que, não havendo 
acordo entre operadora e prestador, caberia à 
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
quando for o caso, definir o índice de reajuste. 
Todavia, a ANS publicou em dezembro as Reso-
luções Normativas 363, 364, 365 e a Instrução 
Normativa 56 da Diretoria de Desenvolvimento 
Setorial, regulamentando a citada lei.

A regulação estabeleceu que, quando o con-
trato tiver como forma de reajuste a negociação 
entre as partes e não houver acordo no período de 
negociação, o reajuste estabelecido pela ANS será 
igual ao IPCA. Essa iniciativa poderá desestimular 
e coordenar as negociações em torno do IPCA, 
limitando a capacidade da livre concorrência em 
promover a eficiência e a redução de custo.

Além disso, o desenvolvimento de normas 
que amparem o reajuste presente em índices de 
variação de custo passado, ou seja, ao adotar a 
indexação, o modelo replicará a inflação presente 
nos períodos seguintes, estimulando a ineficiência 
em todo o setor de saúde. O maior prejudicado 
é novamente o beneficiário de plano de saúde, 
que arcará com custos maiores e sustentará a 
ineficiência do sistema. Nas palavras do professor 
Mario Henrique Simonsen, em seu livro 30 Anos 
de Indexação no Brasil, “o remédio não é proibir, 
mas desregulamentar a indexação”.                  P

ECONOMIA

Indexação e ineficiência na
SAÚDE SUPLEMENTAR

. mArcos PAulo novAis .

No setor privado de 
saúde a indexação 
é tema constante 
nas discussões de 
reajuste contratual

O autor é economista-chefe 
do Sistema 
Abramge/Sinamge/Sinog
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Nova REGULAMENTAÇÃO

A Lei no 13.003 e 
os desafios para 
as operadoras 
odontológicas

. gerAlDo AlmeiDA limA .

Em vigor desde 22/12/2014, a lei tornou obriga-
tória a existência de contratos entre as operadoras e 
seus prestadores de serviços. Na prática, fez muito 
mais do que garantir contratos entre operadoras e 
prestadores. Trouxe regras sobre substituição de 
prestadores e utilização de índice de reajuste de-
finido pela ANS quando operadoras e prestadores 
não chegarem a um acordo.

A ANS constituiu câmara técnica para discutir 
essa matéria e o Sinog, presente em todos os 
encontros, reivindicou uma regulação que não 
gerasse grandes impactos para o segmento. Mesmo 
sem consenso, em 12/12/2014, foram publicadas as 
RNs nos 363, 364 e 365, além da IN Dides no 56. Há 
algumas questões importantes a serem observadas. 

No caso de substituição de prestador, inde-
pendentemente dos motivos que geraram a saída 
do prestador, é necessário substituí-lo por outro 
equivalente, exceto quando ocorrer redução sig-
nificativa da carteira de beneficiá rios localizados 
em determinado município, ausência de prestação 
de serviços por mais de 12 meses consecutivos, 
suspensão do atendimento em massa com fins 
de negociação e exigência, pelo prestador, de 
prestação pecuniária ao beneficiário para fins de 
atendimento (a não ser nos casos de mecanismos 
de regulação admitidos pela legislação).

O conceito de equivalente foi definido como 
mesma habilitação legal para exercício da pro-
fissão no caso de profissionais que atendem em 
consultório e para os demais casos, mesmo tipo 
de estabelecimento e serviços especializados con-
templados no CNES. Além disso, deve-se promover 
a substituição no mesmo município do prestador 
que saiu e, nos casos de indisponibilidade ou ine-
xistência de prestador na mesma cidade, poderá 
ser indicado prestador em município limítrofe e, 
mantendo essa impossibilidade, na região de saúde 
à qual faz parte o município.

Toda substituição deve ser comunicada ao 
beneficiário com 30 dias de antecedência, por 
meio do portal corporativo da operadora (sendo 
obrigatório informar ao beneficiário, ao menos 
uma vez ao ano, que essas informações constam 
nesse local), e, nos casos em que a operadora 
tomou conhecimento da suspensão definitiva do 
atendimento pelo prestador (seja por rescisão sem 
cumprir aviso prévio, rescisão por fraude, infração 
às normas sanitárias, óbito etc.) sem possibilidade 
da comunicação prévia, deverá ocorrer assim que 

tomar conhecimento do fato, providenciando a 
substituição em até 60 dias.

É provável que essas regras onerem o setor, 
tendo que ampliar esforços de credenciamento 
em tão curto espaço de tempo para negociação, 
prejudicando a concorrência das odontologias de 
grupo, uma vez que essas regras não se aplicam às 
cooperativas odontológicas em relação aos seus 
cooperados.

Foram revogadas as normas que tratavam do 
contrato entre operadora e prestador e definidas 
regras, sendo a de maior impacto para o setor a 
referente ao índice de reajuste pela ANS quando 
o contrato prevê como única forma de reajuste a 
livre negociação e as partes não chegarem a um 
consenso nos primeiros 90 dias do ano (contado 
de 1o de janeiro de cada exercício), ainda que 
somente seja aplicado o reajuste no aniversário 
de cada contrato. 

Embora seja prejudicial para todo o setor, é 
mais grave para o segmento odontológico, que 
possui dificuldade de repasse dos impactos de 
revisão de rol de procedimentos e aumento da 
frequência de utilização, situação agravada nos 
planos individuais que elegem índice diverso do 
IPCA e que pode, em determinado exercício, ser 
inferior a esse que será aplicado nos contratos 
com os prestadores.

 Os contratos devem ser revistos para as novas 
regras em até 12 meses, contados de 22 de dezem-
bro de 2014, bem como haver regra transitória de 
aplicação do índice da ANS para os casos em que a 
relação com o prestador no ano de 2015 ainda não 
for via contrato escrito ou este não possuir regra 
de reajuste.

Outra questão é que muitas operadoras odon-
tológicas ainda não implantaram a TISS, sendo que 
o contrato com o prestador deve conter previsão 
expressa que a troca de informações dos dados de 
atenção à saúde dos beneficiários só poderá ser 
feita no padrão TISS vigente, bem como no objeto 
do contrato os serviços contratados devem ser des-
critos por procedimentos, de acordo com a TUSS. 

Ressaltamos que a ANS não punirá os presta-
dores pelos descumprimentos contratuais, sendo 
essencial que, nessa relação, conste cláusula 
de multa para a parte que descumprir alguma 
obrigação, uma vez que a operadora sofrerá 
sanção pela ANS pelos atos que violarem esses 
normativos.   P

O autor é presidente 
do Sinog e sócio-diretor da 

São Francisco Odontologia – 
diretoria@sinog.com.br. Colaborou 

com o texto a assessora técnica 
do Sistema Abramge/Sinamge/

Sinog, Virgínia Rodarte
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A Aids ainda é uma doença que apavora 
muitas pessoas por não ter cura até o mo-
mento. Em seu estágio inicial, causada pelo 
HIV (do inglês human immunodeficiency 
virus, ou vírus da imunodeficiência hu-
mana), que ataca as células de defesa do 
corpo humano, deixa as pessoas soropo-
sitivas mais vulneráveis a contrair algumas 
doenças oportunistas como resfriado, tu-
berculose, pneumonia, doenças cardíacas, 
candidíase e estomatite, entre outras, o 
que pode levar o dentista a suspeitar da 
temida infecção.

De acordo com relatório da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) de 2013, os 
índices de pessoas infectadas no mundo 
caíram nos últimos 12 anos; em contrapar-
tida, no Brasil, o número de pessoas com o 
vírus HIV cresceu 11% entre 2005 e 2013. 
Estima-se que 752 mil pessoas vivam com 
Aids no País.

Com o surgimento do antirretroviral 
zidovudina, conhecido como AZT, que possi-
bilitou o prolongamento e melhor qualidade 
de vida para as pessoas soropositivas, os 
pacientes com Aids não ficam mais isolados, 
como se fossem armas químicas formadas 
apenas de pele e osso. Eles seguem uma 
vida normal, mantendo os seus afazeres 
diários, como, por exemplo, ir ao dentista 
regularmente.

A insegurança sentida pelos profis-
sionais de odontologia no início do apa-
recimento da doença na década de 1980 
fez com que muitos cirurgiões-dentistas 
recusassem a realização de tratamentos 
em pacientes diagnosticados com HIV/Aids, 
por pura falta de conhecimento. Atualmente 
esse preconceito não é mais visto nos con-
sultórios, porém, alguns cuidados são neces-
sários para evitar acidentes ocupacionais na 
hora de manusear os equipamentos como 
agulhas e lâminas – agentes que podem 
transmitir o vírus.

Por outro lado, a doença trouxe a preo-
cupação aos pacientes do risco de contrair 

o HIV durante o atendimento odontológico. 
Segundo a cirurgiã-dentista Tatiana Araújo, 
dificilmente o paciente irá contrair o ví-
rus dentro dos consultórios, a não ser que 
o profissional não siga os procedimentos de 
biossegurança, que orientam a esterilização 
dos materiais usados dentro do consultório. 
Os cirurgiões-dentistas devem realizar os 
procedimentos como se todo mundo tivesse 
a doença, afirma a especialista, “mas o vírus 
HIV é bem frágil, saindo da célula, ele tem 
muito pouco tempo para sobreviver, é mais 
fácil contrair hepatite B do que HIV”.

Araújo também declara que não cabe ao 
profissional diagnosticar o paciente. “Quando 
surge a dúvida, o que devemos fazer é pedir 
para que procure um infectologista. Com o 
resultado em mãos, podemos  tratá-lo da me-
lhor forma possível. Dependendo da situação, 
ele pode estar mais propício a infecções, o 
que requer mais atenção.”

A consultora da APCD – Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas, Heloí-
sa Martins, esclarece que o dentista está 
mais sujeito à contaminação do que o 
paciente, por estar em contado diário com 
fluidos que podem conter o vírus. “Normal-
mente o cirurgião-dentista está exposto a 
todos os tipos de doenças infectocontagio-
sas, porém, quando isso acontece, é mais 
por acidente de trabalho; este risco é muito 
pequeno, mas pode acontecer”, relata a 
profissional. Tudo vai depender da gravidade 
do acidente, como cortes mais profundos, 
e da carga viral do paciente. Caso ocorra o 
acidente ocupacional, é fundamental que 
se procure um médico imediatamente para 
maior segurança.

É de grande valia, portanto, que todos os 
profissionais adotem as normas universais 
de biossegurança em seus consultórios 
e considerem todos os indivíduos como 
portadores de alguma doença infectocon-
tagiosa, mantendo tanto a sua segurança 
quanto a dos seus pacientes.    P
amaury_bullock@hotmail.com

A higienização dos 
materiais utilizados 

durante as consultas 
odontológicas 
deve ser feita 

minuciosamente

. AmAury bullock .

HIVBiossegurança no 
controle do

CUIDADOS
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O
"Para fortalecer o 
setor e aumentar a 
competitividade, é 
necessário que haja 
uma regulação clara e 
estável que estimule 
o livre mercado e a 
concorrência"

O sistema de saúde suplementar 
é um gigante que garante assistência 
de qualidade a mais de 50 milhões de 
brasileiros, beneficiários de planos de 
saúde médico-hospitalares, mas que tem 
grandes desafios a enfrentar.

É preciso que haja uma integração e 
coordenação entre os setores público e 
privado. A implementação de uma visão 
integrada de planejamento teria um im-
pacto extraordinário sobre todo o sistema 
de saúde nacional; por exemplo, a criação 
de um banco de dados comum com in-
formações sobre o perfil 
socioepidemiológico dos 
cidadãos, auxiliando no 
planejamento de ações 
para a saúde, com es-
forços do Estado e das 
empresas privadas.

Outra medida seria 
a implantação do pron-
tuário eletrônico, que, 
com todos os cuidados 
necessários à proteção 
da privacidade, traria um 
sem-número de benefí-
cios à assistência, como 
a agilização no atendi-
mento e nos diagnósticos, a identificação 
de públicos para o desenvolvimento de 
campanhas de prevenção, o compartilha-
mento de informações do paciente entre 
médicos de diferentes especialidades etc.

Uma estratégia de governo para a 
saúde deve levar em conta o potencial que 
o setor tem de alavancar o crescimento 
da economia. Aliás, uma das aspirações 
das empresas que atuam na saúde su-
plementar é a de que o setor seja visto e 
ouvido não só pelo Ministério da Saúde, 
mas também pelos Ministérios da Fazenda 
e do Desenvolvimento, tal como outros 
segmentos do mercado.

Os dados do setor não deixam dúvidas 
quanto à sua importância para o País. 
Considerando os gastos privados e públi-
cos, a saúde gera uma receita anual que 
chega a 464 bilhões de reais, o que equi-
vale a 10,3% do Produto Interno Bruto (a 
parte privada dessa conta corresponde a 
cerca de 57%).

Ao todo são 3,6 milhões de postos de 
trabalho diretos e centenas de milhares de 
estabelecimentos, incluindo mais de mil 
operadoras de saúde de todos os segmen-
tos, 3 mil hospitais privados, mais 1.400 

hospitais privados sem 
fins lucrativos e 2.300 
hospitais públicos.

Para fortalecer o se-
tor e aumentar a compe-
titividade, é necessário 
que haja uma regulação 
clara e estável que esti-
mule o livre mercado e 
a concorrência. É fun-
damental, nesse sentido, 
garantir uma política 
para a inclusão de novas 
tecnologias para asse-
gurar que a assistência 
acompanhe a evolução 

no uso de equipamentos, materiais e 
medicamentos, sem, no entanto, expor 
pacientes a tecnologias cuja eficácia não 
tenha sido comprovada e sem onerar 
desnecessariamente os sistemas público 
e privado, pondo em risco a sua susten-
tabilidade.

Não é propósito da saúde suplementar 
competir ou substituir a saúde pública, 
mas complementá-la. A melhoria da 
qualidade da assistência à saúde no 
Brasil será resultado da convergência de 
esforços dos setores público e privado, do 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
e da saúde suplementar.    P

Integração dos sistemas 
público e privado

Cyro de Britto Filho
Presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Medicina de Grupo (Sinamge)
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S
"Sinog entregou 

documento assinado, 
em conjunto com 
outras entidades 

representantes de 
planos odontológicos, 
com propostas para a 

melhoria do setor"

Segundo nossas estimativas, alcança-
mos a marca de 21,6 milhões de beneficiá-
rios de planos odontológicos em 2014, re-
gistrando crescimento de 5,4% em um ano 
de estagnação econômica, em que a taxa 
de crescimento do PIB deverá se aproximar 
de 0,15%. A busca por novos mercados e 
novos canais de comercialização será es-
sencial para manter e aumentar a escala tão 
necessária ao segmento odontológico. Mas 
precisamos estar preparados para o desafio 
operacional em nossas empresas, que será 
dar conta das obrigações regulatórias sem 
onerar as despesas ope-
racionais das operadoras.

As perspectivas eco-
nômicas para 2015 indi-
cam redução no consumo 
das famílias, em virtude 
do aumento da taxa bá-
sica de juros e da estag-
nação no mercado de 
trabalho, e de diminuição 
no consumo do governo, 
que deve liderar um pro-
cesso de política fiscal 
mais austera. Entretanto, 
apesar das adversidades 
econômicas, as perspec-
tivas para o mercado brasileiro de planos 
odontológicos seguem positivas.

É fato notório que as operadoras que 
atuam no segmento odontológico encaram 
com grande preocupação o futuro desse 
segmento, notadamente, sua sustenta-
ção econômica dentro de uma oferta de 
serviços de qualidade para o consumidor 
brasileiro. Para contribuir com o debate e 
encaminhamento de propostas e soluções, 
o Sinog, em conjunto com a FenaSaúde e 
a Uniodonto do Brasil, produziu um docu-
mento denominado “Projeto de incentivo 
ao crescimento e desenvolvimento do 
segmento odontológico”, entregue em 

outubro de 2014 ao então presidente da 
ANS e aos demais membros da diretoria 
colegiada, com pleitos identificados como 
necessidades para a perenidade do sistema 
de odontologia suplementar e que melhor 
atenda aos interesses das três partes en-
volvidas: o consumidor, o poder público 
representado pela agência reguladora e 
entidades atuantes no setor.

Entre os temas de maior urgência para 
o debate com a ANS, colhidos entre as ope-
radoras de pequeno, médio e grande porte, 
destacamos: a margem de solvência espe-

cífica para as operadoras 
odontológicas; a amplia-
ção da carteira de planos 
odontológicos por meio 
de práticas que incenti-
vem a comercialização do 
plano individual/familiar, 
tais como a possibilidade 
de instituição de plano 
com prazo de vigência 
superior a 12 meses; o 
aumento do percentual 
da multa por rescisão 
unilateral do beneficiá-
rio em período inferior 
à vigência; a revisão das 

regras de reajuste; a inserção das operadoras 
exclusivamente odontológicas com mais 
de 100 mil beneficiários nas disposições 
que desobrigam a instituição de unidade 
organizacional específica de ouvidoria; e a 
criação de fatores de compatibilização da 
penalidade para o segmento odontológico.

Esperamos, ainda, um ano de intenso 
trabalho de nossos representantes nas 
câmaras e grupos técnicos instituídos no 
âmbito da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar, principalmente com o início das 
discussões em torno da revisão do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto 
para vigorar a partir do início de 2016.    P

Desafios para o 
segmento odontológico

Geraldo Almeida Lima
Presidente do Sinog
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"2015 será um ano de 
grande expectativa, 
especialmente com 
novo governo e novas 
propostas para a saúde 
brasileira"

DDurante o Fórum Internacional da 
Anahp, promovido em dezembro de 
2014, tivemos a oportunidade de contar 
com a presença do ministro da Saúde, 
Arthur Chioro, que em seu discurso 
apresentou preocupações convergentes 
com as da Anahp, como 
a integração entre os 
setores público e priva-
do, a questão do capital 
estrangeiro na saúde, 
investimentos em infra-
estrutura para suprir as 
demandas da população, 
redução do tempo de 
permanência e desospi-
talização, com foco no 
cuidado domiciliar e no 
cuidado integral, entre 
tantos outros temas que 
deverão direcionar as 
iniciativas do setor para 
os próximos anos.

Na saúde privada, o modelo de remu-
neração continua sendo objeto de discus-
são entre os atores do setor. Precisamos, 
sem dúvida, progredir neste sentido, bem 
como estabelecer mecanismos mais trans-

parentes para comercialização de insumos 
e materiais de alto custo, como OPMEs 
(órteses, próteses e materiais especiais). 
A implementação de um modelo de GDR 
(Grupos de Diagnósticos Relacionados) ou 
DRG (sigla em inglês – Diagnosis Related 

Group) para o setor seria 
outro avanço importante 
para o mercado de saúde, 
uma vez que o recurso 
proporciona uma gestão 
clínica mais adequada 
e melhor entendimento 
do perfil dos hospitais 
brasileiros para otimi-
zação de recursos e do 
atendimento.

E speramos  ainda 
uma atuação mais téc-
nica e efetiva por parte 
da agência reguladora, 
especialmente para os 

programas que primam pela qualidade do 
atendimento ao paciente, além da parti-
cipação nas discussões sobre modelos 
de organização assistencial e formatos 
de remuneração fixados em resultados 
clínicos. P

O futuro da saúde

Francisco Balestrin
Presidente da Associação Nacional dos 
Hospitais Privados (Anahp)
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OO Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) projeta, resumida-
mente, três cenários possíveis para o 
mercado privado de saúde no Brasil 
para 2015. Em todos eles entende de 
antemão que a saúde suplementar mais 
especificamente enfrentará grandes de-
safios e muitas dificuldades para manter 
o equilíbrio econômico, financeiro e 
operacional.

Isso porque nossas análises consi-
deram que o aumento de custos con-
tinuará a ser um fator preponderante 
no mercado, uma vez que as principais 
causas estruturais de expansão de 

custos nos últimos anos têm se manti-
do: envelhecimento populacional, que 
demanda maior atividade assistencial; 
preços de materiais e medicamentos 
em alta (especialmente de OPMEs – 
órteses, próteses e materiais especiais) 
e expansão das coberturas previstas 
no rol da ANS. A partir desse “pano de 
fundo”, seguem os cenários projetados 
pelo IESS.

Cenário otimista
A nova equipe econômica conse-

guirá promover o necessário ajuste e 
equilíbrio das contas públicas, gerando 

Cenários da saúde suplementar 
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"Com a aprovação 
da entrada de capital 
externo privado 
na prestação de serviço 
de saúde, a oferta 
de estabelecimentos 
de saúde privados 
poderá ampliar"

um importante ganho de credibilidade 
capaz de promover ganhos importan-
tes de confiança dos investidores e 
segmentos produtivos, o que resultaria 
em melhoria do ambiente de negócios 
e expansão dos investimentos . Isso 
impactaria, naturalmente, em aumento 
de postos de trabalho. 
Nessas circunstâncias, 
o mercado de saúde 
suplementar tenderia 
a registrar crescimento 
do total de beneficiá-
rios e, por extensão, 
melhoria da capacidade 
financeira das operado-
ras de planos de saúde 
para suportar a expan-
são de custos .  A lém 
disso, com a aprovação 
no Congresso Nacional  
do projeto que permite 
a presença do capital 
externo privado em prestadores de ser-
viço de saúde, mais especificamente em 
laboratórios e hospitais, essa iniciativa 
poderá gerar, num primeiro momento, 
um ambiente de otimismo para os inves-
tidores e, em longo prazo, isso poderá 
ampliar a oferta de estabelecimentos de 
saúde privados. De toda forma, ainda 
que esse cenário seja otimista, imagi-
namos que haverá a continuidade de 
pressão de custos por se tratar de um 
problema estrutural que atinge toda a 
cadeia.

Cenário realista
A equipe econômica promoverá os 

ajustes das finanças públicas ao longo 
do ano, com muitas dificuldades, por 
conta de fatores como uma inflação 
alta persistente, taxas de juros elevadas 
e desvalorização do real, incorrendo 
em um ambiente de baixa atividade 
econômica. A consequência disso será 
um PIB potencialmente abaixo de 1%, 

estabilização ou eventual aumento do 
desemprego, o que deve redundar, nesse 
caso, em estabilização ou uma baixa 
geração de contratações de planos de 
saúde.

Esse movimento já foi constatado e 
manifestado pelo IESS em 2014, quando 

ficou constatado que, 
mesmo cre s cendo o 
total de beneficiários, 
houve diminuição do 
ritmo de crescimen-
t o  em  c o mp ar a ç ã o 
aos anos anteriores . 
Nesse ambiente, seria 
saudável que o órgão 
regulador estimulasse 
fusões e aquisições en-
tre pequenas e médias 
operadoras de modo 
que elas tivessem maior 
poderio de mercado e 
econômico para obter 

ganhos de escala e maior eficiência ope-
racional, antes que entrem em processo 
de desequilíbrio.

Cenário pessimista
O governo brasileiro enfrenta sérias 

dif iculdades para manter as contas 
públicas sob controle, bem como a con-
junção de inflação, real desvalorizado, 
baixa atividade econômica e aprofun-
damento da atual crise financeira da 
Rússia poderiam deflagrar um processo 
de recessão econômica no Brasil. Nesse 
ambiente, poderia ocorrer uma expan-
são considerável do desemprego e, em 
última instância, o mercado de saúde 
suplementar poderia registrar até mes-
mo uma queda no total de beneficiá-
rios de planos de saúde. Esse contexto 
também incorreria em expansão da 
inadimplência dos consumidores e das 
empresas, podendo interferir na capa-
cidade das operadoras de menor porte 
na manutenção de seus negócios.     P

Cenários da saúde suplementar 

Luiz Augusto Carneiro
Diretor executivo do IESS
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NNo dia 4 de janeiro, o Brasil ficou 
indignado quando uma matéria do Fantás-
tico revelou um esquema criminoso entre 
médicos e empresas de próteses que tem 
colocado em risco a vida de pacientes, com a 
realização de cirurgias desnecessárias, além 
de causar grave prejuízo financeiro para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e os planos de 
saúde. A reportagem foi resultado de uma 
estratégia de comunicação, iniciada pela 
Associação Brasileira de Medicina de Grupo 
(Abramge), com o objetivo de trazer para a 
grande imprensa a gravidade do cenário 
das órteses, próteses e materiais especiais 
(OPMEs), gerando, assim, uma repercussão 
nacional sobre as denúncias.

O planejamento traçado previa uma 
reportagem exclusiva para um veículo de 
grande audiência, além da organização do 
workshop OPME – Rumos e Soluções, no 
qual foram apresentados dados e questões 
que comprovavam a existência das fraudes 
no universo de OPMEs, tais como demons-
trações de notas fiscais com variações de 
preços que chegam a quase 5.000% sobre 
o valor de venda do mesmo produto (confira 
na tabela da página 16 alguns exemplos), 

entre outros, que de fato despertaram o 
interesse dos jornalistas e demais convi-
dados – autoridades do governo, da saúde 
suplementar, médicos e hospitais.

A matéria sobre OPMEs começou a 
tomar forma no dia 21 de agosto de 2014, 
quando houve um encontro com a equipe 
do Fantástico. Naquele dia os jornalistas 
foram surpreendidos com um cenário que 
não imaginavam existir. Eles tomaram 
conhecimento de situações como super-
faturamento de materiais e médicos que 
pedem cirurgias inúteis apenas para receber 
comissões sobre as próteses utilizadas. O 
foco era mostrar como o esquema trazia 
prejuízo para a saúde pública e privada e 
desprezava a segurança dos pacientes.

Dali em diante foram três meses de 
intenso trabalho, sempre com o apoio da 
Abramge, culminando com várias repor-
tagens que repercutiram no Brasil e no 
exterior. “Dentro do setor saúde as fraudes 
com próteses não são uma novidade, porém 
a sociedade em geral desconhecia o tema 
e o poder público não tomava ações con-
cretas. Trabalhamos muito para que fosse 
exposto como empresas e médicos vêm 

Iniciativa resultou 
em reportagem 
investigativa do 
Fantástico

Abramge denuncia a 
máfia das próteses

• Ampla divulgação da auditoria realizada pela Polícia Federal nos hospitais públicos, além da apresenta-
ção das eventuais irregularidades encontradas e de como está o processo de punição dos responsáveis.

• Trabalho integrado entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para instrução de processos 
contra integrantes da máfia das próteses em todo o território nacional.

• Orientação aos Procons, via Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e órgãos da imprensa oficial, 
para o apoio aos pacientes na garantia de sua defesa médica e jurídica.

• Divulgação pela Anvisa, como referência imediata ao mercado, de estudo realizado sobre padronização 
de nomenclatura, definição de parâmetros de similaridade e estabelecimento de parâmetros públicos 
de precificação dos produtos.

• Ampla divulgação da lista das principais empresas fornecedoras desses materiais para o governo, com 
os volumes comprados, valores envolvidos, em um site específico.

• Consolidação de dados sobre a obtenção de liminares contra o SUS sobre esse assunto, com sua total 
divulgação.

as ações sugeridas pela abramge
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enriquecendo devido à falta de regras e 
fiscalização sobre OPMEs”, explica o diretor 
da Abramge, Pedro Ramos.

No dia seguinte ao programa, os mi-
nistérios da Justiça, Saúde e da Fazenda 
anunciaram a formação de um grupo de 
trabalho para buscar normas que inibam as 
fraudes. E as denúncias expostas na matéria 
se tornaram alvos de investigação da Polícia 
Federal. “O setor vê de forma positiva a 
criação do grupo de trabalho, porém há a 
necessidade de adoção de medidas mais 
ativas. Sem uma atuação mais firme, con-
tinuaremos a ter um cenário favorável para 
que essa máfia continue roubando”, avalia 
Pedro Ramos.

A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) precisa intervir firmemente 
no combate dessa organização criminosa, 
seja estabelecendo lista com referências 
de preços dos produtos de órtese, prótese 
e materiais especiais – pedido já realizado, 
porém, de acordo com a própria Anvisa, ain-
da parado – ou outro meio de interromper 
essas ilicitudes.

A estratégia de comunicação, para 
reforçar a importância de providências 
imediatas, contou ainda com a divulgação 
para a imprensa de sugestão de ações que 
poderão contribuir para o combate à máfia 
e tornar realidade práticas que garantam o 
direito e a segurança do paciente. P

MESMO MATERIAL, PREÇOS DIFERENTES

Valor correto Valor cotado Diferença
Porca para DTT

R$ 577 R$ 11.268 1.852%

Haste

R$ 1.308 R$ 49.437 3.679%

Cânulas injetoras

R$ 1.380 R$ 14.620 959%

Bloqueadores

R$ 632 R$ 25.360 3.912%

Cimento ósseo spine

R$ 5.815 R$ 20.235 248%

Tx plate

R$ 2.040 R$ 103.888 4.992%

Cimento para vertebroblastia

R$ 160 R$ 3.000 1.775%

Agente embolizante para MAV

R$ 2.400 R$ 17.800 642%

Parafuso poliaxial

R$ 3.400 R$ 19.698 479%

Sistema com 1 kit de cimento ósseo e cânulas, 1 injetor de cimento

R$ 5.100 R$ 34.855 (sem injetor de cimento) 583%

Enxerto ósseo

R$ 2.180 R$ 19.384 789%

Broca cortante

R$ 1.000 R$ 48.418 4.741%
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QQual o prejuízo aos clientes de planos 
de saúde e aos cidadãos que utilizam 
os serviços públicos quando as OPMEs 
são usadas de forma irregular?
As fraudes da “máfia das próteses” colocam 
em risco a saúde e a vida das pessoas e 
encarecem todo o sistema de saúde, tanto 
em hospitais públicos quanto privados. Há 
tanto esquemas de acordos superfaturados 
para vencer licitações em hospitais públicos 
e lesar o SUS, assim como 
práticas de comissões 
ilegais de até 30% ofe-
recidas a médicos por 
fabricantes de OPMEs, 
o que encarece a conta 
das operadoras de saúde. 
E quem paga esta conta 
somos nós, contribuintes 
e usuários de plano de 
saúde. Além do prejuízo 
financeiro para todo o 
sistema de saúde, há 
casos de indicações de 
cirurgias desnecessárias, 
desperdícios de materiais 
e até utilização de próteses vencidas, que 
põem em risco a vida das pessoas e denigrem 
a imagem da maioria dos profissionais que 
são sérios e competentes.

É possível atribuir um valor monetário ao 
prejuízo do sistema de saúde brasileiro 
como um todo?
Ainda é difícil estimar um valor preciso do 
prejuízo financeiro resultante das fraudes da 
“máfia das OPMEs”. Apenas com o avanço das 
investigações é que será possível avaliar com 
mais precisão esses números, mas sabemos 
que são cifras altas que podem chegar a bi-
lhões de reais por ano. Por enquanto sabemos 
da gravidade do prejuízo pelos casos pontuais, 
como médicos que faturam até cem mil reais 
por mês apenas com essas fraudes e cirurgias 
superfaturadas em até cinco vezes mais do 

que o valor real necessário para realizá-las, 
com cerca de 80% do custo dessa cirurgia 
atrelado às OPMEs utilizadas.

Que providências preventivas e de gestão 
as operadoras de saúde tomam para pro-
teger-se das más práticas denunciadas?
Vamos orientar para que as operadoras 
exijam que os médicos cumpram com a lei e 
não só justifiquem clinicamente a indicação 

do material, mas, sobretudo, 
ofereçam pelo menos três 
marcas de produtos de fabri-
cantes diferentes. Também é 
importante que as operadoras 
busquem informar e cons-
cientizar os usuários, que são 
colocados em risco e acabam 
pagando valores mais altos 
pelos serviços. 

Que medidas a Abramge 
vem defendendo para coi-
bir essas práticas e aperfei-
çoar o sistema?
O setor vê de forma positiva e 

apoia a criação do grupo de trabalho intermi-
nisterial anunciado pelo governo e o empenho 
da Polícia Federal na investigação das denún-
cias. Mas, como complemento a essas ações 
anunciadas pelo governo, a Abramge sugere 
também a adoção emergencial de algumas 
ações – confira na página 15.

Quais serão os próximos passos da 
 Abramge?
Acompanhar de perto as ações do grupo de 
trabalho interministerial do governo e se em-
penhar para viabilizar as medidas apontadas 
acima. A Abramge reforça a importância de 
dar prioridade a ações mais efetivas para 
coibir cirurgias desnecessárias e desumanas 
que estão sendo realizadas. Também dará 
todo o apoio ao consumidor, órgãos de defesa 
do consumidor, governo e operadoras.     P

Entrevista com Pedro 
Ramos, diretor da Abramge

Confira entrevista 
com o diretor 
da Abramge que 
denunciou ao 
Fantástico todo o 
esquema da máfia 
das próteses
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Uma brava guerreira que resistiu por milhões de anos a cataclismos 
climáticos começou a sucumbir, nas últimas quatro décadas, aos ataques 
de inimigos cruéis: motosserras, tratores e fogo. O desmatamento sem 
limites ameaça a última grande floresta do planeta. Desde a década de 
1970, a Amazônia perdeu uma área de 763 mil quilômetros quadrados 
(extensão equivalente a três estados de São Paulo) contabilizados ape-
nas no território brasileiro. Ao todo, estima-se que 42 bilhões de árvores 
foram derrubadas. Os dados alarmantes constam no relatório “O futuro 
climático da Amazônia”, escrito por Antonio Donato Nobre, agrônomo, 
com mestrado em Biologia Tropical (Ecologia) pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia e PhD em Earth System Sciences (Biogeoche-
mistry) pela University of New Hampshire. Atualmente é pesquisador do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e no Centro de Ciência do 
Sistema Terrestre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Divulgado em outubro de 2014, o relatório utiliza uma linguagem 
acessível para demonstrar a extrema importância do ecossistema ama-
zônico para o equilíbrio do clima e o que precisa ser feito para frear a 
destruição desse bioma.

Embora a sociedade não se dê conta, a situação já está muito grave. 
“Estamos na UTI e vemos sinais fortes de falência múltipla de órgãos” 
afirma o cientista. “As magníficas florestas que tínhamos funcionavam 
como um ‘colchão verde’ que permitiam amortecer os trancos do clima 
planetário. Com o desmatamento, essa resiliência está sendo perdida. As 
mudanças climáticas nos atingem secamente na coluna, como quando 
trafegamos em uma estrada esburacada em um jipe sem amortecedores 
e sem molas na suspensão”, compara.

Segundo Antonio Nobre, a ignorância das leis da natureza é o motor 
que impulsiona o desmatamento. Por isso, ele propõe a universalização 
do acesso às descobertas da ciência sobre o papel determinante da flo-
resta na regulação do clima. “É vital que os fatos científicos cheguem à 
sociedade e tornem-se conhecimento corrente”, argumenta ele.

O pesquisador aponta, ainda, outra medida a ser adotada urgente-
mente: o desmatamento zero. E só isto não basta. É preciso replantar 
as florestas em todo o País. “Se nos movermos como se estivéssemos 
diante de um esforço de guerra, talvez, ainda, tenhamos uma fresta de 
oportunidade para usar o poder de cicatrização dos sistemas vivos na 
recuperação do ‘berço esplendido’ que recebemos e que soubemos sujar e 
destruir como ninguém”, enfatiza. Leia a seguir a íntegra de sua entrevista 
concedida a esta revista.
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No ano de 2014, o sudeste do Brasil 
enfrentou as mais altas temperaturas 
associadas à pior estiagem registrada 
na região. Isto é um sinal de que as 
temidas mudanças climáticas deixaram 
de ser cenário futuro e já se tornaram 
uma realidade?

O noticiário internacional mostra que 
essas mudanças climáticas não são privilé-
gio nosso. Muitas áreas no mundo já sofrem 
efeitos pesados pela perda da “saúde” do 
sistema de suporte da vida. A comunidade 
científica vem, há várias décadas, fazendo 
alertas e soando o alarme, de forma pro-
gressivamente mais chamativa. No entanto, 
a humanidade continuou dormitando e não 
querendo escutar, como o jovem com pre-
guiça de acordar para ir à escola. Interesses 
escusos e sujos financiaram uma poderosa 
máquina de embaralhamento cognitivo, 
mantendo as pessoas na funesta crença de 
que estava tudo bem, que a natureza tem 
seus altos e baixos, mas que daqui a pouco 
volta tudo ao normal.

Não estamos percebendo a gravida-
de da situação?

Fazendo um paralelo com a saúde 
humana, nossa situação é comparável à de 
um alcoolista, que passou a vida se intoxi-
cando, sentindo os efeitos de cada sessão 
de intoxicação na ressaca do dia seguinte, 
mas sempre se iludindo; acreditando na 
enorme capacidade do corpo (e da vida) 
de recuperar-se, de reconstruir bem-estar. 
Até que um dia os abusos repetidos (e 
todos registrados pelo corpo) levam ao 
diagnóstico fatal: cirrose hepática.

Assim como o alcoolista, a humanida-
de gera e expele todos os tipos de tóxicos 
no organismo terrestre. Além de intoxicar, 
dedica-se também a devastar os próprios 
órgãos (ecossistemas), que em condições 
normais fariam a faxina e os reparos dos 
abusos. Neste sentido, a relação da hu-
manidade com o planeta é ainda pior do 
que a do alcoolista com seu sofrido corpo; 
apesar de intoxicar-se repetidamente, não 
ocorreria ao alcoolista sair “desmatando” 
seu fígado.

Então, eu creio que estamos na UTI e já 
vemos sinais fortes de falência múltipla de 
órgãos. As magníficas florestas que tínha-

mos funcionavam como um “colchão ver-
de” que permitiam amortecer os trancos 
do clima planetário. Com o desmatamento, 
essa resiliência está sendo perdida. As mu-
danças climáticas nos atingem secamente 
na coluna, como quando trafegamos em 
uma estrada esburacada em um jipe sem 
amortecedores e sem molas na suspensão.

O senhor utilizou, em uma pa-
lestra, uma metáfora para explicar 
como a Floresta Amazônica funciona, 
caracterizando-a como um coração...

A Amazônia funciona, por analogia, 
como um corpo vivo e possui vários 
sistemas. A água irriga e drena os solos 
de forma análoga ao sangue, que irriga e 
drena os tecidos do corpo. Se os familiares 
rios são análogos às veias, que drenam a 
água usada e a retornam para a origem no 
oceano, onde ficam as artérias do sistema 
natural? São os rios aéreos, que trazem 
a água fresca, renovada na evaporação 
do oceano. Para completar o sistema 
circulatório, faltava somente o coração, 
a bomba que impulsiona os fluxos nas 
artérias aéreas. A teoria da bomba biótica 
veio explicar que a potência que propele os 
ventos canalizados nos rios aéreos deve ser 
atribuída à grande floresta, que funciona, 
então, como coração do ciclo hidrológico.

No relatório “O futuro climático 
da Amazônia”, o senhor mostra que a 
floresta perdeu, em 40 anos, uma área 
de 763 mil quilômetros quadrados, 
correspondente a três estados de São 
Paulo. Quais são as consequências 
desse passivo ambiental?

Na realidade, essa extensão gigantesca 
é somente corte raso (barbear rente da flo-
resta) na Amazônia brasileira; não inclui o 
corte raso nos outros países. Também não 
considera a degradação florestal, cuja área 
está estimada em 1,2 milhão de hectares 
só na Amazônia brasileira.

As consequências do desmatamento 
são as mesmas quando um banco re-
solve executar o principal de uma dívida 
impagável de algum cliente, porque o 
próprio banco está à beira da falência. 
Cunhei uma expressão que esclarece bem 
as consequências: “o desmatamento sem 
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“A morte da 
Floresta Amazônica 

afeta todos os 
que dependem 

de chuvas fartas, 
reguladas e 
benignas”

“Difundir essa 
mensagem para 
crianças e jovens 

é o segredo de um 
futuro em que ainda 
possamos apreciar 

sombra e água 
fresca”
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limite encontrou no clima um juiz que 
sabe contar árvores, que não esquece e 
nem perdoa”.

Por que o desmatamento avançou 
tanto nesses últimos 40 anos?

Estamos, hoje, trilhando na ciência 
das florestas um caminho trilhado pela 
Medicina no passado. Até o século 19 
ainda se acreditava que a sangria (deixar 
verter o sangue por um corte) era um 
bom tratamento para doenças. Pouco 
ou nada se conhecia sobre a circulação, 
as doenças e os milhares de fatores que 
concorrem para a saúde em um com-
plexo corpo humano. Até hoje, setores 
expressivos das sociedades em países 
que ainda têm florestas creem que a 
sangria da floresta (desmatamento) é 
algo bom para o seu país, porque abre 
espaço para outras atividades econô-
micas. Décadas atrás, apenas pouco ou 
nada se conhecia sobre o metabolismo 
da grande floresta e sua conexão com 
a atmosfera, o que a liga com outras 
regiões e com o planeta como um todo. 
Agora sabemos que o desmatamento é 
um desastre de grandes proporções e 
que, assim como a sangria da Medicina 
primitiva, pode levar mais provavel-
mente à morte do que à cura. Neste 
caso, a morte da grande guerreira, a 
Floresta Amazônica, afeta todos os que 
dependem de chuvas fartas, reguladas 
e benignas, entre muitos outros serviços 
prestados por essa usina ambiental.

Há como frear a esteira que nos 
conduz a esse triste fim?

Vários colegas acreditam que não 
tem mais retorno. Imagino que pensam 
assim porque sabem da teimosia desta 
sociedade que preferiu ignorar os alertas 
qualificados de seus cientistas para se-
guir dormitando em cima de elaboradas 
mentiras que lhe ofereceu a máquina de 
embaralhamento cognitivo. Eu, porém, 
creio que, se nos movermos como se 
estivéssemos diante de um esforço de 
guerra, talvez, ainda, tenhamos uma 
fresta de oportunidade para usar o po-
der de cicatrização dos sistemas vivos 
na recuperação do “berço esplêndido” 
que recebemos e que soubemos sujar e 
destruir como ninguém.

Além da imprescindível manuten-
ção do clima (e da vida, por decorrên-
cia), essa “usina ambiental” que é a 
Amazônia presta outros serviços ao 
nosso continente e planeta?

Por meio dos serviços ao clima, a 
Amazônia conecta o funcionamento 
 ecoclimático dos dois oceanos contíguos 
(Atlântico e Pacífico); tem manifesta 
importância na atenuação de oscilações 
como “El niño” e “La niña”, contém e 
mantém enorme quantidade de carbono, 
entretecido na astronomicamente com-
plexa trama da vida (carbono que não 
vai produzir aquecimento planetário se 
a floresta não for queimada). E esses são 
apenas dois exemplos de muitas funções 

da grande floresta para o continente e 
para o planeta.

O senhor afirma, no relatório, que 
o seu objetivo é reduzir a principal 
causa do desmatamento: a ignorância. 
Mas seria a ignorância a principal 
causa do desmatamento? Ou esta 
causa não estaria aliada também à 
ganância?

Atrás dos sete pecados capitais, entre 
eles a ganância, reside e atua crassa ig-
norância das leis da natureza. Não é por 
acaso que na maior parte das histórias de 
cinema vemos tais vícios terminarem mal. 
Creio firmemente que, se conseguirmos 
vencer essa guerra contra a ignorância 
em toda sua desafiante extensão, vere-
mos menos e menos ânimos escurecidos 
por ganância, gulodice, avareza e tantas 
outras excrescências humanas. Difundir 
essa mensagem para crianças e jovens 
é o segredo de um futuro em que ain-
da possamos apreciar sombra e água 
fresca. Mas mesmo hoje podemos ver 
conversões pelo saber. No relatório listo 
e coloco links para exemplos bonitos de 
que erros não precisam persistir quando 
entendemos e nos conscientizamos. O 
caminho para o abismo se abre amea-
çador na nossa frente, mas aqui no can-
tinho ainda tem uma corda pendurada 
que pode nos salvar do precipício. Temos 
que pegá-la com todas as forças e nos 
alçarmos por ela.
suelizola@uol.com.br
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PPara uma saúde bucal satisfatória, 
no decorrer da vida é preciso passar 
por alguns procedimentos dentais que 
podem ir de uma simples restauração até 
a substituição de um dente. As diferenças 
entre os tipos de tratamentos bucais são 
diversas e cada um tem a sua indicação 
determinada. Entre os mais comuns, está 
a obturação ou restauração, indicada para 
dentes cariados, quebrados ou trincados, 
que serve para melhorar a estética do 
sorriso e, o mais importante, devolver a 
função do dente avariado.

“O dentista remove a parte deterio-
rada, limpa a área atingida e preenche a 
cavidade com um material restaurador. O 
processo devolve aos dentes afetados suas 
formas e funções originais e elimina os es-
paços que podem acumular bactérias”, ex-
plica Marcelo de Souza Junqueira, mestre 
e doutor em farmacologia, anestesiologia 
e terapêutica pela Unicamp – Universidade 
Estadual de Campinas e especialista em 
dor orofacial.

opção Correta
As vantagens e desvantagens desse 

procedimento estão na relação do mate-
rial utilizado, segundo Junqueira, a resina 
composta é mais estética, já a amálgama é 
mais durável. Cabe ao dentista avaliar qual 
a melhor opção para o paciente.

Muitas vezes a restauração não é a 
solução quando parte do dente ou até ele 
todo já está perdido, nesses casos outros 
métodos são necessários. “Próteses são 
aparelhos que repõem tecidos bucais 
e dentes perdidos, visando restaurar e 
manter a forma, função, estética, fonética, 
mastigação e saúde bucal do paciente. Elas 
são feitas sob medida em parceria com o 
dentista e o técnico em prótese dental”, 
esclarece Karen Tereza Altieri, mestre em 
reabilitação oral com ênfase em prótese.

Existem diversos tipos de próteses, 
sendo elas parciais, totais, removíveis ou 
fixas. Altieri explica que, quando existem 
apenas alguns dentes ausentes, utiliza-se 
a chamada prótese parcial removível, 

conhecida popularmente como ponte e 
perereca. Toda prótese deve ser feita com 
muita cautela, pois a oclusão inadequada 
pode dificultar a mastigação e até a fala, 
causando danos na articulação temporo-
madibular (ATM) e até crises de enxaqueca.

“A ponte é a reposição dos dentes que 
estão ausentes. Ela tem um custo menor, 
porém, em contraposição, a desvantagem 
estética é razoável, por conter grampos 
metálicos”, explica Andréia Ferreira de 
Vasconcelos, cirurgiã-dentista, ortodon-
tista e especialista em clareamento. Já a 
perereca ou prótese dentária removível 
provisória deve ser usada temporaria-
mente, até que a definitiva fique pronta 
– também tem baixo custo e não propor-
ciona uma fixação tão boa quanto a ponte. 
Altieri ressalta ainda que, na ausência de 
todos os dentes, utiliza-se a prótese total 
ou dentadura, com indicação de troca a 
cada quatro anos.

As próteses fixas, conhecidas como 
coroa dentária e/ou jaqueta, têm como 
função substituir a coroa de um ou mais 
dentes naturais. Vasconcelos explica que 
a jaqueta é utilizada para prótese fixa 
unitária e cobre totalmente o dente. O 
procedimento é indicado quando há 
desgaste ou quebra, além de ser ideal em 
casos com pouca resistência do esmalte, 
ausência dental, estética favorável ou ain-
da após tratamento de canal com grande 
perda da estrutura dentária. A coroa pode 
ser feita de resina, que apresenta menor 
durabilidade, pois pigmenta facilmente e 
possui menor resistência à fratura, ou em 
porcelana, que tem mais estabilidade de 
cor e mais resistência.

Consideradas atualmente o mais mo-
derno tratamento em reabilitação oral e 
que melhor substitui os dentes ausentes, 
estão as próteses fixas sobre implantes, 
conhecidas como implantossuportadas. 
Seu planejamento requer atenção e 
cuidados na etapa cirúrgica e protética a 
fim de determinar o número de implantes, 
assim como a concepção dos elementos 
protéticos e a oclusão.

O implante pode ser feito em pacientes 
parcialmente desdentados (próteses uni-
tárias e múltiplas) ou totalmente (prótese 
tipo protocolo). “As próteses múltiplas 
devem ser planejadas de acordo com a 
quantidade de osso e número de dentes 
ausentes, para localização e quantidade 
de implantes. No tipo protocolo, o local 
também é planejado de acordo com a 
quantidade óssea, entretanto, o número 
de implantes é de seis a oito na arcada 
superior e quatro a seis na inferior”, diz 
Altieri.

limpeza
A higienização das próteses, sejam 

elas parciais, totais, removíveis ou fixas, 
requer os mesmos cuidados básicos para 
uma boa saúde bucal, ou seja, usar uma 
escova de dente adequada e fazer uso de 
fio dental; além disso, no caso das próte-
ses removíveis, é necessário se atentar à 
higiene no manuseio delas. P
millamekary@gmail.com

A higienização das 
próteses requer os 
mesmos cuidados 

básicos para uma boa 
saúde bucal

. cAmilA PuPo .
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O

ALIMENTO

É importante equilibrar 
seu consumo 

acompanhado por 
uma boa alimentação 

e a prática de 
atividades físicas

. renAtA bernArDis .

O consumo de vinho há anos gera 
controvérsias. O contrassenso gerado por 
estudos que ora apontam os malefícios, 
ora elucidam os benefícios proporcio-
nados pelo alimento, deixa todo mundo 
confuso e consumi-lo ou não passa a 
ser uma questão importante na vida das 
pessoas. Alvo de frequentes trabalhos que 
garantem suas benesses para o coração, 
artrite, no controle do peso, prevenção 
contra o sedentarismo e proteção contra 
a osteoporose e o câncer de mama, ele 
também é confrontado em estudos como 
o apresentado, em maio deste ano, por 
cientistas da escola de medicina da res-
peitada Universidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos.

O trabalho sugere que não há associa-
ção entre o vinho e o resveratrol, um dos 
polifenóis – numeroso grupo de moléculas 
– encontrado nas cascas e nas sementes 
das uvas e responsável por boa parte dos 

benefícios atribuídos à bebida. O estudo 
envolveu 787 pessoas com 65 anos ou mais 
na região de Toscana, na Itália.

O cardiologista Protásio da Luz, pesqui-
sador do Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da FMUSP, discorda e pondera, 
com base na maioria dos estudos de obser-
vação existentes, que o consumo regular e 
moderado da bebida (até 30 gramas, o que 
equivale a duas taças de 125 ml por dia) 
ajuda na proteção contra eventos cardio-
vasculares, enquanto a total abstemia e o 
abuso registram maior índice de mortalida-
de. “Inúmeros trabalhos sobre mecanismos 
de ação apontam as ações antitrombóticas 
e vasodilatadoras de polifenóis do vinho 
tinto como fatores importantes para os 
efeitos benéficos.”

O pesquisador conta que os benefícios 
do vinho começaram a ser evidenciados na 
década de 1970 em um trabalho batizado 
de “Paradoxo Francês”. Constatou-se que 
os franceses, apesar de terem hábitos de 
vida pouco saudáveis como fumar, beber 
e comer muita gordura de origem animal, 
tinham baixa incidência de infarto do 

Um brinde ao vinho!
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miocárdio e acidente vascular cerebral 
em relação à média mundial. Em outras 
pesquisas, o baixo índice de mortalida-
de por doença cardiovascular também 
apresentado por outras populações do 
Mediterrâneo foi associado à alimenta-
ção, em especial do vinho.

“Infelizmente só temos estudos de 
observação e nenhum estudo contro-
lado, de intervenção, para podermos 
aferir melhor nossos dados porque não 
podemos sair distribuindo vinho para as 
pessoas, mesmo com o propósito de pes-
quisa”, lamenta o médico, que menciona 
ainda novos trabalhos que evidenciam 
os benefícios do vinho inclusive contra 
a deterioração mental.

resveratrol
O vinho tinto e o produzido em climas 

mais frescos são aqueles que oferecem 
mais-valias em termos de saúde, acredita 
a nutricionista Ana Kátia Zaksauskas 
Rakovicius, do hospital paulista Albert 
Einstein. “O vinho tinto contém muito 
mais resveratrol que o vinho branco e o 
que define estas quantidades é o tempo 
que a casca se mantém na uva durante 
o processo de produção – quanto mais 

tempo tiver, maior será a concentração 
de resveratrol. E, claro, o vinho tinto ga-
nha logo a partida porque, na produção 
de vinho branco, a casca é retirada das 
uvas ainda antes do processo de fermen-
tação. Além disso, os vinhos produzidos 
em climas frescos contêm sempre mais 
resveratrol que aqueles produzidos em 
climas quentes”, diz.

Se os compostos dessa bebida mile-
nar são tão benéficos para a saúde, por 
que não consumi-los também em cáp-
sulas? Ana Kátia conta que já existem no 
mercado comprimidos de polifenóis da 
uva, porém todos os estudos realizados 
até o momento foram com vinho e a uva 
in natura e não com suas substâncias 
isoladas. Por isso, para obter os bene-
fícios do vinho, o indicado é a própria 
bebida ou o suco de uva, para aqueles 
com restrição ao álcool. Vale ressaltar, 
no entanto, que a concentração de res-

veratrol no vinho é bem maior que na 
uva, porque durante a fermentação para 
o vinho há um processo metabólico que 
favorece sua concentração e formação.

Apesar dos diversos indicativos de que 
o vinho faz bem para a saúde, Daniel Mag-
noni, cardiologista e nutrólogo do HCor, 
esclarece que a bebida não pode e nem 
deve ser receitada nos consultórios. No 
entanto, não orienta aqueles que já fazem 
uso do vinho de maneira moderada, no dia 
a dia, a retirá-lo do cardápio. “Os alimentos 
não devem ser proibidos. Suas dosagens é 
que devem ser analisadas porque tudo em 
excesso faz mal, até água”, diz, ao ressal-
tar que, apesar dos benefícios, o vinho é 
calórico. Uma taça com 100 ml de vinho 
com teor alcoólico de 10% tem 70 calorias. 
“É importante equilibrar seu consumo 
acompanhado por uma boa alimentação 
e a prática de atividades físicas.” P
rbernardis@gmail.com.br

Um brinde ao vinho!
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O

COLÁGENO

O colágeno é uma proteína presente 
no corpo e sempre lembrada por sua 
importância para fins estéticos, pois dá 
elasticidade e sustentação à pele e nos 
mantém com aparência jovial. Até os 30 
anos de idade, a produção da proteína 
no corpo é suficiente para sua demanda. 
Após esta idade, perde-se, anualmente, 
uma parte em cem de todo o colágeno. 
Ao redor dos cinquenta anos, produz-se 
pouco mais de 30% da proteína neces-
sária ao organismo. De acordo com a 
dermatologista Carolina Marçon, não basta 
ingerir a substância em forma de suple-
mentação alimentar de maneira isolada. É 
necessário que seja feita, de preferência, 
com sucos que tenham vitaminas C e E, 
além de, sempre que possível,  combiná-los 
com minerais – principalmente zinco e 
selênio – e flavonoides. Estas combinações 
aceleram as reações metabólicas no corpo, 
reforçando a reposição da substância.

Basicamente, o colágeno é uma pro-
teína estrutural encontrada na matriz 
extracelular, massa que une as células 
entre si e nas cartilagens – chamadas de 
tecidos conectivos e representam 30% do 
total de proteínas do corpo humano. Além 
da função de sustentação, ela dá força, 
flexibilidade e rigidez aos ligamentos 

e dentes, servindo também como uma 
barreira que impede a perda de água nas 
células. O colágeno não age diretamente 
na celulite das mulheres, mas ajuda na 
melhora da elasticidade da pele.

Além de benefícios inegáveis gerados 
à pele e sua aparência e sustentação, 
o colágeno também é necessário e 
importante para as articulações, ossos 
e músculos. A proteína age como um 
“cimento” de sustentação nas cartila-
gens. As células do tecido cartilaginoso 
fabricam o colágeno e também enzimas 
que causam sua autodestruição, proces-
so conhecido como osteartrite. “Nestes 
casos, há morte das células e as células 
vizinhas produzem enzimas que degra-
dam o que foi destruído pelo impacto”, 
diz a ortopedista Márcia Rezende, da 
SBOT – Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia.

As articulações não são as únicas es-
truturas afetadas pela falta de colágeno 
no organismo. Outro efeito ruim é a oste-
openia, perda da massa óssea. Problemas 
cardíacos também ocorrem em decor-
rência de doenças ge-
néticas colageno-
sas como a 
Síndrome 

Muito além da beleza!

Pesquisas demonstram 
os benefícios da 

proteína para alívio de 
dores e melhoria na 

saúde

. neusA Pinheiro .
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de Marfan, que provoca disfunções 
das válvulas do coração. A sarcopenia 
– perda da massa muscular que acon-
tece com o decorrer da idade – está 
relacionada com sua diminuição e não 
somente de minerais.

A idade não é o único fator de perda 
do colágeno. A alimentação inadequada 
e hábitos prejudiciais à saúde, como o 
sedentarismo, o tabagismo e o excesso 
de sol, além do sobrepeso, também inter-
ferem negativamente nos níveis da subs-
tância. Infelizmente não é possível medir 
a quantidade presente no corpo, assim 
como se mede a quantidade de plaquetas 
no sangue, mas estudos apontam que 
uma redução de peso, ao redor de nove 
quilos na massa corporal, leva ao risco 
de desenvolver a osteoartrite em 50%.

O nutrólogo Daniel Magnoni, do 
HCor-SP, diz que o colágeno talvez 
seja um dos pilares de construção de 
uma estrutura orgânica perfeita. Esta 
estrutura funciona de maneira correta 
quando se mantém uma alimentação 
rica em aminoácidos e proteínas, que 
fornecem ao corpo as matérias-primas 
ideais do colágeno.

O colágeno é encontrado em ali-
mentos ricos em proteína de origem 
animal e é obtido com o consumo de 
peixe, ovos, carne vermelha e frango. 
Entretanto, para estimular sua pro-
dução, é necessário ingerir fontes de 
vitamina C, que estão presentes em 
frutas cítricas, folhas verdes escuras e 
frutas secas, como castanhas, avelãs 
e amêndoas.

potenCial regenerativo
Com a redução progressiva dos 

níveis de colágeno no corpo devida ao 
envelhecimento – nas mulheres esse 
índice pode chegar a 2% ao ano após 
os 45 anos –, é necessário suplementar 
sua ingestão, mas, claro, com orientação 
médica. Após os 25 anos de idade, seu 
uso pode ser feito de maneira preven-

tiva. O mais recomendado é o colágeno 
hidrolisado em pó, que permite manter 
uma massa muscular adequada, ajuda a 
conter processos de flacidez nos tecidos 
e, aliado à atividade física, mantém 
tonicidade muscular e aspecto saudá-
vel e jovem. De acordo com pesquisas, 
o suplemento atravessa a mucosa do 
intestino como uma molécula biológica 
chamada peptídeo, não sujeita à quebra 
por enzimas digestivas, chegando ínte-
gra na corrente sanguínea, e atinge um 
pico de concentração em seis horas.

O colágeno hidrolisado vem ob-
tendo bons resultados em pesquisas, 
pois potencializa a reconstrução da 
cartilagem perdida na osteoartrite, 
reduz a dor e elimina a necessidade 
de analgésicos. É perceptível, nesses 
estudos, a melhora de mobilidade do 
paciente. Vale lembrar que a proteína 
não é absorvida pela aplicação direta 
na pele através de máscaras, e só é 
funcional por via oral. P

neusapinheiro@ig.com.br

Muito além da beleza!
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E

ZUMBIDO

O incômodo pode 
aparecer por diferentes 

motivos; faixa etária 
mais atingida é a 

dos adultos, entre 35 
e 60 anos

.lucitA brizA . Ele pode entrar em cena quase des-
percebido e ir crescendo aos poucos, 
como o zunido de um pernilongo se 
aproximando no meio da noite; ou pode 
surgir de repente em forma de assobio, 
de barulho de mar ou de cachoeira, de 
um bater do coração ou de asas... Nas 
pessoas, informa Maristela de Q. Ri-
beiro, doutora em otorrinolaringologia 
pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, chama-se 
zumbido qualquer percepção de som 
em uma ou em ambas as orelhas, ou 
mesmo na cabeça, sem que haja uma 
fonte sonora externa. Este som pode ser 
constante ou intermitente e, no mesmo 
indivíduo, variar de tipo, intensidade e 
volume, aparecer apenas em determi-
nado período ou ser constante; porém, 
sempre incomoda e preocupa. No Brasil 
ainda não há dados precisos, mas, com 

base em estatísticas feitas nos EUA e na 
Europa, o zumbido, ou tinnitus, ocorre 
em média entre 10% e 15% da popu-
lação.

Na professora Leda M. P., de Cam-
pinas (SP), este som apareceu como 
“um apitinho bem suave, num ouvido 
só, na hora de dormir ou em lugares 
mais silenciosos”. A par disso, havia sido 
detectada nela uma pequena perda de 
audição. Meses depois, Leda viajou para 
o exterior, levando na bagagem medi-
cação para tratar de um resfriado e da 
congestão no ouvido. Na volta, ao des-
cer do avião, sentiu de repente muita 
dor de ouvido e, ao pegar a mala na 
esteira, o som tornou-se mais alto e 
agudo. “Isto desencadeou em mim uma 
ansiedade muito grande, por medo de 
que fosse aumentando mais a cada dia”, 
conta. Dias depois, o som subiu de novo 
e, com ele, sua ansiedade, colocando 
sua vida num círculo vicioso: o medo 
de que subisse e o consequente estresse 
faziam aumentar o zumbido.

Ruídos Indesejáveis

© philhol | istockphoto.com
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Nessa fase, o som que ela ouvia só 
do lado direito passou também para o 
lado esquerdo, mas com uma grada-
ção inicial mais baixa. Sua fragilidade 
emocional cresceu quando o barulho 
passou a fazê-la despertar no meio da 
noite, pensando: “Será que vou ficar 
surda ou louca?”. Começou a consultar 
vários especialistas – otorrino, fonoau-
dióloga, psicóloga e até dentista (este 
último porque tinha quadro de bruxis-
mo, pressionando muito a mandíbula à 
noite) – e a fazer exames. Todos discu-
tiram o caso entre si.

O que faz a pessoa se incomodar 
mais com o zumbido “não é o seu tim-
bre, nem se é mais alto ou mais bai-
xo, mais grave ou mais agudo, mas o 
significado que o paciente dá a este 
barulho, em especial se achar que este 
som está relacionado com um proble-

operação da via auditiva – como em 
quem estiver com uma rolha de cera 
na orelha, otite (infeção local), perdas 
auditivas ou distúrbios do labirinto – 
ou ainda ser decorrentes de problemas 
metabólicos, cardiovasculares, muscu-
lares e da coluna. Raros são os casos 
de tumor benigno da orelha interna 
que provocam essa sensação, afirma 
Ribeiro.

O barulho incômodo também pode 
aparecer durante um quadro tensio-
nal do paciente com contraturas no 
pescoço, nos músculos da mastiga-
ção e da face ou em quem apresente 
transtornos neurológicos ou psíquicos 
(síndrome do pânico, depressão, fadi-
ga, estresse). É possível que o zumbi-
do resulte da exposição prolongada a 
fortes ruídos ou a inalantes químicos, 
ou ser o efeito colateral de alguns 

o zumbido e, sim, para diminuir a per-
cepção do indivíduo àquele som.

Há muitas maneiras de ajudar o 
paciente nesse controle, entre elas, o 
uso de equipamentos, como aparelho 
auditivo para quem tem perda au-
ditiva ou gerador de som para quem 
não apresenta perda mas, sim, zumbi-
do. Há ainda os combinados, que são 
tanto auditivos como geradores de 
som. Nem todos precisam de aparelho, 
pois muita gente consegue diminuir a 
sensação de zumbido só com um som 
ambiente. Além disso, ambulatórios 
de  hospitais-escola de várias universi-
dades em Brasília, Porto Alegre e São 
Paulo dão atendimento a quem tem 
queixa de zumbido.

Outros fatores que ajudam são uma 
boa qualidade de sono, alimentação 
equilibrada, prática de atividade física 

ma grave (loucura, tumores etc.)”, diz 
Keila Baraldi Knobel, fonoaudióloga 
 pós-doutora e pesquisadora da Facul-
dade de Ciências Médicas na Unicamp.  
Muitas vezes, mesmo com resultado 
negativo até em ressonância magnéti-
ca e outros exames, o temor continua 
por estar relacionado com a personali-
dade e o histórico de vida do paciente. 
No entanto, raríssimas vezes se confir-
ma a gravidade de um caso.

possíveis Causas
Na verdade, acrescenta Knobel, 

quase todo mundo já teve uma expe-
riência com zumbido pelo menos em 
determinado momento e, para que 
ele ocorra, há cerca de 200 causas di-
ferentes. Uma das teorias que tentam 
explicá-lo é a da existência de danos 
nas células ciliadas da orelha interna 
(cóclea), mas esta, adverte Ribeiro, 
ainda não pode ser considerada uma 
certeza. Outros motivos podem estar 
relacionados com qualquer tipo de 

medicamentos assim como do próprio 
envelhecimento. Mas isso não acon-
tece só com idosos, muitas crianças 
têm zumbido, explica Knobel, e a faixa 
etária mais atingida é a dos adultos, 
entre 35 e 60 anos, em que o estresse, 
muitas vezes resultante do acúmulo 
de responsabilidade familiar e social, 
é um motivo forte em relação à quei-
xa de zumbido.

tratamento
O que todos querem é a cura total 

do zumbido, o que nem sempre é pos-
sível. O tratamento é sempre persona-
lizado, de acordo com o quadro clínico 
do paciente, e, se for definido com a 
causa tratada, o problema melhora 
ou desaparece. O otorrino só tratará 
diretamente do zumbido, explica Ri-
beiro, quando ele for crônico, de cau-
sa indefinida e incapacitante – aquele 
que impede a pessoa de se concentrar, 
dormir ou trabalhar normalmente –, e 
a medicação não será para combater 

e adequação da dieta ao caso específi-
co, seja controlando consumo de doces 
e sal, cafeína (chás, café, chocolate), 
bebidas alcoólicas e cigarro. Em qual-
quer caso, deve-se evitar ambientes 
muito ruidosos e som muito alto em 
fones de ouvido e procurar ter em seu 
ambiente um som constante e discreto.

No caso de Leda, ela conta: “Depois 
que o médico me qualificou de estres-
sada, passei a temer pelo futuro. Aflito, 
meu marido, que é muito inventivo, 
começou a pesquisar um elemento 
para desviar a atenção do meu cérebro 
daquele barulho e fez de um velho ra-
dinho de pilha um aparelhinho ‘fora do 
ar’, que gera um som estável, uniforme 
e prolongado. Com ele, aprovado pela 
minha fonoaudióloga, consegui des-
viar a atenção do zumbido”. O que mais 
a ajudou, porém, a superar o estresse 
foi a compreensão e o amor dos fami-
liares, pois “é importante ser escutada 
sobre o problema que se tem”.        P
lucitab@terra.com.br 
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Solidão experimental

Na verdade, a solidão 
é boa em algumas 

circunstâncias, ruim 
em outras

. Flávio tiné .

Um dos maiores problemas das cida-
des grandes é a solidão. Quanto maior a 
cidade, maior o isolamento das pessoas de 
todas as idades, principalmente as idosas, 
cujos filhos ou parentes partiram em bus-
ca de suas próprias vidas. Os filhos casam, 
os parceiros viajam antes do tempo nor-
mal, ocorrem divórcios e separações pelo 
desgaste dos relacionamentos, e assim 
por diante. Percebendo ou não, sofrendo 
ou não, um dia a gente se surpreende 
morando só.

Todos conhecem as vantagens e 
desvantagens da solidão. A liberdade, o 
direito de escolher o livro, o programa de 
televisão, o filme, o que fazer nas horas 
vagas, sem o inconveniente de outras 
pessoas exercendo também o mesmo 
direito, num mesmo ambiente, atrapa-
lhando nosso desfrute. As desvantagens 
são incontáveis, talvez em maior número. 

Não ter com quem dividir os sentimentos 
é o mais premente.

Tenho uma vizinha 
mais solitária do 

que eu. Não tem 
carro, não vai 

ao cinema, 
não discu-
te futebol, 
n ã o  v a i 
s e q u e r 
à missa, 
como eu. 
I d e n t i -
f i c o -me 

c o m  e l a 
q u a n d o 

abro ou fecho 
a janela, ligo ou desligo 

a televisão, acendo ou apago a luz 
do banheiro, abro ou fecho a janela para 
espiar os que desfilam no passeio que 
divide os prédios. Quando percebo, é 
um horror. Sinto-me a mais infeliz das 
criaturas, tendo que repetir gestos de 
uma idosa de oitenta anos, tão solitária 
quanto eu. Certa vez ela me contou que 
passou o dia inteiro preparando uma sopa 
especial que uma das filhas apreciava. 

Foi ao mercadinho, comprou todos os 
ingredientes, caprichou no tempero, e ela 
não veio. Teve de tomar a sopa no jantar e 
no almoço e ainda me trouxe uma porção, 
para não jogar fora, e dividiu com os gatos, 
que proliferam entre os prédios em notí-
vagos miados. Eu, pelo menos, ainda dirijo 
e, quando quero, vou à casa dos filhos, ao 
cinema, às livrarias e até ao Sesc, onde 
ocorre a maior concentração de idosos 
no exercício de um lazer programado. 
Só me recuso a ir às praças onde alguns 
homens jogam dama ou baralho. Prefiro os 
cafés, onde, além de saborear uma iguaria, 
pode-se jogar conversa fora com alguma 
classe, dependendo do interlocutor.

Minha vizinha solitária não reclama de 
quase nada, exceto do calor, quando faz, 
ou do frio, quando incomoda. Nunca está 
mal-humorada.

Sempre que o telefone toca,  lembro-me 
do personagem de Gabriel Garcia Marquez 
em Ninguém Escreve ao Coronel, que li 
e reli tentando buscar similitudes. Não 
achei nenhuma, ainda. Ele se queixava da 
falta de cartas. Ia aos correios diariamente 
perguntar se não chegou alguma. Quase 
todos os dias recebo holerites, multas 
de trânsito, pedidos de ajuda, cobranças 
indevidas e folhetos de pizzas as mais va-
riadas. Daria pra viver o resto da vida sem 
sair de casa, só comprando por telefone e 
pagando com cheque ou cartão.

Uma colega de trabalho me relatou 
que o maior sonho de sua vida seria alugar 
alguns filmes e passar uns três dias em 
casa. Marido e filha não permitem. Fiz a 
experiência, ou melhor, tentei. Uma coisa é 
ver um filme no cinema, em casa não tem 
graça. E quando tentei a solidão experi-
mental, permanecendo um fim de semana 
em casa, foi também a pior experiência. 
Caiu de vez a tese que tentava defender 
de que a gente pode viver bem, sem de-
pender de ninguém. Na verdade, a solidão 
é boa em algumas circunstâncias, ruim em 
outras. Num determinado momento pode 
ser conveniente, mas já me convenci de 
que não deve ser adotada como estilo de 
vida. P

O autor é jornalista e foi assessor 
de imprensa do HCFMUSP 

durante 21 anos
flavio.tine@gmail.com
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TEXTO: CECY SANT’ANNA / ILUSTRAÇÕES: MARCELO RAMPAZZO

Café: de vilão a herói – O café 
já foi responsabilizado por muitos 

problemas de saúde, principal-
mente os estomacais. O tempo 
comprovou que ele tem suas 
propriedades benéficas. A 
Universidade de Harvard, 
nos EUA, elaborou uma ex-

tensa pesquisa de 20 anos e 
acompanhou, neste período, 

100 mil pessoas que tomavam seis 
xícaras de café por dia e concluíram 
que estavam mais protegidas do dia-
betes tipo 2.

Hálito duvidoso – Mau hálito 
ou hálito forte, não importa o 
nome, é muito desagradável. 
Nem sempre é algo normal, 
podendo ser um sintoma in-
dicativo de algum problema. 
Pode ser devido a uma deficiência na 

higiene bucal ou por alguma doença 
crônica na boca, garganta ou vias 
aéreas superiores. Entretanto, a 
intensidade do (mau) hálito está 

ligada à quantidade de gases envol-
vidos na formação.

Obesidade – Calcula-se que exista 
no mundo 1,4 bilhão de pessoas aci-
ma do peso, e este fato é tratado pela 
Organização Mundial da Saúde como 
uma epidemia mundial. No Brasil, o 
Ministério da Saúde calcula que 50% 
da população não está na faixa corre-
ta, sendo 17% obesos, nível acima do 
sobrepeso.

Ervilha companheira – A leguminosa é rica em micronutrientes, em 
vitaminas C e E, em minerais como o zinco, que ajuda na prevenção 
da doença de Alzheimer, bronquite e artrite. As ervilhas previnem 
os acúmulos de placas de gorduras no sangue, são ricas em fibras e 
ajudam a controlar as taxas de açúcar. Por terem também vitaminas B1, 
B2 e B3 e ácido fólico, são eficazes para evitar problemas cardíacos. Aproveite!

Cinco porções – Esta é a 
quantidade diária de consumo 
de frutas e hortaliças reco-
mendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para cada pessoa. Além 
disso, um indivíduo que come 

as cinco porções tem também 
uma redução de 25% no risco de 

morte por motivos cardiovasculares. 
No Brasil, de acordo com o IBGE, em 
sua pesquisa de Orçamentos Fami-
liares, 90% das pessoas não comem 
essa quantidade. O trabalho concluiu 
também que consumir mais do que as 
porções recomendadas não fará efeito.

Combatendo o câncer – Uma das maneiras de combater o mal-estar causado pela quimioterapia no 
tratamento do câncer é fazer uma dieta que auxilia no combate da doença. Para as náuseas e feridas na 
boca, é recomendado o consumo de sopas, cremes e purês. Chá, água de coco e suco coado são úteis no 
combate à diarreia. Quanto à imunidade que cai durante este período, pode-se ingerir morangos e suco de 

acerola uma hora antes das refeições.

Hemodiálise por música – A música talvez seja a arte mais popular do 
planeta. Quase todo mundo gosta e escuta. Mas agora passou a ser uma reco-
mendação dos pesquisadores da USP de Ribeirão Preto (SP) às pessoas que 
passam por sessões de hemodiálise – procedimento artificial de filtragem do 
sangue. Comprovou-se que, escutando suas músicas preferidas durante esse 
processo, as pessoas diminuem o estresse, as dores de cabeças e as cãibras 
e ficam mais relaxadas.

Enxaqueca e exercícios – Pesqui-
sa feita por membros da Sociedade 
Brasileira de Cefaleia concluiu que a 
atividade física moderada, 
associada a medicamen-
tos, tem efeito benéfico 
para quem sofre de 
enxaqueca crônica. Ela 
controla a dor, melho-
rando os mecanismos 
internos de analgesia. 
Durante o exercício, há libe-
ração hormonal da endorfina e seroto-
nina, que promove um relaxamento dos 
músculos do corpo em geral, inclusive 
os da face.

Visão na terceira idade – Muitos 
não sabem, mas pessoas que têm 
problemas para enxergar 
com a idade avançada 
tendem a viver menos. 
Cientistas americanos 
acompanharam a saú-
de e a visão de pessoas 
entre 65 e 84 anos e 
constataram que aquelas 
que se cuidaram mais durante a vida, 
efetuando check-ups e tratamentos 
precoces tinham uma visão melhor 
neste período da vida e eram capazes 
de fazer praticamente tudo que os mais 
jovens faziam.

Corrida – Não existe altura, peso, 
idade, tempo, dinheiro ou clima certo 
para uma pessoa começar a correr. 
Esta atividade física é uma das mais 
importantes e benéficas em todos os 
sentidos para o corpo. Muitas pessoas 
sedentárias, obesas ou tabagistas dei-
xaram de lado seus vícios e “encarna-
ram” a corrida como um estilo de vida, 

perdendo peso, ganhando saúde e 
vencendo limites. O hábito virá 
quando o corredor passar a re-
ceber descargas de hormônios do 
bem-estar. Portanto, corra!

Olheiras – Se você fuma, ingere 
álcool em demasia, dorme mal e, além 
de tudo, é alérgico, provavelmente terá 
olheiras. Elas são fruto de um elevado 

grau de desidratação da pele das 
pálpebras, que dificulta a circulação 
sanguínea no local e causa inchaços. 
Existe também o fator genético, pois 

determinadas pessoas têm hiperpig-
mentação no local, decorrentes do 
acúmulo da melanina.

29
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Paternidade 
compartilhada

Deitado, aguardando 
o sono chegar, pensou 

na herança alheia e 
nos filhos que teve 

com a esposa

. PAulo cAstelo brAnco .

Nunca havia lido a página especializada 
em ciência. Achava as matérias extensas 
e as palavras sofisticadas demais para 
um aposentado que não esperava muita 
coisa da evolução da ciência que pudesse 
 ajudá-lo a carregar o peso dos anos.

A mente funcionava melhor do que o 
corpo, talvez pelo hábito de fazer palavras 
cruzadas adquirido desde que parou de 
trabalhar. Para o físico, caminhava por 
trinta minutos, três vezes por semana. 
Comia pouco, bebia pouco e não andava 
em más companhias.

A esposa, companheira desde a ju-
ventude, dedicava-se aos netos e às ações 
sociais e, de modo geral, não o incomodava 
com picuinhas para que cortasse o cabelo, 
fizesse a barba ou cortasse os pelos do 
nariz e orelhas.

Naquele dia, como o jornal 
dava destaque às eleições e 
aos outros crimes perpetrados 
contra a população, parou na 
página dedicada às pesquisas 
científicas. A matéria tratava 
da herança alheia, uma novi-
dade para ele, que nunca havia 
ouvido falar da teoria conheci-
da como telegonia, que estuda 
a possibilidade de filhos her-
darem características de par-
ceiros anteriores da mulher. 
A teoria foi mencionada pelo 
filósofo grego Aristóteles 
e, em 1361, foi usada para 
criticar o casamento do 
príncipe Edward, de Gales, 
com Joana de Kent, que 
já havia sido casada. Leu 
a matéria de cabo a rabo, 

inclusive o relato de que, no 
século 18, foram encontradas 

evidências do processo no mundo animal e 
até Charles Darwin teria investigado alguns 
casos, sem nada concluir.

Atuais estudos de genética descar-
taram a possibilidade em humanos, mas 

cientistas australianos afirmaram ter 
encontrado evidências em pesquisas reali-
zadas em insetos, sendo apurado que óvu-
los imaturos de fêmeas teriam absorvido 
moléculas presentes no líquido seminal do 
primeiro macho com que se acasalaram.

Deitado, aguardando o sono chegar, 
pensou na herança alheia e nos filhos que 
teve com a esposa. Fixou-se em Adroal-
do, o filho do meio de uma prole de oito 
meninos. Ele era diferente dos outros, 
apesar de ter o andar e o comportamento 
idêntico ao do pai. Mentalmente buscou 
na face do filho alguma característica de 
homens que conhecia desde os tempos da 
juventude, quando começara a namorar a 
companheira.

Lembrou-se de Artur, amigo de sem-
pre, com quem formara dupla inseparável 
nas partidas de futebol e nas noites de 
bailes nos clubes da cidade. Artur, tal qual 
Adroaldo, era alto, cabelos claros, corpo 
atlético e o dedo mindinho da mão direita, 
comprido e torto. Pensou que isto era uma 
bobagem, mas não conseguiu mais dormir 
quando recordou que o filho possuía uma 
mancha azulada na axila esquerda. Quando 
o menino nasceu, a parteira disse que era 
uma marca temporária causada por seu 
esforço em puxá-lo na hora do parto. A 
marca nunca sumiu e, agora, podia ser 
prova de que a sua mulher teria mantido 
relações sexuais com o amigo, já falecido.

Levantou-se exausto, pois, durante 
a madrugada, selecionou uma série de 
fatos e comportamentos da vida conjugal 
que indicavam a infidelidade da esposa. 
O desjejum estava posto e a mulher o 
aguardava para concluir o preparo do café 
moído na hora e passado em coador de 
pano. Mal cumprimentou a companheira e 
foi logo perguntando: “Você se lembra do 
Artur, aquele nosso amigo de juventude?”. 
Ela respondeu: “Qual, aquele que tinha 
um dedo comprido e torto e uma mancha 
azulada no sovaco? Nem lembro mais, por 
quê?” – “Por nada”, disse resignado. P

Paulo Castelo Branco é advogado, 
escritor e membro da Academia 

Brasiliense de Letras
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Atenção – palavra com diversas interpre-
tações que vão desde precaver-se na execução 
de trabalhos até levar bronca por conta de 
um erro cometido, o conhecido “chamar a 
atenção”. Entretanto, ela ganha fôlego no 
sentido de “amparar” quando estamos em 
circunstâncias mais delicadas, por exemplo, 
o adoecimento.

As intempéries do dia a dia, como trânsito, 
pressa, jornadas de trabalho longas e outras 
demandas que giram em torno, quase sempre, 
da escassez de tempo, fazem com que se deixe 
de lado um hábito relevante para o desenvol-
vimento de todos, sejam crianças ou adultos: 
o cuidar de si e também do outro.

Durante a segunda edição do Congresso 
Internacional de Especialidades Pediátricas, 
promovido pelo Hospital Infantil Sabará, na ca-
pital paulista, discutiu-se em seus temas o valor 
da humanização e do cuidado integrado. Nas 
palestras, abordou-se a gestão de tempo para 
ações simples, como ludicidade e compreensão 
do semelhante. “Nos hospitais que atendemos, 
já nos deparamos com mães prestando mais 
atenção na história contada por nós que muitos 
dos filhos acamados. Às vezes, postergamos o 
simples fato de ouvir, delegando ao computa-
dor, ao celular, à TV e internet. O ser humano 
não deve ser esquecido”, sinaliza Valdir Cimino, 
idealizador da Associação Viva e Deixa Viver, de 
São Paulo, que fomenta a contação de histórias 
por meio voluntariado em hospitais.

Para Cimino, mesmo com o boom tecno-
lógico presente, cultivar o contato e o diálogo 
são fundamentais: “Isso vale para nós adultos 
também. Observo casais, famílias inteiras, na 
sala de aula, na rua, vidradas no celular e no 
tablet. Não há como fugir dessa realidade, mas 
precisamos estimular a conversa ao vivo, não 
apenas online”.

No adoecer, sentimos que o cuidado é bené-
fico, recorrendo a mecanismos que englobam a 
atenção de pessoas próximas, a ida ao hospital 
e o auxílio profissional para a recuperação de 
nosso estado de saúde, explica a psicologia 
clínica Fernanda Rizzo di Lione, especialista em 
Cuidado ao Paciente com Dor pelo Instituto de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo. “Lembramos que fazem parte 

da nossa existência a finitude, a gravidade de 
um quadro e a vulnerabilidade, não podemos 
negligenciá-las durante esse processo.” 

Lione destaca a consciência e o envolvi-
mento de profissionais de saúde de diversas 
áreas no tratamento. “São elementos de todo 
um conjunto, a começar pelo próprio doente 
e seus familiares, cientes das condições físicas 
e mentais, até os médicos que, na medida do 
possível, podem saber da vida desse paciente 
além-muros”, frisa.

Fique atento
Embora seja importante, dar atenção não 

pode ser sinônimo de “servidão”, em especial 
com crianças e adolescentes. Para Christian 
Dunker, professor do Departamento de 
Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo, permeia um 
descompasso em rotulá-las como “pequenos 
adultos” ou não dar a chance de expressarem 
seus pontos de vista. “Quando falamos do 
paciente-criança, observamos que os adultos 
‘fazem as vontades delas’ sem mesmo ouvi-las. 
Afeto, estudo e alimentação são indispensá-
veis, porém não podemos exacerbar nos mi-
mos, descontando em guloseimas e presentes 
a atenção que necessitam”, salienta.

Dunker enfatiza ainda que, desde cedo, os 
pequenos devem lidar com as frustrações e, 
assim como os adultos, cada um absorve 
os dilemas vividos de maneira distinta. 
“Para exemplificar, um adulto pode dizer 
para a criança que ela está doente, do re-
médio tomado e como está a saúde dela. 
O equilíbrio é essencial, respeitando a 
temporalidade de cada pessoa e como 
essa informação será dada, principal-
mente em situações de emergências e 
convalescências”, ressalta.

Bom senso é a chave na arte de cuidar 
sem exageros, tampouco exigências em de-
masia. Ou seja, adultos precisam supervisio-
nar os pequenos, e estes, por sua vez, dão os 
primeiros passos para cuidarem de si. Apren-
der a entender-se, portanto, é um quesito a ser 
colocado em prática, constantemente, para 
o êxito dessa ciranda.                              P
vasconceloskeli@ig.com

Saber cuidar

Dar mais atenção a si 
mesmo e aos outros é 
palavra-chave para o 

bem-estar

. keli vAsconcelos .

© 
Ki

ro
M

 |
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m

mailto:millamekary@gmail.com


32 BICICLETA

Ao pedalar, é preciso 
tomar alguns cuidados 

para evitar lesões 
musculares

. renAtA bernArDis .

© pixdeluxe | istockphoto.com

EEla pode ser usada como instrumento 
para a prática de exercícios físicos, às vezes 
é o principal motivo de divertimento e, cada 
vez mais, é meio de transporte. O motivo é 
indiferente: o fato é que a bicicleta garante, 
para aqueles que a pedalam, benefícios ao 
corpo e à mente, além de vantagens para 
o meio ambiente e economia para o bolso.

“Pedalar é uma excelente atividade aeró-
bica e de baixo impacto. Ajuda, sobretudo, na 
redução da gordura corporal, no fortaleci-
mento dos músculos das coxas e das pernas, 
na diminuição da tensão arterial e, ainda, na 
prevenção de infarto”, diz o especialista em 
Medicina do Exercício e do Esporte Jomar 
Souza, que é diretor da Sociedade Brasi-
leira de Medicina do Exercício e do Esporte 
( SBMEE). Ele esclarece que a prática ideal 
deve contemplar de 30 a 60 minutos de exer-
cício, de quatro a cinco vezes por semana, 
mas recomenda que aqueles que desejam 
adotar a bicicleta como atividade esportiva 
se submetam a uma boa avaliação médica.

O gerente comercial Bruno Vendramini 
conta que foi incorporando a magrela, aos 
poucos, no seu dia a dia. Começou a pedalar 
em 2008, mas foi só em 2010 que a bicicleta 
se tornou seu único transporte – ele deixou 
o carro da família para usufruto da esposa. 

Meio de transporte saudável
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“Além de ir e voltar da faculdade, come-
cei a usar a bicicleta para ir trabalhar e 
agora faço quase tudo com ela. Só não 
a uso para ir a reuniões de trabalho”, diz, 
ao revelar que, por causa da bicicleta, 
muitas coisas mudaram em sua vida, 
inclusive a maneira de ver a cidade. 
“Eu nunca tinha ido até a margem do 
rio Pinheiros e graças a bicicleta usei 
a ciclovia da marginal por anos, com a 
vantagem de não passar nervoso com 
o trânsito”, relata Vendramini, que ma-
nifesta ter a sorte de trabalhar e morar 
em locais com ciclovias – pistas para 
circulação exclusiva de bicicletas – que, 
em sua opinião, são necessárias para a 
segurança do ciclista.

O jornalista Fábio Casseb, de 36 
anos, que também adotou a bicicleta 
em parte de sua rotina e afirma não 
mais viver sem ela, é outro que acredita 
que as ciclovias garantem mais segu-
rança aos ciclistas. Casseb começou a 
pedalar no início de 2014 e, graças à 
atividade, fez novas e boas amizades e 
sua disposição física aumentou muito. 
“A parte financeira também agradece. 
Não sei exatamente quanto, mas sei que 
economizo todas as vezes que abro mão 
do carro ou do transporte público para 
me deslocar”, diz.

pedalando Com segurança
Todas as vantagens garantidas pela 

bicicleta são, segundo o médico Jomar 
Souza, restritas apenas aos idosos com 
osteoporose e aqueles com labirintite, 
em razão do risco de quedas. Os aptos 
a pedalar devem, contudo, tomar alguns 
cuidados para evitar lesões musculares. 
Afinal, pedalar é uma atividade leve na 
qual se aplica pouca força e a própria 
inércia leva a pessoa metros adiante. Por 

isso, a falsa sensação de recupera-
ção do exercício na pedalada 

seguinte pode ser o motivo 

de uma dor muscular do dia posterior. 
Então, para diminuir os danos à mus-
culatura, o recomendado ao ciclista é o 
alongamento. Outra consequência de se 
fazer um exercício sem preparo é a cãibra, 
decorrente também da má hidratação.

Os ajustes da bicicleta também são 
importantes para evitar lesões, além de 
aumentarem a eficiência da pedalada. 
O banco deve ser acertado conforme 
a altura do ciclista, que não deve ficar 
inclinado no guidão nem com a coluna 
reta demais. Não se recomenda pedalar 
em alta velocidade por longos períodos 
para que as articulações dos joelhos não 
fiquem sobrecarregadas. “Troque para a 
marcha lenta e realize pedaladas mais 
rápidas quando desejar fazer exercícios 
mais vigorosos”, orienta o preparador 
físico Joel Cruz.

Pedalar requer ainda cuidados com 
segurança. O ciclista deve usar roupas 
leves com cores brilhantes, capacete e 
óculos de proteção e evitar os horários 
mais quentes do dia, principalmente no 
verão. Sobretudo, tem de respeitar as 
leis de trânsito e, quando houver, utilizar 
a ciclovia.

debate soCial
Não existe um dado consolidador 

acerca da malha cicloviária brasileira, 
mas informações fornecidas pelas pre-
feituras de cada cidade. Assente-se, no 
entanto, que a malha é pequena para 
um país com as dimensões do Brasil e 
com problemas de trânsito tão acen-
tuados. São Paulo, de acordo com a 
assessoria de imprensa da Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET), conta 
com 176,7 quilômetros de malha ciclo-
viária. A meta é implantar 400 quilô-
metros de ciclovias até o final de 2015. 
Em Curitiba há, aproximadamente, 190 
quilômetros de ciclovias. Em Recife, o 
total de malha cicloviária é de 37,73 

quilômetros. O Rio de Janeiro detém a 
liderança da América Latina em malha 
cicloviária, são 380 quilômetros e a 
meta, segundo a prefeitura, é atingir 
450 quilômetros até 2015. A cidade de 
Porto Alegre, por intermédio de sua 
prefeitura, não forneceu informações 
para essa matéria.

A implantação de novos quilôme-
tros nas ciclovias tem gerado muitos 
debates, pois, na opinião de algumas 
pessoas, não houve um bom planeja-
mento para a implantação delas; falta 
um trabalho de educação no trânsito, o 
que inclui segurança pública. É preciso, 
portanto, como qualquer mudança de 
algo arraigado no modo de vida das 
pessoas, esforço conjunto. Só com o 
envolvimento de todos, o Brasil poderá 
encontrar uma solução para os seus 
milhares de quilômetros de congestio-
namentos diários. Talvez, assim como a 
realidade de cidades como Amsterdã, 
na Holanda, que possui mais de 400 
quilômetros de ciclovias, as cidades 
brasileiras terão, como ela, as bicicletas 
como uma alternativa importante para 
o trânsito.

Em Bogotá, na Colômbia, as coisas 
estão funcionando. Lá a construção 
das ciclovias fez parte de um plano de 
renovação urbana no início dos anos 
2000. Atualmente a cidade possui 
mais de 300 quilômetros de ciclovias 
e, segundo propaganda em suas entre-
vistas, Enrique Peñalosa, ex-prefeito de 
Bogotá (1998 a 2001), o transporte é 
diferente de todos os demais desafios 
de uma sociedade. Diferente da saúde 
ou da educação, tende a piorar à me-
dida que a cidade se torna mais rica, 
ou seja, se uma cidade dobra sua renda 
per capita, há melhora na saúde e na 
educação, mas piora no transporte, 
afinal o automóvel ainda é um marco 
de ascensão social.   P

Meio de transporte saudável



34

Cartas e E-mails
Sou médico e recebo em minha residência a 
ótima revista de vocês, Medicina Social, porém 
mudei de endereço e gostaria, se possível, que 
atualizassem meu destinatário para continuar 
a recebê-la.
Laerte de Lima Elorde – São Sebastião do 
Paraíso – MG

Sou graduanda em biomedicina, adoro leitura e, 
por curiosidade, pedi emprestada a um colega 
de trabalho a revista Medicina Social, a qual 
achei muito interessante, principalmente por 
aprimorar meu conhecimento e atualizar as 
notícias que nos cercam em nosso cotidiano. 
Por meio deste e-mail gostaria de receber a 
revista para enriquecer meu vocabulário e 
obter informações pertinentes à área da saúde.
Elciene Nascimento Ribeiro – Goiânia – GO

Na oportunidade, agradecemos e  parabeniza-
mos pela brilhante revista. 
Maria Consolata de Oliveira – Conselho 
Regional de Odontologia – Seção Roraima
Boa Vista – RR

Venho por meio deste e-mail comunicar-lhes 
minha mudança de endereço. Sem mais, na 
oportunidade apresento protestos de elevada 
estima e consideração.
Gilmar Tadeu de Azevedo Fidelis – Faculdade 
de Medicina – UFMG – Belo Horizonte – MG

Gostaria de parabenizá-los pela qualidade da 
revista, que é excelente, em especial, a matéria 
“Atividade física como forma de prevenção” que 
achei muito importante. Recebi um exemplar da 
minha chefe, mas gostaria de receber exemplares 
em minha casa, se possível. Sou graduada em 
nutrição e trabalho na Care Plus planos de saúde.
Valéria Rosa – Barueri – SP
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35Principais Prazos das Operadoras na ANS

2015SIB - Transmissão do arquivo de atualização do cadastro de beneficiários - até o dia 5 de cada mês

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

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

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

Aperiódico – Comunicado de reajuste: 1. Planos individuais ou familiares – Solicitar o reajuste até o último dia útil do segundo mês 
subsequente ao mês do início do período de referência (porém, o reajuste não poderá ser retroativo); 2. Planos coletivos – Encaminhar 
comunicação em até 30 (trinta) dias após a aplicação do reajuste
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9 10 11 12 13 14  15

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

SETEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

OUTUBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9  10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

DEZEMBRO
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4  5

6 7 8 9 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 01/01 Confrat. Universal 17/02 Carnaval  03/04 Paixão 05/04 Páscoa 
 21/04 Tiradentes 01/05 Dia do Trabalho  04/06 Corpus Christi 07/09 Independência do Brasil   
 12/10 N. Sra. Aparecida 02/11 Finados 15/11 Proclamação da República  25/12 Natal 
FERIADOS

31

10

10

10

10

30 31
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Realização Apoio Institucional

Reserve sua agenda para o principal 

evento da saúde suplementar!!!

Saúde Suplementar:
Desafios e Perspectivas

27 e 28/8/2015

Hotel Renaissance

São Paulo - SP
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