
A força de um clique
As empresas 
descobrem o 
poder dos sites de 
relacionamento e 
como eles fazem 
a cabeça dos 
consumidores   

Asma
Confira os 
tratamentos e 
as mudanças de 
hábitos para o 
controle desta 
doença das vias 
respiratórias  

Clareamento dental
Tire suas 

dúvidas sobre 
este tratamento 

odontológico 
estético e conheça 

os métodos 
disponíveis 

O coreógrafo e educador corporal Ivaldo Bertazzo fala sobre as técnicas de fisioterapia e 
psicomotricidade que criou e seu trabalho com jovens da periferia de São Paulo e Rio de Janeiro

Vida 
saudável    
Má alimentação, 
sedentarismo e 

vícios minam 
nosso bem-estar. 

A população 
envelhece e traz 
novos desafios 

à saúde. Saiba como 
se prevenir para 

viver melhor
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A Universidade Corporativa Abramge lança, 
para 2010, mais três turmas de MBA, curso 

de pós-graduação lato sensu

turma, em Curitiba, PR
5a

turma, em São Paulo, SP
6a

Programe-se!!!

MBA de Promoção de Saúde e Qualidade de 
Vida nas Organizações

turma de MBA em Gestão de Planos de Saúde 
13a
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Planos de saúde 
em 2010 – PersPectivas

provisão de risco 
dará certo alívio 
ao setor, porém 
há necessidade de 
se acompanhar de 
perto a comissão 
técnica que deter-
minará as provi-
sões necessár ias 
para a atividade.

Gestão  –  A 
sinistralidade da 

atividade está em níveis jamais 
vistos e o resultado médio das 
empresas operadoras de planos 
de saúde, após imposto de renda, 
está em meio ponto percentual, 
o que traz grande preocupação. 
Com a população envelhecen-
do e o rol de procedimentos se 
ampliando, há uma demanda de 
cuidados especiais na gestão da 
atividade. Torna-se imprescindí-
vel a mudança de foco gerencial, 
substituindo-se cada vez mais a 
medicina curativa pela medicina 
preventiva, com atenção especial 
na qualidade de vida da nossa 
população, mediante a indução de 
hábitos saudáveis de vida.

Várias outras questões devem 
ser analisadas ainda, como, por 
exemplo, a metodologia de reajus-
tes, ressarcimento ao SUS e qualifi-
cação. Mas, creio que as principais 
foram citadas, o que já nos mostra 
que a luta pela sobrevivência não 
só continuará, como será acentua-
da com o correr do tempo.

Um próspero 2010 é o que 
desejamos a todos os nossos as-
sociados.

EEm 2010, para 
que tenhamos um 
retrato aproximado 
de como caminhará 
a nossa ativ ida-
de, devemos fazer 
uma análise sobre 
algumas variáveis 
principais: 

ANS – A Agên-
c ia Nacional de 
Saúde Suplementar 
muda a sua diretoria quase que in-
tegralmente (quatro cargos serão 
ocupados por novos dirigentes, 
dos quais dois já foram nomeados 
e assumiram suas funções), o que 
poderá determinar novos rumos 
à regulação, uma vez que consti-
tuirão a maioria da diretoria – e 
as resoluções dependem dos votos 
dos diretores da Agência. Espera-
mos que haja uma consolidação 
do marco regulatório com uma 
simplificação e desburocratização 
nos métodos atuais.

Congresso Nacional – Foi apro-
vado na Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos Depu-
tados o Projeto de Lei no 4.076/01, 
que altera a Lei no 9.656/98 com 
várias modificações importantes 
na lei. Depois de passar por ou-
tras comissões da Câmara dos 
Deputados, deverá ser votado no 
plenário da Câmara e seguirá para 
o Senado. O PL pode ser entendido 
como um novo marco regulatório. 

Mercado – Continua o modelo 
de concentração de mercado que, 
acreditamos, será amenizado a 
partir de 2010. A liberação da 
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Dagoberto José steinmeyer Lima

Direito

Nova regulação da filantropia

No último dia 30 de novem-
bro foi publicada, e entrou 
em vigor, a Lei no 12.101, de 

27/11/2009, dispondo sobre a certi-
ficação das entidades beneficentes 
de assistência social que atuam nas 
áreas da saúde, educação e assistên-
cia social, regulando, também, os 
procedimentos de isenção das refe-
ridas filantrópicas, de contribuições 
para a Seguridade Social.

Trata-se, pois, de matéria da mais 
alta relevância econômico-social, 
para o País, em face da importância 
que as entidades acima menciona-
das têm para a assistência à saúde, 
efetivada quer por intermédio do 
SUS, quer por meio do atendimento 
a pacientes cobertos por planos 
pr ivados de saúde, de operação 
própria do segmento filantrópico 
ou de outras operadoras, de acordo 
com as autorizações concedidas, 
para tal, pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS.

Não menos importante é a atu-
ação dessas entidades nos setores 
de ensino e de assistência social 
propriamente dita.

Pela nova legislação, trazida pela 
aludida Lei no 12.101/09, a certifi-
cação da filantrópica e a isenção 
de suas contribuições sociais serão 
concedidas às pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
reconhecidas como entidades bene-
ficentes de assistência social, com a 
finalidade de prestação de serviços 
nas áreas da saúde, educação ou 
assistência social, e que atendam às 
determinações da referida lei, aqui 
comentada.

Entre as disposições legais em 
tela se encontra a obediência, pela 
beneficente, ao princípio da uni-
versalidade de atendimento, sendo 

de saúde de reconhecida excelência, 
alternativamente ao cumprimento 
dos 60% do total dos serviços, ofer-
tados ao SUS, realizar projetos de 
apoio ao desenvolvimento institu-
cional ao sistema público de saúde, 
celebrando, para tanto, ajuste com 
a União Federal, por intermédio do 
Ministério da Saúde.

A certificação ou renovação da 
filantropia será objeto de processo 
no âmbito dos respectivos minis-
tér ios temáticos (área da saúde: 
Ministério da Saúde; setor de edu-
cação: Ministério da Educação; e 
assistência social: Ministér io do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome), cujo prazo de validade será 
de, no mínimo, 1 ano e, no máximo, 
5 anos.

A isenção de contribuições so-
ciais para a entidade filantrópica 
será concedida desde que, cumu-
lativamente, atenda aos seguintes 
requisitos: a não percepção de 
remuneração pelos seus dirigentes; 
aplique suas rendas, recursos e 
eventual superávit inteiramente no 
território nacional e na consecução 
de seus objetivos institucionais; 
apresente cert idão negat iva de 
tributos federais e de regularidade 
para com o FGTS; mantenha escri-
turação contábil regular e analítica; 
não distribua resultados ou lucros, 
sob qualquer pretexto; arquive, 
por 10 anos, os seus documentos 
contábeis, cumprindo as obrigações 
acessórias, previstas na legislação 
t r ibutár ia; e que seja auditada 
contabilmente por auditor externo 
independente.

Outras disposições constam da 
citada Lei no 12.101/09, tais como 
as normas sobre reconhecimento e 
suspensão do direito à isenção e o 
processamento dos casos pendentes 
de decisão no CNAS, que deverão 
ser julgados no prazo máximo de 
180 dias da publicação da referida 
lei. P

O autor é chefe da assessoria jurídica do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog

vedado dirigir suas atividades ex-
clusivamente a seus associados ou 
à categoria profissional.

A certificação ou sua renovação 
será concedida à entidade benefi-
cente que demonstre, no exercício 
fiscal anterior ao do requerimento, 
observado o período mínimo de 12 
meses de constituição da menciona-
da pessoa jurídica, o cumprimento 
de todas as obrigações legais, de 
acordo com as respectivas áreas de 
atuação, salientando-se que o pe-
ríodo mínimo de cumprimento dos 
requisitos estabelecidos na Lei no 
12.101/09 poderá ser reduzido se o 
prestador dos serviços for convenia-
do ou contratado pelo SUS ou pelo 
SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social), em caso de necessidade local, 
atestada pelo gestor do respectivo 
sistema.

Na área da saúde, para a certifi-
cação ou sua renovação, a filantrópi-
ca deverá comprovar o cumprimento 
das metas estabelecidas em convênio 
ou contrato celebrado com o gestor 
local do SUS; deverá, também, ofer-
tar a prestação de seus serviços ao 
SUS no percentual mínimo de 60%; e 
comprovar, anualmente, a prestação 
dos aludidos serviços, com base no 
somatório das internações realizadas 
e dos atendimentos ambulatoriais 
prestados. Caso, por falta de de-
manda de atendimento, devidamente 
atestada pelo gestor local do SUS, 
venha impossibilitar o cumprimento 
dos 60%, a entidade deverá compro-
var a aplicação de um percentual de 
sua receita bruta em atendimento 
gratuito de saúde, conforme escala 
variável, prevista nos incisos I e III 
do artigo 8o da referida lei.

Merece destaque a disposição 
legal (art. 11) que permite à entidade 

Entre as disposições legais em tela se encontra 
a obediência, pela beneficente, ao princípio da 

universalidade de atendimento
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Pouco mais de um ano após os 
episódios que simbolizaram a 
piora da crise internacional, 

especialistas fazem um balanço 
positivo da atuação do governo 
para amortecer os impactos sobre 
a economia brasileira.

Em outras oportunidades já 
chamamos a atenção para esse 
novo momento. O governo precisa 
ser cauteloso para buscar a veloci-
dade certa para retirar os estímulos 
anteriormente aplicados em nossa 
economia e evitar um desequilíbrio 
em certos segmentos. Segundo 
dados da ONU (Organização das 
Nações Unidas), o País ut ilizou 
cerca de 5,7% de seu PIB (Produ-
to Interno Bruto) em estímulos. O 
percentual liberado f icou muito 
acima do que gastaram, em média, 
as nações ricas, 3,7% do PIB. Isso 
mostra que, apesar dos desmandos 
políticos deste país, a economia 
caminhou sem ser inf luenciada ne-
gativamente. A recuperação, a cada 
dia, é percebida pela melhora do 
PIB; basta verif icarmos o aumento 
nos níveis de emprego. 

Nos últimos 15 anos, o Brasil 
passou por seis planos econômicos. 
Além de crises internas, o País so-
fria com qualquer “espirro” exter-
no, como as crises asiática, russa 
e mexicana. A economia brasileira 
mostrou mais maturidade, tanto é 
verdade que estamos saindo para 
um crescimento importante a partir 
de 2010.

 Cada crise gera um novo desa-
fio, exige um repensar na estrutura 
organizacional das empresas. No 
segmento saúde estamos assistin-
do a grandes mudanças e fortes 
concentrações. Ser uma empresa 
pequena em um mercado dominado 
por grandes corporações é sempre 
mais difícil, mas não impossível de 
se ocupar espaço. O que se precisa 

Wagner barbosa De Castro

Economia

Tendências e desafios de 2010
No segmento saúde assistimos a grandes mudanças e 
fortes concentrações. E ser uma empresa pequena é     

mais difícil nesse mercado

não achar que, para buscar essas 
conclusões, têm que gerar uma 
montanha de relatórios de informa-
ções. O importante é saber usar as 
informações que estão disponíveis 
e que acusam o sucesso ou insu-
cesso do negócio.

Como estamos inic iando um 
novo ano, é importante elaborar 
um balanço situacional, para saber 
o que deu certo e o que não deu, 
no ano que passou. De maneira 
bastante simplista, apenas com o 
intuito de despertar a atenção e fa-
zer um diagnóstico de dois tipos de 
fatores: aqueles que se encontram 
fora da empresa – e que inf luencia-
ram ou continuam inf luenciando 
a sua participação no mercado – e 
aqueles que se encontram dentro 
da empresa procurando identif icar 
as forças e fraquezas desta, para 
utilizar ao máximo as primeiras e 
corrigir as segundas. 

Dentro do  exercício de pensar, 
é importante lembrar que uma boa 
análise externa não se restringe às 
realidades atuais, e sim procura 
analisar as tendências observáveis 
ou previsíveis, como o comporta-
mento da economia, as modifica-
ções de valores, hábitos, mudanças 
tecnológ icas e seus impactos , 
compor tamento da população, 
ampliação do rol de serviços sem 
a devida contrapartida econômica 
e outros. 

Analisar as tendências corre-
tamente abre caminhos e permite 
que a empresa se prepare melhor 
para tomadas de decisões e su-
portar a pressão dos concorrentes 
mais agressivos. Quanto à análise 
interna, é recomendável avaliar 
seus recursos f inanceiros dispo-
níveis , humanos, tecnológ icos, 
organizacionais, principalmente os 
contábeis, diante da Lei 11.638/07, 
e definir com muita objetividade 
suas metas dos indicadores de de-
sempenho. “O êxito ou o fracasso 
de qualquer negócio dependem de 
seu resultado econômico.” P

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

é planejar, conhecer bem o seu 
negócio. As pequenas e micro-
empresas são a regra no universo 
produtivo brasileiro. 

No resto do mundo não é muito 
diferente. A maioria das grandes 
empresas nasce pequena e cresce 
ao longo do tempo à medida que 
tem sucesso com os seus produtos 
e procura sempre estar se anteci-
pando às necessidades do mercado. 

É muito importante perceber a 
natureza e a profundidade das mu-
danças que estão permanentemen-
te ocorrendo à sua volta. Diante de 
uma atividade regulamentada, em 
um mercado bastante concorrido, 
é muito importante pensar estrate-
gicamente a respeito dos elementos 
que compõem o cenário em que a 
empresa atua – e suas tendências 
em articular algumas ideias cen-
trais, definindo objetivos e metas 
a serem conquistadas. 

A e s sênc ia do proces so de 
definir a estratégia está, em boa 
parte, na capacidade das pessoas 
inseridas no meio de entender os 
problemas que estão enfrentando, 
as situações que estão vivendo e 

É importante 
elaborar um 

balanço situacional 
para saber o que 
deu certo e o que 
não deu, no ano         

que passou
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Desde 1998 quando a Lei 9.656 
foi promulgada e o conjunto 
de operadoras de planos pri-

vados de assistência à saúde e seus 
respectivos produtos passaram a ser 
regulados, houve uma constante atua-
lização nos inúmeros dispositivos que 
regulamentam esta atividade. O rol de 
procedimentos e eventos em saúde é 
um deles, já que possui a disposição de 
ser a referência básica de todos aque-
les procedimentos e suas respectivas 
diretrizes para a cobertura assistencial 
mínima a ser oferecida ao beneficiário, 
inclusive para os planos exclusivamen-
te odontológicos. As várias resoluções 
acerca dessa regulamentação, inde-
pendentemente da data em que são 
publicadas, abrangem todos aqueles 
planos contratados após a vigência 
da referida lei ou, ainda, aqueles que 
foram adaptados a ela.

De lá para cá, as revisões e altera-
ções do rol de procedimentos foram 
feitas com o intuito de aperfeiçoar os 
planos e garantir ao usuário o acesso 
a serviços que lhe garantam o míni-
mo para o seu bem-estar. Nos planos 
odontológicos, cujo rol é distinto do 
segmento médico-hospitalar, tivemos 
algumas revisões específ icas que 
sempre foram precedidas de consul-
tas públicas com intensas discussões 
pelas entidades representativas no 
âmbito da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. 

Em 2009, novamente a história se 
repetiu com a proposta de uma revisão 
geral do rol, envolvendo não apenas 
os planos odontológicos, mas também 
os da segmentação médico-hospitalar. 
Os representantes do Sinog no grupo 
técnico, criado para debater as pro-
postas preparadas pela Agência, foram 

CarLos roberto squiLLaCi

Sinog

Rol: a discussão continua
Ampliação da relação de procedimentos mínimos pode 

resultar na supressão de direitos da população

mais extensiva, mas não de maneira 
obrigatória. Assim, aquelas pessoas 
que querem e podem comprar um 
plano que tenha prótese pagarão por 
ele um valor diferenciado daquele que 
não dá este nível de cobertura. Isto 
faz com que os planos que não dão 
essa cobertura sejam, obviamente, 
mais acessíveis à população. Já a 
obrigatoriedade desse plano retira o 
direito da população de ser atendida 
e do cirurgião-dentista de atender a 
um plano que não lhe dê esse tipo de 
cobertura. Verifica-se, portanto, uma 
situação distinta entre criar a possi-
bilidade de um indivíduo ter aquele 
acesso e a outra que é obrigá-lo a 
pagar por aquele cujos procedimentos 
ele poderá não utilizar.

O Sinog sempre defendeu a neces-
sidade de um rol mínimo de procedi-
mentos odontológicos que possa servir 
de parâmetro para a comercialização 
desses planos, sem o qual não haveria 
como calcular os custos do produto, 
tendo em vista que, a cada incorpora-
ção de procedimentos mais complexos, 
o valor final ao usuário encarece. As 
operadoras já oferecem, inclusive, 
produtos mais abrangentes com 
procedimentos que são procurados 
por quem tem a real necessidade de 
utilizá-los, com um custo diferenciado 
e compatível com o serviço. Os planos 
odontológicos existem exatamente 
para suprir a demanda de milhões 
de pessoas que necessitam de uma 
atenção à saúde bucal com qualidade 
a um custo acessível.

Aguardamos, para breve, a pu-
blicação da Resolução Normativa da 
ANS sobre o assunto que, espera-se, 
tenha reunido as propostas verdadeiras 
para a democratização da assistência 
odontológica sem punir consumidores, 
prestadores e operadoras. P

O autor é presidente do Sinog – Sindicato Nacional 
das Empresas de Odontologia de Grupo, diretoria@
sinog.com.br

incisivos em afirmar que a revisão, tal 
e qual estava sendo conduzida, traria 
um impacto negativo, não só para as 
operadoras de planos odontológicos, 
mas, inclusive, para os cirurgiões-
dentistas e, principalmente, para a 
população atendida. Isso porque há 
a possibilidade de se abrir um grande 
abismo entre aqueles que necessitam 
de um plano que lhes garanta uma 
assistência odontológica mínima e 
acessível e aqueles que efetivamente 
precisam de outros procedimentos e 
podem pagar por eles. O rol mínimo 
odontológico é um elenco de procedi-
mentos que deve garantir, em primeira 
instância, o acesso a essa assistência 
que, para a maioria da população 
brasileira, continua a ser inacessível, 
a não ser pela opção de um plano 
odontológico.

O presidente da ABCD – Associa-
ção Brasileira de Cirurgiões-Dentistas, 
Dr. Luciano Artioli Moreira, compar-
tilha dessa nossa mesma opinião de 
que o aspecto a ser destacado é que, 
atualmente, as operadoras já oferecem 
planos que possuem uma cobertura 

O Sinog sempre 
defendeu a necessidade 

de um rol mínimo 
de procedimentos 

odontológicos que possa 
servir de parâmetro   

para a comercialização 
desses planos
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Pernas inquietas

Sono conturbado
A síndrome atinge de 5% a 15% da           

população mundial

Descrita pela primeira vez pelo 
neurologista suíço Karl-Axel 
Ekbom, em 1947, a Síndrome 

das Pernas Inquietas (SPI) caracteriza-
se por alterações da sensibilidade e 
desconforto nas pernas, nos braços 
e, às vezes, até no tronco. A doença 
acomete, preferencialmente, os adul-
tos e sua incidência aumenta com o 
envelhecimento. 

O diagnóstico é fundamentalmente 
clínico e depende de boa avaliação do 
médico sobre os sintomas do paciente. 
Segundo o neurologista Luiz Fabiano 
Marin, do setor Neuro–Sono da Unifesp 
– Universidade Federal de São Paulo/Es-
cola Paulista de Medicina, a SPI é uma 
condição médica crônica, caracterizada 
por desconforto nos membros. “Esse 
desconforto apresenta-se como dor, 
queimação, cãibra, pontadas e pareste-
sias (sensações na pele como calor, for-
migamento, pressão e dormência) que 
surgem sem estimulação direta sobre o 
local. Costuma ser localizado nas pan-
turrilhas e é aliviado temporariamente 
por banhos quentes ou atividade física”, 
explica o especialista.

Gilmar Fernandes do Prado, também 
professor de Neurologia da Unifesp, 
lembra que a doença ocorre quando o 
indivíduo interrompe suas atividades 
para descansar, principalmente à noite, 
ao dormir. “A SPI traz um comprometi-
mento muito grande à pessoa afetada, 
pois, se os sintomas forem mais intensos, 
o paciente pode até não dormir à noite 
ou dorme apenas algumas horas no final 
da madrugada”, alerta.

Essas sensações obrigam o paciente 
a massagear as pernas, alongar, esticar 
ou levantar-se e andar pela casa. “O 
importante é saber que, junto com os 
sintomas (formigamento, agulhadas, 
tremores ou choques), associa-se um 
sentimento de angústia muito grande 
caso o paciente não mova as pernas”, 

neusa Pinheiro

explica ainda o professor Fernandes 
do Prado. Segundo ele, os sintomas 
da SPI melhoram com os movimentos, 
principalmente com o andar.

Algumas vezes o(a) parceiro(a) de 
cama ajuda informando se o paciente 
também faz movimentos de pernas à 
noite. Muitos pacientes com SPI têm 
os chamados movimentos periódicos 
dos membros durante o sono. Mas, 
os especialistas afirmam que apenas 
a presença deles não significa que o 
indivíduo tenha SPI. 

A causa da SPI ainda é desco-
nhecida, mas já se sabe que há uma 
forma transmitida geneticamente. É 
comum após o diagnóstico o paciente 
identificar outros membros da família 
com SPI. Além disso, já se detectou o 
envolvimento da dopamina, substância 
presente no cérebro, na síndrome. Em 
pacientes com SPI essa substância é 
deficiente. 

“A diminuição da atividade da 
dopamina ocorre em locais diferentes 
daqueles pacientes que têm doença 
de Parkinson, por exemplo. Por isso, 
sempre informamos aos pacientes com 

SPI que eles não apresentam maior 
chance do que outro paciente de de-
senvolver a doença – já os pacientes 
com Parkinson, esses sim apresentam 
chance maior de SPI”, esclarece Marin.

Pesquisas mais recentes investigam 
as relações entre o ferro no cérebro, os 
problemas na medula e a dopamina, 
responsável pelas informações entre os 
neurônios que executam movimentos. 
Quem tem SPI parece ter diferenças 
no metabolismo do ferro, ou seja, no 
modo como ele é absorvido, excretado, 
e como chega ao neurônio.

Prado esclarece ainda que outras 
doenças estão associadas à SPI. Entre 
elas, estão a anemia, insuficiência renal 
crônica – com o paciente em diálise – e 
até o estado de gravidez (a incidência 
chega a cerca de 14% nas grávidas). 
Doenças neurológicas que afetam a 
medula espinhal, mal de Parkinson e 
enfermidades que envolvem os nervos 
também podem ser relacionadas à SPI. 

O tratamento da síndrome é bas-
tante amplo. Não há cura para a do-
ença, mas é possível controlá-la com 
muita eficiência dando ao paciente 
uma grande melhora em sua qualidade 
de vida. “Primeiramente”, esclarece o 
professor Gilmar Fernandes do Prado, 
“deve-se dizer ao paciente o que é a 
doença, oferecer a ele, inclusive, ma-
terial para a leitura. O site da Abraspi 
- Associação Brasileira da Síndrome 
das Pernas Inquietas -, www.sindro-
medaspernasinquietas.com.br, tem 
sido bastante útil em prestar essas 
informações”, diz. 

“Aqui, na Disciplina de Neurologia 
da Unifesp estamos verificando o 
quanto é possível melhorar os sintomas 
da SPI com exercícios físicos regula-
res. Também estamos verificando se 
a acupuntura traz algum benefício 
para os pacientes”, afirma o professor 
Fabiano Marin.

Cuidar da alimentação também faz 
parte do tratamento. É importante sa-
ber que alguns alimentos como choco-
late, coca-cola, guaraná, chá-mate ou 
chá preto e café, assim como o cigarro 
e o álcool, podem piorar a SPI, devendo 
o paciente estar sempre atento a mu-
danças clínicas quando passa a tomar, 
por exemplo, um antidepressivo. P
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Coluna

Terapia contra a dor
Tratamento integrado alia psicologia a 
procedimentos minimamente invasivos 

Pesquisas indicam que 80% da 
população com idade acima de 
40 anos apresenta algum tipo 

de problema na coluna – e o mais 
comum deles é a chamada hérnia de 
disco que, em alguns casos, pode 
levar o paciente à cirurgia. Trata-se 
de doença degenerativa de envelheci-
mento do disco que, porém, não tem 
nada a ver com o envelhecimento do 
indivíduo. Mas tem tudo a ver com a 
falta de atividades físicas e o fato de 
os profissionais manterem posturas 
erradas no dia a dia, obrigando a co-
luna a trabalhar de forma inadequada.

Atualmente, com técnicas moder-
nas e avançadas, como as cirurgias cha-
madas minimamente invasivas, tanto o 
tratamento quanto a recuperação dos 
problemas da coluna vertebral são bem 
menos dolorosos do que antigamente. 
Além disso, uma nova abordagem inclui 
o trabalho de psicólogos para diminuir 
a dor e a ansiedade do paciente.

O neurologista, cirurgião e profes-
sor Luiz Mattos Pimenta, responsável 
pelo Instituto de Patologia da Coluna 
(IPC), é um dos pioneiros da utilização 

dessas novas técnicas cirúrgicas, agre-
gando psicologia ao tratamento. “A 
proposta do IPC, que nasceu há apenas 
um ano, é tratar o paciente portador 
de problemas de coluna em todos os 
aspectos. O primeiro e maior enfoque é 
o da prevenção, que acontece por meio 
de tratamentos conservadores evitando 
qualquer tipo de procedimento cirúr-
gico. Dentro desse enfoque, busca-se 
propiciar ao paciente uma melhor 
qualidade de vida”, explica.

Segundo o especialista, o estresse 
da vida moderna ocupa uma parcela 
importante na causa da dor na coluna. 
“O IPC se preocupa com o suporte 
psicológico aos seus pacientes porque 
acredita que o sucesso de qualquer 
tratamento está intimamente ligado a 
esta questão. É muito importante tratar 
o paciente de forma integrada para que 
ele consiga ter de volta não apenas 
suas atividades físicas, mas também 
as atividades sociais e de trabalho”, 
acrescenta Mattos.

Quando a cirurgia se torna inevi-
tável, o IPC tem diferentes tratamen-
tos cirúrgicos minimamente invasivos 

que, basicamente, consistem na utili-
zação de instrumentos percutâneos, 
que protegem músculos e ligamentos 
para atingir cirurgicamente apenas 
o foco do problema. Isto faz com 
que a recuperação do paciente seja 
muito mais rápida e menos dolorosa, 
permitindo o retorno às atividades 
normais do paciente. 

Depois da investigação completa 
de sintomas e os exames de imagens 
– como raios X, tomografia compu-
tadorizada e ressonância magnética, 
para confirmar o diagnóstico –, o 
tratamento é indicado conforme 
o caso. Alguns não necessitam de 
cirurgia e passam por procedimento 
terapêutico à base de medicamentos 
e programas fisioterápicos. Já outros 
têm indicação cirúrgica. 

Além da dor nas costas, um dos 
sintomas mais comuns no dia a dia 
do IPC, os pacientes apresentam 
reações emocionais à dor – como 
medo, ansiedade e preocupação 
sobre quanto tempo ela irá durar. 
Um dos fatores mais importantes 
no tratamento da coluna é tentar 
manter controlado o nível de estresse 
do paciente. 

Dores crônicas de longa duração 
costumam ser associadas a uma carga 
psicológica ainda maior. “Existe uma 
relação dinâmica entre o estado de 
espírito e a condição física; se uma 
pessoa está muito estressada, seu 
físico vai responder mal ao tratamen-
to”, diz Mattos.  E mais, o sofrimento 
emocional pode levar à perda do 
sono, à incapacidade de trabalhar, à 
irritabilidade e insegurança.

trabalhO integradO
Baseado em estudos científicos 

americanos que demonstram re-
sultados pós-cirúrgicos piores em 
pessoas com aspectos psicológicos 
comprometidos, o IPC desenvolveu 
um trabalho integrado entre os espe-
cialistas em coluna e uma equipe de 
psicólogos que avalia cada paciente 
e encaminha para o tratamento tera-
pêutico mais adequado. 
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O Departamento de Psicologia 
surgiu da experiência prática no 
atendimento, quando os médicos 
perceberam que alguns pacientes 
que se submeteram à cirurgia ti-
nham grande melhora; e outros, 
com algum compromet imento 
emocional, passavam pelo mesmo 
procedimento cirúrgico e tinham 
resultados piores. “O fato de o pa-
ciente encontrar-se diante de uma 
cirurgia gera nele e em sua família 
sentimento de angústia que, identi-
ficado antes do procedimento, pode 

ser trabalhado, fazendo com que o 
paciente se sinta mais preparado 
para lidar com a situação”, explica 
Marcia Azevedo, diretora do Depar-
tamento de Psicologia do IPC. “No 
instituto, o paciente passa por três 
etapas: avaliação pré-operatória, 
atendimento psicológico durante a 
internação, caso ele necessite, e o 
tratamento pós-cirúrgico.”

“Nosso papel é dar-lhe a possibi-
lidade de cuidar do seu emocional, 
para voltar às suas atividades com 
boa qualidade de vida e da maneira 

mais rápida possível”, diz a psicólo-
ga Viviam Amaral, também do IPC.

“É importante que o paciente 
faça o maior esforço possível para 
manter-se ativo, mesmo que sinta 
algum grau de dor, e fique mais aten-
to aos ganhos com o tratamento do 
que aos problemas que lhe restam”, 
diz Eunice Maria Carneiro Butisani, 
78 anos. Durante dez anos, ela mal 
conseguia andar em decorrência das 
dores na coluna. No ano passado, foi 
operada e viu-se livre da dor crônica 
que a atormentava. P

Clareamento dental

Adeus, sorriso amarelo
O tratamento estético odontológico ainda    

desperta dúvidas

Ter dentes brancos e perfeitos, 
como aqueles que aparecem 
nos comerciais, novelas e filmes, 

tornou-se o sonho de muitas pessoas 
e, por que não, a mais nova moda. 
O tratamento que promete propor-
cionar esse sorriso é o clareamento 
dental.

Com o passar do tempo, os den-
tes sofrem alterações fisiológicas, 
ficando mais amarelados por conta 
da deposição de minerais na dentina. 
Além disso, outros fatores também 
podem colaborar para o escureci-
mento dos dentes, como alimentação 
e ingestão de bebidas e comidas 

com muito corante, tais como café, 
vinho tinto, molhos e condimentos, 
fora o cigarro, que contém corantes 
amarelos capazes de pigmentar a 
superfície dental.

Segundo Marco Masioli, cirur-
gião-dentista e consultor em estética 
da ABO – Associação Brasileira de 
Odontologia, o clareamento dental 
age na “intimidade” do dente. Os 
materiais clareadores penetram no 
esmalte e, na dentina, liberam oxi-
gênio que, por sua vez, “quebra” as 
moléculas dos pigmentos causadores 
das manchas, deixando as moléculas 
menores e mais claras.

Há dois métodos de clareamento, 
o caseiro e o a laser, como explica 
Sidnei Goldman, especialista em 
implantes dentários: “No tratamento 
caseiro o paciente leva um gel, à 
base de peróxido, e uma moldeirinha 
para casa. O tratamento consiste na 
aplicação do gel na moldeira que será 
utilizada todas as noites, até que os 
dentes fiquem brancos. Já o clarea-
mento a laser é feito no consultório 
e com um resultado imediato. Essa 
técnica é mais moderna e utiliza um 
gel, também à base de peróxido, sobre 
a superfície externa dos dentes e a 
aplicação do laser sobre eles, ativando 
a liberação de moléculas de oxigênio, 
que penetram na estrutura dentária, 
eliminando as manchas”.

A especialista em clareamento 
dental Bianca Vimercati explica que 
ambos os métodos são eficazes, po-
dendo variar o tempo de tratamento 
e o custo. “O clareamento caseiro su-
pervisionado dura, em média, de três 
a quatro semanas e o a laser leva de 
três a quatro sessões, sendo uma por 
semana, realizadas no consultório. 
Com relação ao custo, o primeiro é 
geralmente mais barato, pois o tempo 
clínico gasto pelo dentista é reduzido 
e a maior parte do tratamento é feita 
em casa. Demora um pouco mais 
para se obter o resultado desejado, 
mas não perde para nenhum outro 
em termos de durabilidade.”

       CamiLa PuPo 
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Adotar uma criança traz aos 
futuros pais a satisfação de um 
sonho realizado e a oportuni-

dade de a criança se sentir amada, 
vivendo em um novo ambiente fa-
miliar. Atualmente, o desequilíbrio 
na balança da oferta e da procura 
ainda pesa para o lado das crianças. 
Segundo dados do Cadastro Nacional 

de Adoção, há hoje cerca de 80 mil 
crianças e adolescentes aptos para a 
adoção – e 23 mil pessoas interes-
sadas em recebê-los. 

Para tornar o processo mais rá-
pido e eficiente, entrou em vigor no 
ano passado a nova lei de adoção 
(Lei no 12.010/09), sancionada pelo 
presidente da República. A nova 

legislação tratou de aperfeiçoar a 
matéria, alterando o assunto já dis-
ciplinado pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente e apresentando 
inúmeras inovações, embora ainda 
existam tabus e preconceitos a serem 
quebrados para a prometida alegria 
de ambas as partes. 

Nas últimas décadas a evolução 
social alterou o perfil da mulher, 
colocando-a ativamente no mercado 
de trabalho. E o sonho de ser mãe 
foi postergado pela necessidade de 
evoluir profissionalmente. Isso sem 
contar o fato de muitos casais op-
tarem por não ter filhos e, quando 
nasce a vontade, descobrem a difi-
culdade no processo de fertilização, 
seja pela idade avançada ou pela 
falta de conhecimento de problemas 
genéticos ou de saúde. 

Já no outro extremo, muitos 
jovens se iniciam cedo na atividade 
sexual e acabam engravidando. Ou-
tros casais têm filhos e não possuem 
condições f inanceiras, sociais ou 
até psicológicas para dar a devida 
guarida ao filho. Daí o fato de mui-
tas crianças e adolescentes lotarem 
hoje abrigos e instituições de apoio, 
aguardando a inclusão em uma fa-
mília adotiva.

Adoção
A esperança de ter um filho

Nova legislação facilita o processo de aproximação 
entre pais e filhos adotivos

Jeferson mattos
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O clareamento dental é contrain-
dicado para pacientes alérgicos ao 
peróxido de hidrogênio ou a qualquer 
outro componente do produto. Além 
disso, não é capaz de clarear de forma 
satisfatória dentes manchados por 
tetraciclina, substância encontrada 
em antibióticos; por fluorose severa, 
que é o escurecimento causado por 
excesso de flúor; e manchas nas cores 
azul, marrom ou cinza. “Outro fator 
importante é que as restaurações ou 
próteses já existentes não mudam 
de cor com o tratamento clareador, 
assim, o paciente poderá ter dentes 
com cores diferentes, o que se torna 
esteticamente desagradável”, escla-
rece Masioli.

Além de o clareamento dentário 
não ser uma solução milagrosa ca-
paz de deixar qualquer dente mais 
branco, é preciso também ressaltar 
que ele não é um tratamento defi-
nitivo. Segundo Vimercati, clarear 
os dentes não significa ficar livre 
de manchas, pois, com o passar do 
tempo, isso acontece, independen-
temente de tê-los clareados ou não. 

O clareamento dental tem se 
tornado cada vez mais popular e, 
com isso, muitas pessoas acabam 
usando produtos clareadores sem 
a orientação e supervisão de um 
profissional. Estes tratamentos ca-
seiros não funcionam bem, pois as 
moldeiras não são personalizadas e, 

por isso, não se adaptam aos dentes 
do paciente. Consequentemente, o 
gel clareador não entra em contato 
com as superfícies que devem ser 
clareadas, não chegando ao resul-
tado esperado. Além disso, esse 
método pode ser prejudicial. 

De acordo com Masioli, o gel 
pode escorrer para áreas de tecido 
mole, isto é, gengiva e língua, cau-
sando feridas, além de ter grande 
chance de acarretar sensibilidade 
dental. Por isso, todo clareamento 
dental necessita de acompanha-
mento e supervisão, e só o dentista 
pode fazer um diagnóstico correto 
do tipo de manchamento. P
millamekary@gmail.com

Clareamento dental
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A advogada Alessandra Aparecida 
do Carmo explica que, desde a Cons-
tituição de 1988, a lei não faz mais 
distinção entre filhos naturais ou 
adotados. Ela esclarece os objetivos 
da nova lei: “Em nosso Ordenamento 
Jurídico, há a proteção da criança e 
do adolescente, no sentido de que 
sejam criados no seio de sua família, 
e de forma excepcional em família 
substituta”, diz ela. A criação da 
figura da família substituta, para 
Carmo, é um exemplo da evolução 
legal e pode ser feita por meio de 
guarda, tutela ou adoção.

J á  p a r a 
A n n a 
Chr is t ina 
C a r d o s o 
de Mel lo, 
p s i c ó l o g a 
j ud i c i á r i a 
da Vara da 
I n f ân c i a 
e da Ju-
v e n t u d e 
do Fórum 
Reg i ona l 
de Pinheiros 
– Tribunal de Justi-
ça do Estado de São 
Paulo, o perfil desejável 
de quem pretende adotar 
uma criança é ter uma situação 
boa e estável do ponto de vista emo-
cional e material. “É importante ter 
equilíbrio emocional, um trabalho 
que garanta fonte de renda sufi-
ciente para os gastos necessários e 
uma casa para morar, entre outros 
atributos”, lembra a psicóloga. Mello 
esclarece ainda que, pela legislação 
atual, podem adotar os maiores de 18 
anos, casados ou em união estável, 
solteiros, separados ou viúvos.

PrOceSSO MaiS ráPidO
O processo de adoção se inicia  

com o pedido feito ao Juiz da Vara da 
Infância e da Juventude, no fórum 
da localidade onde moram os preten-
dentes, juntando-se os documentos 
necessários. Segundo a advogada, a 
assistência de um profissional espe-
cializado é fundamental na coleta de 
tais documentos, que podem variar 

de acordo com as diversas varas exis-
tentes. A partir daí, a Justiça inicia o 
processo para verificar informações 
acerca dos pretendentes, por meio 
de certidões de antecedentes cível 
e criminal. 

Anna Christina Mello ressalta que 
haverá ainda avaliações psicológi-
cas, sociais – inclusive com visita 
domiciliar feita por setores técnicos 
especializados, na maioria dos casos. 

Outro mito é o de que criança 
adotada dá problema. Muito pelo 
contrário, diz ela: “A adoção só exis-
te porque filhos biológicos não são 
amados, são rejeitados ou têm pais 
que não os adotaram, no sentido 
emocional do termo”.

A psicóloga diz que o processo 
de adoção pode ser efetuado em 
um ano.

Durante o processo haverá o 
tempo de aproximação, o estágio 
de convivência, até se chegar à sen-
tença de adoção. A nova lei inclui 

acompanha-
mento pós-

a d o ç ã o . 
P o r é m , 
esse pro-
cesso ainda 

está sendo 
op e r a c i o -
n a l i z a do . 
S e g u n do 
Mello, há 
grupos de 

apoio à ado-
ção em todo o País, 
com equipes de pro-
fissionais especializa-
dos na questão.  

Mas todo o processo 
é válido quando se con-

segue chegar até o final. Para 
NFM, mãe de uma criança adotada, 
a adoção é uma satisfação muito 
grande e uma realização pessoal. 
“Quando decidi adotar uma criança, 
as dúvidas foram muitas, mas sem-
pre eram menores que a vontade de 
ser mãe”, relata. Há diferenças étni-
cas entre meu filho e eu, mas, como 
os avôs são falecidos, sempre que 
ouvíamos um comentário inconve-
niente, a resposta era imediata: “Ele 
puxou muito o avô”, relata. A mãe 
explica que o apoio da família foi 
fundamental. “Graças a este apoio, 
pudemos guardar o segredo sobre 
a adoção até os 12 anos do nosso 
filho. Então, achamos que a criança 
tinha maturidade suficiente para 
conhecê-lo. Não houve derrotas e 
hoje, passados 35 anos, sou uma 
mãe realizada”, afirma.  P

jefersonmattos@ibest.com.br

“A Promotoria de Justiça participará 
se manifestando quanto à permissão 
ou não da adoção e, depois disso, 
o juiz dará a habilitação, com base 
nos estudos realizados”, esclarece a 
psicóloga judiciária.

Após a habilitação, vem um 
perío do de espera, que varia de acor-
do com as exigências dos adotantes. 
“O processo da adoção exige rigor na 
seleção das famílias, para minimizar 
riscos para a criança. A exigência 
dos pretendentes é que pode tornar 
o processo mais demorado”, diz ela. 

Segundo Anna Mello, os casais 
buscam bebês que sejam à sua ima-
gem e semelhança, o que realmente 
não existe. “A maioria das crianças 
para adoção é parda, algumas com 
problemas de saúde e, geralmente, 
têm irmãos”, alerta. 

© Jgroup | Dreamstime.com
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Prevenção

O melhor remédio
O envelhecimento populacional reforça a 

necessidade de se buscar uma vida saudável

Até há bem pouco tempo, acredi-
tava-se que o segredo da saúde 
e da longevidade estava no des-

tino, selado por herança genética. Aos 
poucos, vários estudos comprovaram: 
não existe somente isso na balança e a 
atenção à saúde se torna cada vez mais 
importante, tanto para o indivíduo 
como para as organizações, governos 
e instituições de saúde.

CeCíLia Pires

A mais recente pesquisa da Or-
ganização Mundial de Saúde revelou 
que pressão alta, tabagismo, alta taxa 
de glicose no sangue, sedentarismo 
e excesso de peso são as principais 
causas de morte no mundo. E ainda 
ampliam o risco de doenças crônicas 
como cardiopatias, diabetes e câncer.

Considerados os males da mo-
dernidade, os cânceres em geral e as 
doenças cardiovasculares, como infarto 
e AVC (acidente vascular cerebral), estão 
entre as principais causas de óbitos ou 
de incapacidade. Elas estão associadas 
aos mesmos maus hábitos: má alimen-
tação, consumo excessivo de álcool, 
tabagismo, falta de atividade física e 
exposição a substâncias tóxicas. Fatores 
facilmente eliminados com uma série 
de ações preventivas com o objetivo 
de tornar a vida mais saudável, como 
exercícios, dieta à base de legumes, 
verduras e carnes magras, além do 
abandono da bebida em excesso e do 
cigarro. Isso sem esquecer a visita ao 
médico para o indispensável check-up. 

De acordo com o consultor inter-
nacional para políticas de envelheci-
mento da Academia de Medicina de 
Nova York, Alexandre Kalache, há um 

agravante nesse qua-
dro: o envelheci-
mento da popu-
lação mundial. 
Segundo ele, 
25% da longevi-
dade dos indivíduos 
deve-se à genética e 
75% estão ligados 
a estilos de vida, 
compor tamentos 
saudáveis e a um meio 
ambiente sadio. “Somos, 
hoje, 18 milhões de brasileiros 
com mais de 60 anos. Vamos 
dobrar esse número em 20 
anos. A população com mais 
de 80 anos estará, então, 
crescendo 6% ao ano, enquan-
to a população como um todo vai 
diminuir”, alerta. 

O aumento da sobrevida, por sua 
vez, implicará a expansão de doenças 
características da terceira idade.

Segundo Alfredo Salim Helito, 
clínico geral do Hospital Sírio-Libanês, 
as doenças cardiovasculares, infarto e 
outros males circulatórios poderiam 
ser evitados  com o simples controle da 
hipertensão e do diabetes. Além disso, 
ele adverte: “A prevenção representa 
80% da cura do câncer. Isso significa 
fazer exames preventivos e manter há-
bitos saudáveis”.  E, segundo o último 
estudo do INCA – Instituto Nacional 
do Câncer –, o Brasil terá 489.270 
casos dos onze tipos de tumor mais 
comuns, em 2010.

1. Não fume –  O 
fumo é o fator 
que mais contribui 
para mortes cau-
sadas por câncer 
pulmonar, doen-
ças do coração, 
enfisema e outras 
moléstias. 

2. Coma bem – Evi-
te alimentos gor-
durosos e coma 
frutas e vegetais 
frequentemente. 
Limite seu consu-
mo de gordura a 
menos de 30% do 
seu total calórico 
diário. 

3. E x e r c i t e - s e  – 
Faç a  e xe r c í c io 
r e g u l a r m e n t e , 
mesmo de modo 
leve – como subir 
escadas , andar, 
dançar ou fazer 
jardinagem –, ele 
pode fazer muito 
pela sua saúde.

4. Controle seu peso 
– Excesso de peso 
sobrecarrega seu 
coração e sua co-
luna; cont r ibui 
para o desenvolvi-
mento de diabetes 
e alguns tipos de 
câncer; danif ica 
as articulações do 

quadril, joelhos e 
tornozelos.

5. Proteja seu bem-
estar –  Durma 
bem.  Ge r enc i e 
seu estresse, tra-
te estados de de-
pressão e insônia; 
e mantenha boas 
relações pessoais. 

dez dicaS Para viver cOM Saúde - cOnFira aS SeguinteS eStratégiaS Para auMentar Sua Saúde, beM-eStar e qualidade de vida
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Já Alexandre Leopold Busse, ge-
riatra do Serviço de Gerontologia do 

Hospital Sírio-Libanês, acredita 
que fazer exercícios é a forma 

mais adequada para combater 
a perda da função 

muscular e da massa 
óssea, que pode 
levar à osteoporo-

se. Para garantir a 
recuperação da capa-

cidade funcional que se 
vai perdendo com a idade, 

o Sírio criou uma Oficina 
de Quedas, onde os idosos 

fazem exercícios para treinar 
equilíbrio. 

O hospital ainda tem um pro-
grama específico para identificar o 
que chama de “síndrome da fragi-
lidade”, quando o idoso entra em 

fase caracterizada por sintomas como 
falta de apetite, ausência de energia, 
depressão, falta de sono, redução da 
força muscular, com risco de queda e 
aumento da atividade inflamatória. “Aí 
ele passa por uma bateria de exames e 
avaliações feitas por um conjunto de 
especialistas que farão um diagnóstico 
e prognóstico de sua evolução dali em 
diante”, explica o geriatra.

Existe ainda naquele hospital uma 
série de oficinas de envelhecimento 
saudável que têm o objetivo de di-
minuir as limitações e incentivar a 
autonomia, saúde e bem-estar do idoso. 
Este é o foco também dos projetos-
piloto que serão desenvolvidos por 

6. Não abuse do ál-
cool – Para muitas 
pessoas, tomar um 
drinque não é pre-
judicial. Porém, a 
incapacidade de 
controlar o consu-
mo de álcool pode 
causar sérios pro-
blemas de saúde.  

7. Dirija com segu-
rança – Pratique 
direção defensiva, 
use sempre o cinto 
de segurança e, se 
beber, não dirija. 

8. Faça exames pre-
ventivos – Conver-
se com seu médico 
sobre exames pre-

ventivos para evitar 
problemas de saúde 
no futuro. Os tipos 
de exames depen-
dem de sua idade, 
sexo e história pes-
soal de doenças. 

9. Adote normas de 
segurança – Faça 
de sua casa uma 
zona livre de aci-

dentes. Coloque 
remédios, venenos 
e armas de fogo 
em locais fecha-
dos. 

10. Pratique sexo se-
guro – Se você 
é sexualmente 
at i vo, tome os 

cuidados apro-
priados (como o 
uso da camisinha) 
para proteger sua 
saúde e de sua 
parceira contra 
doenças sexual-
mente transmis-
síveis.

especialistas nacionais e internacionais 
no novo Centro Internacional de Polí-
ticas Públicas para o Envelhecimento 
(CIPPE), em fase de implantação, no 
Rio de Janeiro.  

Segundo seu idealizador, o médico 
Alexandre Kalache, o CIPPE vai procu-
rar responder aos desafios desta nova 
realidade da população mundial, que 
está se tornando cada vez mais idosa. 
Em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Gerontologia e Geriatria, Seção São 
Paulo, o Centro está desenvolvendo 
também um currículo-modelo para 
as escolas de medicina que deverão 
formar médicos treinados para o tra-
tamento de doenças típicas do enve-
lhecimento populacional. 

bOca Sadia
A prevenção também é o remédio 

que pode salvar milhares de brasileiros 
do câncer bucal. São 14 mil novos casos 

da doença todos os anos. A dentista 
e estomatologista da Unifesp Denise 
Caluta Abranges informa que, em 2008, 
o câncer bucal acometeu mais de 10 mil 
homens e 3.780 mulheres. 

Segundo Denise, a prevenção é 
praticamente tudo o que se tem a 
fazer para evitar e, se não for possível, 
combater o câncer de boca. “Maus há-
bitos, como fumo ou álcool, explicam 
a maior incidência nos homens”, diz a 
dentista. E o que piora a incidência? O 
diagnóstico tardio. 

A dentista confessou ter se im-
pressionado com os resultados da 
campanha feita pela Unifesp no ano 
passado, chamando a população para 
fazer diagnóstico de boca e laringe. 
Entre os 840 pacientes examinados 
no ambulatório, nove tinham o câncer, 
alguns em estado grave. O que, segun-
do ela, não é pouco para uma amostra 
aleatória, tomada ao acaso.

Denise aconselha homens e mulheres 
com mais de 40 anos, fumantes e que 
fazem uso de bebida alcoólica, a fazer o 
autoexame. E, ante qualquer alteração, 
procurar um dentista. Para orientar a 
população, a Unifesp colocou um ví-
deo no Youtube com instruções. Basta 
digitar, naquele site: autoexamebucal. 

Em janeiro, Denise inaugura um site 
com informações detalhadas sobre a do-
ença, orientando a população a procurar 
um profissional para fazer diagnóstico 
se, ao fazer o autoexame, verificar qual-
quer suspeita de alteração. P
cecpires@uol.com.br

dez dicaS Para viver cOM Saúde - cOnFira aS SeguinteS eStratégiaS Para auMentar Sua Saúde, beM-eStar e qualidade de vida Fonte: World’s Observatory - www.frankherles.wordpress.com.
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Lei antifumo

Ambiente livre do tabaco
Nova legislação estimula fumante a deixar o vício e 

tem outros resultados animadores

Quem não fuma não é obrigado 
a respirar o ar poluído pelo 
cigarro. Este direito passou a 

ser garantido, a partir do ano pas-
sado, aos cidadãos de seis estados 
brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Rondônia e mais o Distrito Fede-
ral) que colocaram em vigor rigorosas 
leis antifumo. 

As leis estaduais proíbem o uso 
de cigarro e derivados do tabaco em 
ambientes fechados de uso coletivo, 
como bares, restaurantes, casas no-
turnas, escolas, empresas e museus, 
entre outros. Os estabelecimentos 
flagrados com pessoas fumando pa-
gam multa, cujo valor varia de acordo 
com o estado.

Em São Paulo, o primeiro a im-
plantar a legislação, em agosto de 
2009, os resultados são animadores. 
Segundo o Cratod – Centro de Re-
ferência em Álcool, Tabaco e outras 
Drogas, da Secretaria de Estado da 
Saúde, no primeiro trimestre após a 

vigência da lei, o índice de cumpri-
mento foi superior a 99% em todas 
as regiões da capital paulista e do 
Interior. 

A informação merece ser co-
memorada principalmente porque 
vários estudos já comprovaram que 
a simples proibição de fumar em am-
bientes fechados propiciou a redução 
na incidência de doença coronariana, 
uma das principais enfermidades 
relacionadas ao tabaco. 

“Um estudo publicado no Journal 
of the American College of Cardiolo-
gy, em setembro de 2009, concluiu 
que houve uma redução de 17% na 
incidência de infarto agudo do mio-
cárdio, após a proibição de fumar 
em ambientes públicos e locais de 
trabalho”, afirma Ricardo Meirelles, 
pneumologista do INCA – Instituto 
Nacional de Câncer, órgão do Mi-
nistério da Saúde responsável pelo 
Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo.

Realizado pela University of Kan-
sas School of Medicine, de Kansas 
(EUA), esse estudo baseou-se na 
revisão sistemática dos dados de 
11 pesquisas desenvolvidas em dez 
locais distintos (cinco nos Estados 
Unidos, três na Itália, um no Canadá 
e um na Escócia).

Embora a lei antifumo tenha 
como principal objetivo o combate 
ao tabagismo passivo, a medida 
acaba produzindo outros efeitos 
positivos.  “Os fumantes diminuem 
o número de cigarros, pois precisam 
sair do ambiente de trabalho ou de 
lazer para fumar. Esse fato acaba 
gerando o interesse em deixar o 
vício. Alguns conseguem por conta 
própria, porém, a grande maioria 
necessita de aconselhamento e 
tratamento para sua dependência 
à nicotina”, afirma Cristina Perez, 

sueLi ZoLa

psicóloga da Divisão de Controle de 
Tabagismo do INCA.

Não existem, ainda, estatísticas 
indicando se houve aumento na pro-
cura por tratamento após a proibição 
do fumo em ambientes fechados. Mas 
dados levantados na pesquisa Projeto 
Internacional de Avaliação de Con-
trole do Tabaco, realizado no Brasil 
pelo INCA, em 2009, demonstram 
que 79% dos fumantes brasileiros 
querem parar. 

Não só a restrição legal estimula o 
abandono do vício. Há também outros 
fatores como as imagens de adver-
tência colocadas nas embalagens de 
cigarro. Iniciada em 2002, essa política 
tem por finalidade alertar sobre os 
malefícios do fumo, que é a principal 
causa de morte evitável no mundo (4,9 
milhões de mortes anuais). Em maio de 
2009, o Ministério da Saúde adotou 
imagens mais chocantes e planeja 
mudar a lei para estampá-las na frente 
do maço e não mais no verso.

Com o cerco se fechando con-
tra o tabagismo, as alternativas de 
tratamento voltadas àqueles que 
pretendem largar o vício tornam-
se imprescindíveis. Para ampliar as 
possibilidades de atendimento, o 
Cratod estabeleceu uma parceria 
com o Programa Saúde da Família. A 
proposta é capacitar três mil equipes 
que estarão aptas a tratar 720 mil 
pessoas no período de um ano. 

Já os pacientes que se tratam 
no próprio Cratod recebem, nas 
quatro sessões iniciais, um “kit fis-
sura”. Composto de alimentos ricos 
em fibras naturais e frutas secas 
(damasco, uva passa, cravo, canela, 
casca crocante de laranja), o kit tem 
a função de driblar a vontade de fu-
mar, sem a ingestão de muita caloria.

Inaugurado em 2002, o Cratod 
oferece atendimento multidiscipli-
nar contra o tabagismo a 2,4 mil 
novos pacientes por ano em São 
Paulo, envolvendo uma equipe de 
médicos, psicólogos, enfermeiros, 
nutricionistas e até dentistas. Exis-
tem outros serviços similares, no 

© Yellowj | Dreamstime.com
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Candidíase

Visita inconveniente
Cuidados simples ajudam no tratamento da 

indesejável manifestação

Qual mulher não usou uma calça 
mais justa com a peça íntima 
em nylon, ou ainda “deixou-se” 

secar ao sol com o biquíni (bem) mo-
lhado no corpo? Dias depois, a visita 
indesejável surge: coceira (prurido) 
vaginal e secreção com aspecto de 
grumos, como leite coalhado. Este in-
cômodo é a candidíase, manifestação 
acarretada pela Candida – um fungo 
presente no organismo de todas as 
pessoas. 

Por questões imunológicas e 
bioquímicas ocorre a proliferação 
em excesso da espécie (em especial 
a Candida albicans), atingindo mais o 
sexo feminino em virtude de fatores 
hormonais e da própria anatomia 
genital. Nos homens o caso é raro, já 
que, segundo especialistas, a região 
peniana não tem pH ácido nem umi-
dade, como na vagina. 

“A candidíase é a manifestação 
clínica de espécies que compõem 
o gênero Candida nas mucosas. 
Emprego o termo ‘manifestação’ e 
não infecção, pois a Candida pode 
existir e ser detectada em diver-
sas mucosas e conviver de modo 
s i lenc ioso sem causar nenhum 
sinal”, explica Hélio Sato, gineco-
logista responsável pelo Serviço de 
Combate de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis da Disc iplina de 
Ginecologia Geral da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). 

KeLi VasConCeLos

O médico garante que a Candida 
também está presente nas mucosas 
da orofaringe e esofágica.

Para Sueli Raposo, ginecologista 
do Lavoisier Medicina Diagnóstica 
– Diagnósticos da América (DASA), 
este fungo Gram-positivo é respon-
sável por 20% a 25% dos conhecidos 
corrimentos, vilões que afligem as 
mulheres. “A mulher apresenta uma 
secreção vaginal que é normal, isto é, 
ela aumenta no período fértil e se as-
semelha à clara de ovo. Não tem odor, 
nem provoca prurido e não mancha 
a roupa. Mas, existem vários tipos 
de outros corrimentos que devem 
ser tratados, tais como: Trichomonas, 
Gardnerella, Mycoplasma, Chlamydia 
e outros. Alguns, como a Chlamydia, 
se não tratados adequadamente, 
podem causar infertilidade”, alerta a 
especialista.

A candidíase aparece em qualquer 
idade, principalmente no período pré-
menstrual e reprodutivo, por causa da 
acidez ser maior nestes ciclos. Pode 
ocorrer, ainda, dor ao urinar em de-
corrência da irritação e da inflamação 
da vulva (vulvovaginite). Segundo 
Sueli, estes sintomas podem ser re-
ações alérgicas à toxina da Candida. 

Vestimentas mais apertadas e 
de tecidos sintéticos impedem a 
ventilação, porém os inimigos não 
são apenas estes. Determinados 
alimentos e anticoncepcionais, além 

das chamadas duchas vaginais, estão 
na lista de agravantes. “O consumo 
exagerado de carboidratos de rápida 
absorção, como o açúcar – da mesma 
forma, alimentos que o contêm em 
grande proporção –, leva a uma maior 
disponibilidade destes nutrientes no 
meio vaginal, que são consumidos 
pelos lactobacilos. Assim, formam-se 
ácidos lácticos que promovem maior 
acidez na vagina, favorecendo o 
crescimento fúngico. Outros fatores 
relevantes que contribuem para a 
ocorrência da candidíase são o uso 
de certos antibióticos, a imunos-
supressão, o diabetes, o estresse, 
assim como alguns produtos que 
podem causar alergias locais como 
absorventes, desodorantes íntimos 
e muitos outros”, explica Hélio Sato, 
da Unifesp. 

O prof issional es-
clarece que, muitas 
vezes, o corr i-
mento que se 
exterioriza é 
uma defesa 
da vag ina, 
“pois le va 
a uma ‘la-
v ag e m d e 
dentro para 
fora’ e pro-
move a saída 
de agente s 
que o estão 
causando – 
assim como 
a tosse e a 
cor iza car-
regam para 

País, oferecidos no âmbito do SUS – 
Sistema Único de Saúde. Para obter 
informações, o interessado deve ligar 
para 0800.611997.

Pare agOra!
Inserida na Classificação Inter-

nacional de Doenças em 1997 como 
uma enfermidade, o tabagismo cau-

sa uma série de doenças como câncer 
(de boca, laringe, pulmão, entre 
outros), bronquite crônica, enfisema 
pulmonar, infarto do miocárdio e 
derrame cerebral. Apesar de ser um 
grande desafio, é possível interrom-
per o vício. Alternativas modernas 
de tratamento surgidas nos últimos 
anos, como medicação, adesivos de 

nicotina e terapia em grupo, ajudam 
a diminuir o desconforto da síndro-
me de abstinência. Informe-se com 
seu médico. Após duas semanas sem 
cigarro, seu organismo já apresenta-
rá melhor desempenho cardiovascu-
lar e os efeitos benéficos aumentarão 
com o tempo. P
suelizola@uol.com.br
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Asma

Respiração em perigo
A doença crônica exige mudança de hábitos para 

controlá-la

Aasma, caracterizada pela infla-
mação dos brônquios e obs-
trução das vias respiratórias, 

é a doença crônica mais comum na 
infância, atingindo de 10% a 15% 
da população nessa fase. Ao longo 
da vida, a falta de tratamento ade-
quado pode levar ao agravamento da 
enfermidade, que tem três estágios 
diferentes: considerada leve nos 
casos de cr ises esporádicas, 
facilmente controladas, com 
uma ou duas ocorrências mais 
agudas ao longo do ano; mo-
derada, quando as crises são 
mais frequentes e já afetam a 
capacidade pulmonar; e grave, 
quando o sistema respira-
tório está comprometido de 
tal forma, que o doente tem 
que fazer uso permanente 
de medicação e precisa de 
internação hospitalar para 
reverter as crises.

Segundo o médico Rafael 
Stelmach, ex-presidente da 

eLi serenZa

Sociedade Paulista de Pneumologia 
e Tisiologia, no Brasil são gastos por 
ano R$ 100 milhões com internações 
de pacientes com asma, apenas na 
rede do Sistema Único de Saúde. Esse 
valor, no entanto, já foi bem maior, 
considerando-se que houve uma 
redução de 125 mil na média anual 
de doentes hospitalizados em conse-
quência da asma, tomando como base 
os números registrados entre 2000 
(400 mil internações) e 2007 (275 mil 
internações/ano). 

Como se trata de uma doença 
crônica e incurável, de causas am-

bientais e forte incidência here-
ditária, ele considera a redução 
das internações como um bom 
indicat ivo da evolução dos 
medicamentos e da ef icácia 
dos tratamentos preventivos 
no controle das crises agudas e 
de quadros graves. Ao contrário 
de outras moléstias, tratamento 
preventivo, no caso de asma, 
não significa impedir a exis-
tência da doença, mas reduzir 

os episódios e evitar que as vias 
respiratór ias sofram obstrução 

progressiva e irreversível. 
Mesmo com a redução significa-

tiva nos números registrados pelo 

fora agentes que estão irritando ou 
infeccionando as mucosas brôn-
quicas”, exemplifica. “Dentro deste 

conceito, apesar do desconforto, o 
corrimento deve ser tratado com base 
na sua causa e não somente por sua 
ocorrência”, acrescenta.

Medicação específica como an-
tifúngicos associados com anti-
inflamatórios ou anti-histamínicos é 
uma das formas de tratamento para 
a candidíase. Quando não cuidado, o 
distúrbio, além de provocar o temível 
prurido intenso, pode acarretar dores 
nas relações sexuais, piorando o caso.  

Contudo, a prevenção é ainda 
o melhor remédio para diminuir o 
problema. 

É bom lavar o local com água e 
sabonete externamente após as idas 

ao banheiro. Quando pensamos 
neste quesito, logo vêm à cabeça 
as versões de sabonetes íntimos lí-
quidos. Em vez de melhorar, enfati-
zam os médicos, este recurso pode 
piorá-la: “Os sabonetes ínt imos 
não são eficazes na prevenção da 
candidíase e seu uso pode inclusive 
levar à alergia local e favorecer 
sua ocorrência. Vale comentar que 
a troca de calcinhas durante o dia 
é muito mais salutar que o uso de 
protetores diár ios. Obv iamente, 
como todo ginecologista, recomen-
do aquelas de algodão”, f inaliza 
Hélio Sato.  P

keliv_1@hotmail.com

Candidíase
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SUS, no entanto, a chamada doença 
pulmonar obstrutiva crônica, ou 
DPOC, é a quarta causa de interna-
ção registrada no país, abaixo apenas 
da pneumonia, insuficiência cardíaca 
e fraturas. O índice de mortalidade 
felizmente é bem mais baixo, ficando 
em 31o lugar do ranking, com 3.111 
óbitos no último levantamento rea-
lizado, o que significa uma média de 
8,5 mortes por dia. Mas o problema 
ocorre em todo o mundo e tem maior 
incidência em regiões urbanas e 
em países desenvolvidos, atingindo 
entre 30% e 40% da população do 
Canadá e da Grã-Bretanha, enquan-
to na África, por exemplo, a asma 
não ataca mais que 3% ou 4% dos 
habitantes, ainda que possa haver 
subnotificação da doença. 

Segundo o pesquisador Paulo 
Saldiva, coordenador do Laboratório 
de Poluição Atmosférica da Universi-
dade de São Paulo – que desenvolve 
pesquisas com o objetivo de fornecer 
informações sobre quem está produ-
zindo a poluição, seus efeitos e seus 
custos –, o programa Impacto Global 
da Doença, criado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e pelo Banco 
Mundial, permite calcular os custos 
com a saúde de forma bem mais 
abrangente do que os índices do SUS, 
incluindo perda de produtividade e 
redução de expectativa de vida. “Por 
esses cálculos, a cidade de São Paulo 
chega a perder até US$ 1 bilhão por 
ano, valor que permitiria construir 10 
quilômetros de metrô no mesmo pe-
ríodo, reduzindo uma das principais 
fontes de poluição do ar, que é a frota 
de veículos”, conclui o pesquisador.

avançO nOS trataMentOS
A asma não tem cura, mas tem 

controle.  Os médicos que lidam com 
a doença são unânimes em afirmar 
que atualmente existem tratamen-
tos eficazes e seguros que ajudam 
a diminuir a inflamação dos brôn-
quios e, com isso, os deixam mais 
resistentes, permitindo ao paciente 
levar uma vida normal e ativa, sem 
entrar em crise.

“Não deixe a asma tomar conta 
de você... tome sim, você, conta 

dela!” Esta é a mensagem que a 
pneumologista pediátrica Fabiola 
Villac Adde, do Instituto da Criança 
do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de 
São Paulo (ICHCFM-USP), gosta de 
passar para os seus pacientes. “Pro-
curo consolidar essa ideia durante 
o atendimento na consulta e ao 
longo do tratamento, pois existem 
muitos mitos em relação a efeitos 
colaterais da medicação, que levam 
muitos pacientes ou seus familiares 
a não seguirem adequadamente as 
indicações ou até a abandonarem os 
remédios, prejudicando sua função 
preventiva”, esclarece.

Segundo ela, o tipo de tratamen-
to anti-inflamatório mais efetivo é 
à base de corticoides inalatórios, 
formulados em spray ou em pó, que 
já vem num dispositivo próprio para 
ser inalado. “A forma inalável e as 
pequenas doses reduzem significati-
vamente os efeitos colaterais e apre-
sentam maior eficácia na prevenção 
de crises.”

Há mais tempo no mercado, os 
broncodilatadores se apresentam 
em xaropes, gotas (para inalação) ou 
também em forma de spray (bombi-
nhas). Em qualquer uma dessas for-
mas, “é o remédio que deve ser usado 
nas crises, para abrir os brônquios 
que se fecharam, melhorar a tosse, o 
chiado e a falta de ar”, explica a mé-
dica. “Todo broncodilatador acelera 

um pouco o coração e causa alguns 
tremores. Mas isso não vai ser peri-
goso e não vai prejudicar o coração 
quando usado na dose e intervalos 
corretos, conforme recomendação 
do médico.” A combinação de anti-
inflamatórios e broncodilatadores 
em um único medicamento, como 
no caso dos produtos mais recentes 
no mercado, tem a vantagem de os 
fármacos serem utilizados em dose 
única, nas crises de asma de nível 
moderado ou grave, o que não é 
indicado para os pacientes infantis, 
esclarece a doutora Fabiola.

Além dos remédios, o controle 
da asma exige mudanças de hábitos. 
“É preciso evitar o contato com os 
fatores que desencadeiam o proces-
so, não mantendo em casa coisas 
que acumulem pó, como carpetes, 
tapetes, cortinas pesadas ou muitos 
bichos de pelúcia. É recomendável, 
também, fazer limpeza com pano 
úmido para o pó não levantar, não 
usar produtos de limpeza fortes, 
como removedores, desinfetantes 
ou cera.” A doutora Fabiola também 
faz restrições a animais domésticos, 
principalmente os que têm pelos ou 
penas, e é categórica ao afirmar que 
ninguém deve fumar em casa. “O ci-
garro é um importante irritante para 
os pulmões de qualquer um, princi-
palmente das crianças e mais ainda 
das crianças asmáticas”, alerta. P
eserenza@terra.com.br
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Cidadania em cena
“Dança cidadã.” Esta expres-

são não existia no vocabulário 
dos brasileiros até o final dos 
anos 1970, quando entrou em 
cena o trabalho do coreógra-
fo e educador corporal Ivaldo 
Bertazzo. Criador de um método 
próprio baseado em técnicas de 
fisioterapia e psicomotricidade, 
Bertazzo leva seus alunos a to-
mar consciência do movimento 
e revelar a expressividade do 
corpo. Desde o início de sua 
carreira, ele sempre inovou. 
Levou pessoas comuns a se 
apresentarem nos palcos pau-
listanos, denominando-os como 
cidadãos dançantes. Profissio-
nalizou jovens da periferia de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, 
encenando espetáculos aplaudi-
dos no Brasil, França e Holanda. 
“O objetivo não é formar bai-
larinos, mas, sim, propiciar às 

dos empregados no trabalho. 
Bastam cinco minutos diários 
para aprender a respirar cor-
retamente e manter a postura 
sem desgastar as articulações e 
tendões. Seria uma abordagem 
preventiva”, comenta. Autor de 
três livros (Espaço e Corpo: Guia 
de Reeducação do Movimento; 
Maré Vida na Favela; Cidadão 
Corpo: Identidade Autonomia do 
Movimento), Bertazzo pretende 
lançar, em abril, mais um título. 
A nova publicação ajudará os 
profissionais de recursos hu-
manos a realizarem vivências 
lúdicas e divertidas com os 
trabalhadores, para prevenir 
problemas como LER – lesões 
por esforço repetitivo e hérnia 
de disco, entre outros. Leia a se-
guir a íntegra de sua entrevista 
concedida com exclusividade a 
esta revista.

sueLi ZoLa

O senhor apresentou vários es-
petáculos encenados por “cidadãos 
dançantes”. Por que optou por 
trabalhar com pessoas comuns 
ao invés de investir em bailarinos 
profissionais?

Existem muitas escolas especiali-
zadas em dança clássica ou moderna 
que oferecem formação para o baila-
rino. Quando comecei a atuar com os 
cidadãos dançantes, que são pessoas 
comuns da classe média, percebi que 
não dá para ficar ensinando técnicas 
de balé clássico. Vi a necessidade de 
inventar outra escola de trabalho 
corporal. O bailarino dança na meia-

ponta. O cidadão dançante tira leve-
mente o calcanhar do chão. Ele usa 
essa massa, que é o corpo, de modo a 
criar diferentes formas. É um trabalho 
de expressão corporal, baseado em 
técnica, não é improvisação.

De que forma o senhor compôs o 
“Método Bertazzo”?

Conheci várias escolas de psico-
motricidade no mundo e retirei o que 
havia de bom em cada uma delas. 
Aprofundei o conhecimento em fisio-
terapia, estudando o funcionamento 
do aparelho locomotor e da biomecâ-
nica humana (conhecimento desen-

volvido pelas pesquisadoras Marie 
Madeleine Béziers e Suzanne Piret, 
na França, e Godelieve Denys Struyf, 
na Bélgica). Também incorporei as 
danças étnicas e a cultura de vários 
países, como Índia, Indonésia, Taiti, 
Turquia e Tailândia, entre outros.

O seu método é denominado “Re-
educação do Movimento”. Por que o 
ser humano precisa reaprender a se 
movimentar?

Porque as pessoas se movimentam 
no piloto automático. O método de 
reeducação corporal propõe quebrar 
o automatismo e organizar os gestos 

Ivaldo Bertazzo

pessoas um cotidiano digno”, 
afirma. O seu próximo projeto 
está direcionado ao ambiente 
corporativo. “Preparei um pro-
grama com exercícios pontuais 
voltados ao desenvolvimento 
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do cotidiano com consciência do mo-
vimento. Por exemplo, ao descascar 
batatas, organizo o olhar na faca e 
na batata; os sensores articulares 
determinam como devo posicionar 
a faca. Então, para fazer um gesto 
(movimento voluntário e intencional), 
preciso organizar sensações táteis, 
visuais, articulares. Não bato um 
prego com martelo, não desenrosco 
um parafuso com chave de fenda, 
se não tiver todos esses sistemas 
funcionando. 

Por que o ser humano perde a 
consciência do movimento?

São muitos os fatores que nos dis-
tanciam da percepção do movimento, 
que é organizado no cérebro. Essa 
percepção não acontece de modo 
natural, é preciso ser trabalhada. 
Por exemplo, bateram na porta. Eu 
imediatamente construo no cérebro a 
atitude de abrir a porta. Em seguida, 
vou abrir a porta agindo no piloto 
automático. Por meio de exercícios, 
trabalhamos esses automatismos 
desenvolvendo a consciência desse 
movimento. 

O senhor organizou workshops 
para professores do ensino médio de 
escolas públicas e particulares. Qual 
o objetivo desse trabalho?

O objetivo final é preparar o pro-
fessor para que ele possa ajudar seus 
alunos a obterem uma organização 
motora que favoreça a escuta, a 
concentração e, assim, melhorar o 
aprendizado. Não adianta censurar 
a criança por causa da postura física 
inadequada. A escola deveria criar 
estímulos por meio de exercícios psi-
comotores e informações. Já pensei 
em fazer um trabalho mais estrutu-
rado por meio do MEC – Ministério 
da Educação e Cultura, mas a ideia 
não avançou. Sempre que faço os 
meus espetáculos, organizo esses 
workshops e peço para as escolas 
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enviarem os professores para se 
capacitarem. 

De que forma o trabalho corporal 
ajuda a melhorar o aprendizado?

Todo gesto nasce de um desloca-
mento espacial, seja até um simples 
piscar de olhos. Por meio do método 
de reeducação corporal, a pessoa co-
meça a perceber que o seu movimen-
to não está desvinculado da relação 
espaço e tempo. E isto amplia os seus 
processos cognitivos, aumenta as 
sinapses no cérebro, o que favorece 
a assimilação do conhecimento.

Como surgiu a proposta de levar 
dança às comunidades carentes?

O objetivo foi dar subsídios às 
ONGs (Organizações Não Governa-
mentais) voltadas à arte e educa-
ção. Assim como os professores das 
escolas públicas, essas entidades 
também têm pouca condição de se 
especializar. Comecei no Complexo 
da Maré, no Rio de Janeiro, onde 
fiquei três anos. Quando terminei o 
projeto lá, iniciei o “Dança Comuni-
dade” em São Paulo, em parceria com 
o Sesc (Serviço Social do Comércio).  
Durante seis anos trabalhei com jo-
vens da periferia de diferentes bairros 
da cidade, como Campo Limpo e 
Tiradentes, entre outros.

Essa experiência com os jovens 
da periferia enriqueceu seu método?

Sim, completamente. Foi um gran-
de desafio. Tenho uma escola em São 
Paulo há 34 anos, frequentada por 
um tipo de brasileiro que é, em sua 
maioria, descendente de imigrantes. 

Os seus corpos possuem comprome-
timentos mecânicos particulares, que 
conheci bem na minha trajetória pro-
fissional. Já os corpos dos jovens da 
periferia, eu não conhecia. E vamos 
concordar: os corpos de um judeu, 
de um sírio-libanês diferem bastante 
(em termos de musculatura, textura 
de pele e tipologia) dos corpos dos 
jovens da periferia paulistana que, 
em sua maioria, é de descendência 
negra. Tive de descobrir como esse 
corpo se compromete em seus pro-
blemas mecânicos.

Quais comprometimentos cor-
porais esses jovens apresentavam?

Os corpos dos jovens são menos 
elásticos. O brasileiro que samba tão 
bem não sabe sentar em cima dos 
ossos da bacia, como deveria. Os 
meninos apresentam cifose lombar 
(desvio de coluna); as meninas lor-
dose, dilatação na base do abdome 
e problemas menstruais. É comum 
encontrar a hiperatividade, a falta 
de foco no olhar, problemas na 
articulação temporomandibular pro-
vocada por mastigações incorretas 
e respiração bucal. Apesar de eles 
serem muito formosos, o excesso de 
força concentrada tende a deteriorar 
o corpo com rapidez. 

O que causa tais comprometi-
mentos mecânicos?

As razões são múltiplas, nem sei 
dizer exatamente quais. Pode ser em 
função da violência. Talvez devido ao 
desconforto das cadeiras escolares. 
As escolas são mal equipadas, os 
transportes coletivos de má quali-
dade, os serviços públicos de saúde 
precários, as casas pequenas são 
habitadas por famílias grandes. 
Como o corpo, nessas condições de 
vida, encontra espaço de expressão? 
O bem-estar corporal, o desenvol-
vimento motor e intelectual está 
vinculado a tudo isso. 

O brasileiro que samba 
tão bem não sabe 

sentar em cima dos 
ossos da bacia, como 

deveria
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Quais foram os primeiros passos 
para a educação corporal desses 
jovens?

O desconforto corporal impedia 
que eles conseguissem permanecer 
cinco minutos numa cadeira, com ca-
pacidade de escuta. A primeira etapa 
foi organizá-los mecanicamente, 
motoramente, para obter mais tempo 
de concentração e reflexão. Depois, 
enveredamos por linguagens mais 
sutis. No espetáculo Samwaad – 
Rua do Encontro, exibido em 2004, 
trabalhamos a psicomotricidade da 
dança indiana. A subdivisão rítmica 
da música indiana é complexa. É 
preciso ter muita concentração. Isso 
faz o jovem ficar em estado de alerta. 

Por que decidiu levar música 
indiana para jovens de periferia? 

Escolhi a dança indiana porque ela 
permite trabalhar estímulos mínimos 
de psicomotricidade fina. A modifi-
cação de gestos das mãos para fazer 
os mudras, as expressões faciais, a 
percussão com os pés, o canto junto 
com o movimento. Tudo isso refina 
as capacidades dos jovens, melhora 
o seu desempenho escolar e cria a 
possibilidade de eles expressarem seu 
imaginário com alguma coerência.

O resultado é, para os jovens, a 
conquista de cidadania?

A conquista da cidadania começa 
a partir do desenvolvimento pessoal 
dos jovens. No início do trabalho, 
sua autoestima era baixa, o medo 
de não saber os fazia muito defen-
didos. Não queriam expor a falta 
de conhecimento. Então, quando 
começamos a lidar com as dificul-
dades, num primeiro momento, eles 
ficavam reativos, agressivos. Nessa 
etapa, o educador não pôde ceder, 
até que, através de exercícios, eles 
foram ganhando segurança na sua 
capacidade cognitiva e intelectual. 
Sei que não estou mudando uma 

sociedade. Quem dera pudesse! Isso 
é um trabalho para gerações.

Os jovens que formaram o grupo 
de dança foram recrutados nas 
ONGs. Como foi feita a seleção?

Quando se começam projetos 
sociais, a carência vem junto no 
pacote. Então, aparecem jovens 
que estão interessados em obter a 
remuneração da bolsa de estudo, o 
vale-refeição e vale-transporte. Por 
mais que se façam testes, o que dá 
para checar é se o candidato tem o 
dom para a dança. Agora, se ele tem 
vocação, só saberemos no desenrolar 
do trabalho.

Existe diferença entre vocação 
e dom?

Sim. Dom é diferente de vocação. 
Um menino pode, durante um teste 
de dança, demonstrar suas habili-
dades girando mil piruetas, fazendo 
um som lindo com a boca. Isto é um 
dom. Mas, se ele não tiver vocação, 
não usará absolutamente nada desse 
dom. Vocação é o seguinte: a pessoa 
quer tocar violino. Daí fica horas 
estudando, tocando o instrumento 
e fazendo um barulho horrível. Mas 
ela tem o desejo e a intuição de que 
vai conquistar o aprendizado. E segue 
em frente com determinação. Eu pro-
curo os jovens nas ONGs justamente 
porque lá estão aqueles que querem 
fazer algo. Daí, capacitamos com 
mais rapidez os que têm vontade de 
prosseguir. 

Entrevista
Os jovens que passaram pelo 

projeto continuam investindo em 
seu desenvolvimento profissional?

O número de jovens que ingres-
saram nas universidades é maior no 
Rio de Janeiro do que em São Paulo. 
No Rio de Janeiro, as periferias es-
tão mais próximas ao Centro, onde 
se localizam as universidades que 
oferecem bolsa. Lá também há mais 
acesso às atividades culturais. Talvez 
isso explique a diferença. Em São 
Paulo tudo é muito longe, o custo 
com transporte dificulta bastante a 
continuidade dos estudos. 

O método Ivaldo Bertazzo é apli-
cável à promoção da saúde?

Lógico. Um dos meus sonhos é 
trabalhar no ambiente corporativo. 
A ginástica laboral é muito pobre. 
Tenho programas desenvolvidos 
na forma de vídeos que propõem 
exercícios pontuais voltados ao 
desenvolvimento dos empregados 
no trabalho. Bastam cinco minutos 
diários para aprender a respirar e 
manter a postura sem desgastar as 
articulações e tendões. Seria uma 
abordagem preventiva para evitar 
os comprometimentos causados pelo 
esforço de manter o corpo vertical 
(seja em pé ou sentado) como a hér-
nia de hiato, por exemplo.

Quais tipos de exercícios o senhor 
propõe para melhorar a saúde?

Exercícios oculares para que a 
pessoa consiga se deslocar no espaço 
com os olhos, sem depender tanto do 
movimento do crânio. Exercícios para 
trabalhar a mastigação, prevenir 
bursite, LER (lesão por esforço repeti-
tivo), má circulação de retorno, entre 
outros problemas. Pretendo lançar, 
em abril, um livro com exercícios 
desse tipo para os profissionais de 
recursos humanos realizarem vivên-
cias lúdicas e divertidas com os tra-
balhadores no ambiente corporativo.
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Tenho programas em 
vídeo com exercícios 

pontuais voltados 
ao desenvolvimento 
dos empregados no 

trabalho
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Redes sociais

A força de um clique
Cada vez mais as empresas descobrem o poder dos 

sites de relacionamento

Twitter, Orkut, Facebook, You-
tube, Linkedin, esta profusão 
de siglas explodiu no mundo 

em velocidade nunca vista. As redes 
sociais já começam a provocar uma 
verdadeira revolução nas comunica-
ções e nas relações entre pessoas, 
empresas e consumidores no século 
21. Trata-se de um fenômeno que 
pode atingir diretamente as transa-
ções econômicas – e já se tornaram 
um ponto nevrálgico da economia de 
mercado, ao misturar comunicação 
com economia, o que os especialis-
tas estão chamando de mundo do 
Socialnomics. 

Com quase 65 mi-
lhões de pessoas com 
acesso à internet nas 
residências, locais de 
trabalho e escolas, o Brasil já tem 21,4 
milhões de usuários usando mídias 
sociais. Via computador ou smartfo-
ne, é assim que os consumidores hoje 
espalham suas opiniões, positivas ou 
negativas, sobre produtos e serviços.

Empresas e comunicadores cor-
rem contra o tempo para responder 

CeCíLia Pires

e monitorar a invasão em 
massa nas redes e comuni-
dades virtuais, repensando 
as antigas estratégias de 
marketing e relacionamen-
to com os clientes. Sabem 

que qualquer um pode 
construir reputações 
ou detonar lideran-
ças na velocidade 
de um clique.

Nenhuma outra 
mídia cresceu nesta 
velocidade e ritmo. 
O rádio demorou 
38 anos para atin-
gir 50 milhões de 

usuários. A TV, 13 
anos. A internet, quatro. O Facebook 
agregou 100 milhões de 
usuários em menos de 
nove meses nos EUA. 
No Brasil, o número de 
usuários do Facebook 
em 2009 praticamente 
dobrou em cinco meses. Foi de 2,7 
milhões de brasileiros, em maio, para 
5,3 milhões, em setembro, segundo 
dados da consultoria Ibope Nielsen 
Online. O Orkut registrou 26 milhões 
de usuários em setembro. O Twitter, 
9,2 milhões.  

Para Abel Reis, presidente da 
AgênciaClick, especializada em pu-

blicidade online e intera-
tividade, as redes sociais 
estão se tornando um 
canal importante para 

consultas na hora de 
decidir a compra de produtos ou 
serviços – e, quando bem utilizadas, 
são importantes ferramentas de 
marketing. 

Especializada em mídia intera-
tiva, a AgênciaClick já criou várias 
campanhas utilizando mídias sociais. 
Um dos destaques foi a ação promo-

vida por meio 
do Twitter para 
divulgar a par-
ceria entre a Philips e a equipe AT&T 
Williams. Durante o GP de Fórmula 1 
do Japão, a agência criou um ende-
reço no Twitter para Nico Rosberg e 
enviou tweets aos brasileiros pedin-
do ajuda para encontrar o capacete 
que o piloto “perdera” ao chegar ao 
Brasil. Em seis dias de ação, o Twitter 
do piloto chegou a mais de 3,5 mil 
seguidores. 

Outra campanha foi criada para 
a empresa Fiat, com o lançamento 
de um site do projeto Fiat Mio. A 
campanha visa ao desenvolvimento 
de um carro conceitual futurístico, 
com sugestões do público, que será 
mostrado no Salão do Automóvel de 
2010.  

”Há redes mais populares e aber-
tas, como o Orkut, o Facebook, ou 
mais fechadas e profissionais, como o 
Linkedin e o Twitter, que têm vocação 
muito ampla”, explica Abel Reis. 

De acordo com o publicitário, 
quando uma empresa se abre ao 

consumidor, o r isco de ser 
at ing ida por cr ít icas nas 
redes é alto, “mas não existe 
outro caminho que não o de 
se relacionar ativamente com 
os consumidores onde eles 

estão”, completa.
Por isso, aconselha as empresas 

a estudarem muito bem o terreno 
virtual antes de entrarem na rede.  

Reis enxerga a internet como um 
oceano de possibilidades para a parti-
cipação dos executivos das empresas, 
mas adverte para um componente de 
risco e outro de oportunidade envol-
vendo a reputação de pessoas com 
poder de propagação espetacular. “Ne-
nhum executivo pode atuar nas redes 
sociais com sua verdadeira identidade 
sem levar em conta a imagem de sua 
empresa e a sua própria como repre-
sentante da Companhia. Usar as mídias 
sociais para fazer propaganda de sua 
empresa, a chamada publicidade cha-
pa branca, não gera credibilidade e é 
muito mal visto”, adverte. 

Já a Tecnisa, empresa do ramo 
imobiliário, foi pioneira em estratégia 
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ativiStaS da inOvaçãO
Desde julho deste ano, o movi-

mento “Novas Perspectivas sobre 
Inovação para o Brasil”, envolvendo 
integrantes de diversos segmentos, 
defende e discute a inovação. Os 
participantes utilizam redes sociais 
colaborativas para promover a 
questão e contribuir para a Mo-
bilização Empresarial para a Ino-
vação (MEI) da CNI (Confederação 
Nacional da Indústria). A iniciativa 
é independente e não possui víncu-
los políticos. Para participar, basta 
entrar no site www.ativistasdaino-
vacao.com.br e fazer a inscrição.

dig ital. 
Inic iou 

com a reformulação do site e o 
fortalecimento do e-commerce, em 
2001. A partir daí foi incorporando 
novidades, como blog corporativo, 
Twitter, canal no Youtube, Facebook, 

Redes sociais
Flickr, site móbile etc. “A Tecnisa foi 
a primeira empresa do Brasil a ter um 
gerente de redes sociais e ainda hoje é 
uma das poucas que compreende a sua 
importância”, afirma Romeo Busarello, 
diretor de Marketing da Tecnisa. Se-
gundo ele, com o trabalho focado nas 

redes sociais, a 
empresa estreitou ainda mais o rela-
cionamento com pessoas de interesse. 
“Mas o maior ganho foi o aumento da 
visibilidade da marca”, lembra Romeo 
Busarello. P

cecpires@uol.com.br

Inovação

Gestão de ideias
A busca de resultados a curto prazo é inimigo     

do ambiente inovador

Ideias diferenciadas, implantadas 
e bem-sucedidas. Assim pode se 
traduzir o conceito de inovação, 

um dos principais desafios atuais das 
organizações. Foi-se o tempo em que 
falar em inovar era apenas criar pro-
dutos revolucionários com tecnologia 
de ponta, capazes de trazer à realidade 
o modo de vida dos filmes futuristas 
de ficção. Hoje, quando se fala em 
inovação, aborda-se algo mais amplo, 
que atinge a forma como as empresas 
gerenciam seus negócios e, principal-
mente, seus talentos.

“A inovação em gestão no Brasil 
é mais boa vontade do que prática. 
Nossas empresas ainda buscam mais 
a certeza do que o risco”, afirma o 
coordenador do Núcleo de Inovação da 
Fundação Dom Cabral, Carlos Arruda. 
Segundo ele, o maior inimigo do am-
biente inovador é a busca de resultados 
a curto prazo. Isso porque a corrida pela 
inovação ocorre exatamente no senti-
do oposto. Trata-se de um desafio de 
longo prazo, que inclui a predisposição 
da companhia e de seus gestores para 
investir em pontos até então desconhe-
cidos que podem não trazer retornos 
imediatos. “É uma questão cultural, 
que não se alcança da noite para 
o dia”, alerta.

Mas o cenário é promissor. O 
Centro de Referência em Inova-
ção, mantido pela Fundação 
Dom Cabral, é um exemplo de 
como instituições de renome 

estimulam e incentivam a discussão e 
a troca de experiências. Ali, no Núcleo 
de Inovação, que prevê grupos de 
discussão, com trocas de experiências 
e buscas de soluções criativas para as 
questões apresentadas. “O grupo é 
anual. As empresas integrantes deci-
dem os rumos do trabalho, traçam me-
tas e objetivos. O propósito é discutir 
a inovação e também pesquisar as me-
lhores práticas do mercado”, explica. 
“Buscamos disseminar o conceito de 
que inovação é uma prática que deve 
ser inserida na empresa como um todo 
e não apenas na alta gestão. É assim 
que a fundação entende a inovação.” 

Um exemplo disso é o cotidiano da 
Leucotron Telecom, empresa mineira 
do setor de telecomunicações. Ano 
a ano, a empresa vem incorporando 
ao seu modelo de gestão o estímulo 
à inovação. Depois de diversas ações 
voltadas para os produtos e para o 
segmento de atuação, a Leucotron di-
recionou o foco para os funcionários. 
Desde 2007, mantém comitês de ino-
vação. A área estratégica desempenha 
o papel de passar as diretrizes para o 

LiLiane simeão

comitê gestor de inovação e aprovar 
os projetos apresentados. Já os ges-
tores buscam informações, elaboram, 
desenvolvem e implantam os projetos 
aprovados.

Um dos projetos implantados foi 
a planilha de ideias, na qual o co-
laborador Leucotron pode registrar 
sua sugestão sobre qualquer área da 

© 36clicks | Dreamstime.com
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Gagueira

Entre o silêncio e a palavra
Informação é o mais importante para a           

pessoa que gagueja

"Minha v ida se div ide em 
duas: antes e depois de 
entender melhor o que é 

a gagueira. Até perceber que não 
existia culpa por gaguejar, que a 
gagueira era involuntária e não tinha 
cura, vivia uma vida de vergonha e 
culpa. Tinha medo de situações que 
precisasse me expor. As coisas mais 
simples me marcavam. Atender tele-
fone, marcar uma consulta, pedir um 
lanche. Teve época em que deixei de 
usar relógio por medo de que alguém 
me perguntasse as horas.”

O depoimento é de Paulo Amaro 
Martins, auditor fiscal de 45 anos, 
de Campinas (SP). Com histórico 
na família – uma tia, primos e um 
sobrinho –, Paulo gagueja desde a 
infância. Ele conta que, somente após 
buscar um especialista e entender o 
tema, conseguiu lidar com o receio 
que o afligia. “Com a maturidade e o 
acesso à informação minha vida mu-
dou. Continuo gaguejando, mas não 
deixo de fazer nada por causa dela. 
Se tenho de fazer, faço, se tenho de 
falar, falo, e as pessoas têm que me 
ouvir”, enfatiza.

A história de Paulo é uma entre 
quase dois milhões de pessoas que 

KeLi VasConCeLos

gaguejam no Brasil. A proporção é 
de quatro homens para uma mulher, 
segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Fluência (IBF). Vale lembrar que 
gaguejar difere de outro problema 
que incide na fala: a disfluência. “Dis-
fluência ocorre entre os 2 e os 4 anos, 
dura algumas poucas semanas e, se 
bem trabalhada, vai embora. Gagueira 
é um distúrbio na fluência da fala. A 
fluência é uma das propriedades da 
linguagem. Por isso, gagueira é um 
distúrbio de linguagem e deve ser 
tratada pelo profissional legalmente 
habilitado, que é o fonoaudiólogo”, 
explicam as fonoaudiólogas Ignês 
Maia Ribeiro e Anelise Junqueira Bo-
hnen, respectivamente presidente e 
diretora educacional do IBF. “A maior 
incidência de gagueira é ao redor dos 
3 anos, justamente quando o proces-
so de aquisição de linguagem está em 
andamento”, completam.

“Há diferentes tipos e graus de 
gagueira. Ninguém é cem porcento 
fluente: nós apresentamos algumas 
hesitações (é, hum...), utilizamos in-
terjeições (né, tá...) e fazemos pausas 
durante a fala. No entanto, essas dis-
fluências são consideradas comuns a 
todos os falantes. As pessoas que ga-

guejam costumam apresentar outros 
tipos de disfluência, como repetições 
de sons, sílabas, palavras, prolonga-
mentos, bloqueios etc.”, acrescenta 
Érica Ferraz, fonoaudióloga do Grupo 
Microsom.

A genética é relevante para o pro-
blema, que não tem causa específica. 
Diferentemente do que se imagina, 
estresse e movimentos involuntários 
– corporais (tiques) ou vocais –, por 
exemplo, não provocam a gagueira 
crônica. “Em geral, as pessoas que 
gaguejam têm histór ico familiar 
positivo e, na ausência deste, pode 
haver uma história perinatal impor-
tante. Já sabemos o que não causa 
gagueira: sustos, traumas, tombos... 
A tendência de as pessoas pensarem 
que gagueira é desencadeada por 
algum fator psicológico não tem 
fundamentação científica. Ela pode 
ser classificada como leve, moderada 
e severa. Mas é importante saber que 
a gagueira, além de involuntária, é 
intermitente, ou seja, em certos dias 
a criança pode gaguejar bastante em 
alguns momentos e gaguejar nada 
em outros. Por isso, um processo de 
avaliação vai permitir saber a fre-
quência da gagueira”, esclarecem 
Ignês e Anelise.

Segundo as especialistas, a ga-
gueira resulta de uma falha no sincro-
nismo da ativação nas áreas da fala 
no cérebro, “sugerindo uma maior 

empresa em um diretório público. Os 
gestores das áreas acompanham o 
que é enviado e na própria planilha 
colocam a análise da ideia, a ação a ser 
tomada e a data prevista para início 
e fim da implantação. "Seguimos um 
modelo participativo, o que facilita o 
estilo de comunicação informal e a 
manutenção de um clima inovador, 
dando espaço para novas ideias, su-
gestões, críticas e perguntas", explica 
o diretor Marcos Goulart.

Para o inglês Rowan Gibson, a 
inovação contínua é a única forma 

de sobrevivência das empresas e seus 
profissionais. No livro Innovation to 
the Core ele aborda a metodologia de 
geração de ideias, a chamada “quatro 
lentes da inovação”. Segundo ele, a 
primeira lente é a do “questiona-
dor” - o profissional deve observar 
e questionar a visão do mundo de 
seus colegas de trabalho e a sua 
própria, buscando entender as ra-
zões pelas quais as coisas são feitas 
como são. Outra lente é do “polidor 
de tendências”. A orientação aqui é 
a de descobrir como determinada 

tendência será utilizada. Em seguida, 
vem a lente do “utilizador”. Nessa 
fase, o profissional deve olhar suas 
competências e recursos e questionar 
sobre como ele poderá utilizá-los 
de maneiras diferentes. E, por fim, 
vem a lente “conhecedor do cliente”. 
Para Gibson, o profissional inovador 
precisa entender os desejos de seu 
público primeiro que a concorrência. 
E o guru garante que, aplicando as 
quatro lentes, todo profissional pode 
se transformar em um inovador.  P
lisimeao@uol.com.br
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Botox

Além da beleza
Há quase 30 anos o medicamento é usado para 

tratar algumas doenças

Apesar do alerta sobre os riscos 
do uso excessivo do botox, 
divulgado pela FDA – agência 

norte-americana de controle de 
medicamentos e alimentos 

–, o produto derivado da 
toxina botulínica con-

tinua ganhando espa-
ço. Mais conhecido 

pelos seus efeitos 
estét icos e de 

re juvenesc i-
men to  f a -
cial, o me-
d i c amento 

eLi serenZa

acumula resultados positivos em 
diversas áreas da medic ina. Já 
revolucionou alguns tratamentos 
clínicos e obteve quase 100% de 
sucesso na redução de sintomas, 
ainda que temporários, de doenças 
graves e incuráveis, como é o caso 
da esclerose múltipla e da distonia 
muscular, incluindo o blefaroespas-
mo, por exemplo, que pode levar à 
cegueira funcional.

O uso da toxina botulínica tipo 
A na medicina foi aprovado pela 
primeira vez no mundo em 1989, 
nos Estados Unidos, como uma al-
ternativa não cirúrgica para tratar 
o estrabismo. Desde então, o medi-
camento foi aprovado em 80 países 
para 21 indicações diferentes. No 
Brasil, a Anvisa – Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – autorizou 
seu uso clínico a partir de 1992, 
para o tratamento da distonia e de 
estrabismo. 

Hoje o tratamento terapêutico 
com a toxina botulínica é disponi-

bilizado pelo SUS (Sistema Único 
de Saúde) em hospitais de todo o 
País e o medicamento é reembol-
sado pelos planos de saúde. Isso só 
não ocorre ainda no tratamento da 
disfunção miccional, provocada pela 
bexiga hiperativa e no controle da 
hiperidrose, ou o suor excessivo nos 
pés, mãos e axilas, tratamento pelo 
qual o paciente paga caro, pois o 
botox ainda é o único derivado da 
toxina botulínica com uso aprovado 
no País.

A toxina não trata as causas das 
doenças, mas atenua os sintomas e 
sequelas, o que ajuda os pacientes 
a recuperarem a qualidade de vida, 
na opinião dos especialistas de 
diversas áreas médicas, pois, em 
geral, as doenças que podem ser 
tratadas com botox comprometem 
significativamente o bem-estar dos 
pacientes.

bexiga hiPerativa
Em janeiro de 2009, o botox 

recebeu a aprovação da Anv isa 
para tratamento de bexiga hipera-
tiva neurogênica. O problema, que 
atinge cerca de três milhões de 
brasileiros, já vinha sendo tratado 

Gagueira
atividade do hemisfério direito como 
um mecanismo compensatório”. Isso 
pode dificultar a organização sequen-
cial dos movimentos da fala, confor-
me cada indivíduo. Esta é também a 
chave para o seu tratamento.

Érica Ferraz, do Grupo Microsom, 
destaca que a descoberta precoce 
ajuda no sucesso terapêutico. “Exis-
tem diferentes graus de gagueira e 
o tratamento varia de acordo com 
a gravidade do quadro. Nem todas 
as pessoas que gaguejam procuram 
ajuda. Se a gagueira for diagnosti-
cada logo na infância, o tratamento 
é essencial e as possibilidades de 
melhora são grandes. No entanto, 
na fase adulta, essa opção depende 

do quanto a dificuldade de fala 
incomoda e incapacita a pessoa a 
realizar suas atividades diárias”, diz.

Além da terapia, aquele que 
gagueja encontra barreira em uma 
infinidade de situações que o leva a 
“ter” sua fala compreendida. Para o 
bate-papo não se tornar um martí-
rio, é importante que o ouvinte não 
interrompa ou mesmo “complete” 
o que o interlocutor tenta dizer. 
“Expressões como ‘para’, ‘respira’ e 
‘calma’ só exacerbam a dificuldade 
da fluência. Afinal, a pessoa que 
gagueja tem as palavras ‘na ponta 
da língua’ e apenas quer a oportu-
nidade de expressá-las”, aconselham 
as fonoaudiólogas.

Paulo sabe 
bem disso. “O maior 
ganho que se pode ob-
ter em um tratamento é a 
aceitação. A consolidação 
interna de que nós somos 
gagos e não estamos gagos. Ao acei-
tar a gagueira, pude perceber o real 
tamanho que ela tem em minha vida, 
e é muito menor do que eu imagina-
va. Eu sou muito maior que ela”. P

keliv_1@hotmail.com
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em outros países com aplicações 
da toxina botulínica há pelo menos 
sete anos, com resultados compro-
vados nos casos de pacientes que 
sofrem de incontinência urinária 
de urgência (aqueles que perdem 
urina antes mesmo de chegar ao 
banheiro). 

A idade agrava o risco para a 
incontinência, que costuma atingir 
duas mulheres para cada homem, 
segundo Fernando Almeida, uro-
logista responsável pelo Setor de 
Disfunções Miccionais e Urologia 
Feminina da Escola Paulista de 
Medicina, da Universidade Federal 
de São Paulo. Ele explica que os 
tratamentos usuais incluem exercí-
cios de fisioterapia para fortalecer a 
musculatura pélvica e os chamados 
medicamentos anticolinérgicos, que 
servem para inibir a contração mus-
cular. “O botox é indicado para os 
casos em que esses procedimentos 
não surtem efeito, pois a substância 
é aplicada diretamente no músculo, 
promovendo relaxamento tem-
porário da bexiga e minimizando 
contrações indesejadas e a rigidez 
excessiva do músculo.”

hiPeridrOSe
A  m é d i c a 

Ada Trindade de 
Almeida, mem-
bro da Soc ie-
dade Brasileira 
de Dermatolo-
g ia, da Socie-
dade Bras i le i-
ra de Cirurg ia 
Dermatológ ica 
e da Sociedade 
In te r nac iona l 
de Hiperidrose, 
explica as vantagens do tratamen-
to. “A toxina botulínica tipo A é 
aplicada diretamente na região em 
que o suor é produzido e seu uso 
pode ser feito no consultório, sem 
necessidade de anestesia ou maiores 
riscos para o paciente, ao contrário 
da opção mais invasiva e cirúrgica 
(simpatectomia), que pode resultar 
no efeito compensatório, ou seja, a 
migração da sudorese para outras 

partes do corpo”, esclarece. Ela de-
fende também que, no caso desse 
distúrbio, “o conceito de qualidade 
de vida se torna muito importan-
te, já que a secreção da glândula 
sudorípara produz desconforto e 
efeito psicoemocional mais graves 
que as alterações físicas da própria 
doença”.

Andréia Bezerra teve acesso ao 
tratamento da hiperidrose duran-
te uma campanha promovida no 

posto de saúde 
do bairro pau-
lista de Helió-
polis há cerca 
de três anos. “A 
dor provocada 
pelas 25 picadas 
para a aplica-
ção do botox em 
cada axila não 
foi nada diante 
do resultado”, 
g a r a n t e  e l a , 
que sofre com 

o problema de transpiração exces-
siva desde o início da adolescência. 
Depois de 10 dias da aplicação, 
Andréia passou nove meses sem o 
excesso de suor. 

diStOnia
A distonia muscular é uma doen-

ça neurológica que produz contra-
ções involuntárias em determinadas 
reg iões do corpo quase sempre 

acompanhadas de dor. Os espasmos 
podem afetar uma pequena parte 
do corpo como os olhos, pescoço 
ou mão (distonias focais), duas 
partes vizinhas como o pescoço e 
um braço (distonias segmentares), 
um lado inteiro do corpo (hemi-
distonia) ou todo o corpo (distonia 
generalizada).

O tratamento com a toxina bo-
tulínica tipo A reduz muito esses 
sintomas e, no caso da blefaroes-
pasmo, sua eficácia é praticamente 
de 100%, segundo o professor 
Delson Silva, neurologista coor-
denador do Centro de Referência 
em Transtornos do Movimento do 
Núcleo de Neurociências do Hos-
pital das Clínicas da Universidade 
Federal de Goiás. Ele destaca que 
os recursos oferecidos pelo gover-
no para o tratamento da distonia 
são de pr imeiro mundo, mas é 
preciso conscientizar a população 
sobre a existência da doença e dos 
tratamentos. 

“A aplicação da toxina botulínica 
atenua as contrações e as dores, 
além de ajudar os pacientes a cor-
rigirem a postura e a recuperarem 
o bem-estar. Mas, como em outras 
aplicações, o efeito é temporário e o 
tratamento deve ser repetido apro-
ximadamente a cada três ou quatro 
meses de acordo com as necessida-
des dos pacientes”, conclui. P
eserenza@terra.com.br
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Odontologia alternativa

Técnicas naturais no dentista
Métodos odontológicos não convencionais já são 

aliados da saúde bucal

Ahomeopatia, acupuntura, fito-
terapia e hipnose estão cada vez 
mais presentes na Odontologia. 

Essas práticas integrativas e comple-
mentares à saúde bucal foram regu-
lamentadas pela Resolução 82/2008 
do Conselho Federal de Odontologia 
(CFO) que, já no seu artigo 1o, permi-
te o exercício do cirurgião-dentista 
nessas especialidades, desde que 
comprovadamente habilitado. En-
tretanto, poucos conhecem seus 
benefícios e métodos quando se fala 
em tratamento dentário. 

Hélio Sampaio, periodontista, 
habilitado pelo CFO em homeopatia 
e acupuntura, defende a homeopatia 
porque, segundo ele, esta prática 
parte do princípio de que existem na 
natureza substâncias do reino vegetal, 
animal e mineral que, se preparadas 
segundo uma famacotécnica própria, 
são capazes de equilibrar ou curar a 
pessoa adoecida. “Se o paciente que 
se submete a um tratamento odonto-
lógico apresenta-se em desequilíbrio 
– seja nos processos relacionados à 
estomatologia ou nas afecções gen-
givais, por exemplo –, o medicamento 
homeopático pode ser prescrito após 
minuciosa anamnese que visa deter-
minar a substância que mais se asse-
melha ao estado em que se encontra 
o doente”, explica Sampaio.

Para o periodontista homeopata, 
a vantagem desse tratamento é a 
abordagem, pois esta leva em conta 
considerações que envolvem o indi-
víduo em sua totalidade. Além disso, 
o medicamento homeopático é apli-
cado em Odontologia não só como 
medida preventiva, mas também em 
casos de ansiedade, medo e outros 
estados emocionais alterados, visando 
o equilíbrio geral da pessoa. 

Já Maria Carmeli Correia Sampaio, 
cirurgiã-dentista e consultora da ABO 
– Associação Brasileira de Odonto-

logia –, lembra que a fitoterapia é 
o tratamento da doença mediante 
o uso de plantas 
e é caracterizada 
pela utilização de 
drogas de origem 
vegetal. De acor-
do com Carmeli, 
na Odontologia a 
fitoterapia é pres-
crita com posolo-
g ia, assim como 
nos medicamentos 
alopáticos.  

“As plantas me-
dicinais e os fito-
terápicos são me-
dicamentos que podem apresentar 
algum grau de toxicidade e, por este 
motivo, só devem ser usados com 
acompanhamento profissional”, alerta 
o cirurgião-dentista, com habilitação 
em fitoterapia pelo CFO, Fábio Correia 
Sampaio.

agulhaS e hiPnOSe
A acupuntura também é usada 

amplamente no tratamento odontoló-
gico, para dores orofaciais, problemas 
periodontais, halitose, paralisia facial, 
bruxismo e outros. E é considerada 
eficaz na analgesia ou anestesia para 
os procedimentos odontológicos. 

A acupuntura segue o princípio 
de que cada pessoa é governada por 
forças opostas que se complementam, 
chamadas de Yin e Yang. Acredita-se 
que o desequilíbrio dessas forças 
pode afetar tudo, inclusive o indi-
víduo. Segundo Hélio Sampaio, a 
inserção de agulhas nos pontos de-
nominados meridianos – vias virtuais 
por onde a energia circula – tem 
como finalidade dissipar o acúmulo 
ou tonificar a deficiência daquelas 
energias.

“Há dois tipos de acupuntura, a 
sistêmica e a auricular. Na primeira 

são utilizadas agulhas nos pontos 
por todo o corpo do indivíduo dentro 
de alguns meridianos. O principal 
meridiano para o tratamento da boca 
é o do estômago, que possui pontos 
que vão da face até os dedos do pé, 

passando pelo tórax e 
abdome. Já o segundo 
tipo de tratamento é 
baseado no conceito 
dos microssistemas, 
em que uma parte re-
flete o todo. Na orelha, 
por exemplo, estariam 
‘estampadas’  as par-
tes do corpo. Dessa 
forma, os pontos a 
serem tratados são 
localizados por meio 
de aparelhos eletrôni-
cos e, posteriormente, 

fixam-se temporariamente pequenas 
esferas, microagulhas ou sementes 
(de mostarda, por exemplo), com 
esparadrapos, com o objetivo de es-
timular os pontos a serem tratados”, 
esclarece Hélio.

Outra prática alternativa é a cha-
mada hipnodontia, quando se utiliza 
a hipnose no tratamento dentário. 
Segundo Regina Ceres, consultora 
de hipnose em Odontologia da ABO, 
este estado peculiar de consciência do 
indivíduo, que pode ser alcançado por 
um procedimento chamado “indução 
hipnótica”, é usado para: relaxamento 
do paciente; eliminação do medo, 
ansiedade e tensão; anestesia e anal-
gesia; controle de ânsias e náuseas e 
de hemorragia, além de tratamento 
de bruxismo, entre outros.

“A hipnose é uma técnica efetiva 
e cientificamente comprovada, con-
siderada uma ferramenta de apoio 
terapêutico para as áreas da Medici-
na, Odontologia e Psicologia, que se 
utilizam dos fenômenos produzidos 
pelo estado mental hipnotizado, para 
promover mudanças positivas na 
mente, no físico e no comportamento 
dos pacientes”, esclarece Regina. P
millamekary@gmail.com

CamiLa PuPo
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fLáVio tiné

Se o otimismo é um santo re-
médio contra os mais diversos 
males da vida, no plano da 

saúde ele é ainda mais importante, 
sabendo-se que a mente humana 
sempre foi um poderoso agente de 
bons ef lúvios e estimulante natural 
de desenvolvimento. 

É no plano das ideias que o 
ser humano se torna inigualável, 
acumulando experiências que po-
dem gerar benefícios. Ao longo de 
nossas existências, cada momento 
é único e pode ser aproveitado 
para o bem comum.

manter-nos em vigília contra as 
ameaças constantes à nossa saúde. 
Se alguma doença se insinua, te-
mos de cortar o mal pela raiz. Não 
se pode dar moleza ou fraquejar 
diante de qualquer sinal. Podemos 
começar ev itando os pr incipais 
fatores de risco. São bastante co-
nhecidos e sofrem manipulações 
as mais diversas por parte de pro-
gramas de televisão, que, vez por 
outra, se aventuram em afirmações 
nem sempre corretas, em desres-
peito à opinião dos médicos, inclu-
sive dos que foram entrevistados 
para a produção do programa. Mas 
este é outro assunto, que merece 

Crônica

Vale tudo contra 
a doença

mo quanto aos resultados e sua 
esperança no futuro.

A certa altura, quando todos 
duvidavam de tanta fé, a equipe 
médica anunciava novo sucesso no 
combate ao inimigo. A maioria dos 
médicos é cética quando o assunto 
é fé. As religiões atuam no cérebro 
das pessoas de forma dogmática e 
a Medicina é pragmática. Mas há 
indícios de que o otimismo funcio-
na como um antídoto quando não 
há mais nenhuma esperança, daí 

O início de cada ano constitui momento propício 
para planejamento dos importantes passos no 

sentido de preservar nossa saúde

N o  a n o  q u e 
passou, um homem 
tornou-se exemplo de tenacidade. 
O v ice-presidente da República, 
empresár io José de Alencar, fez 
cerca de 16 cirurgias na luta contra 
o câncer, cumprindo sem reclamar 
uma rot ina que nenhum santo 
jamais ousou enfrentar. Em lugar 
de f ingir-se de mártir, abr iu-se 
em sucessivas entrevistas em que 
agradecia o sucesso dos médicos. 
Se chorou, não derramou nenhu-
ma lágrima em público. Se sofreu, 
não demonstrou a ninguém seu 
desespero. Ao contrário: antes e 
depois de cada cirurgia, fazia uma 
demonstração de fé em Deus e nos 
homens, manifestando seu otimis-

quem sabe o sucesso no caso José 
de Alencar.

Escolhido para exercer o cargo 
de vice-presidente da República, 
José de Alencar aproveitou o que o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
tem de melhor: sua incorr ig ível 
vontade de incentivar. Com sua 
mensagem eternamente otimista, o 
presidente tem conduzido os des-
tinos do Brasil de forma a suscitar, 
mesmo entre os mais fer renhos 
inimigos, a maior simpatia e os altos 
índices de aprovação popular.

A julgar pelo caso em foco, 
podemos concluir que vale a pena 
lutar contra a doença. Devemos 

exame particular. O importante é 
que, evitando a obesidade, o se-
dentarismo, o estresse e praticando 
uma alimentação balanceada, por 
exemplo, estaremos contribuindo 
para a manutenção de nossa saúde.

O início de cada ano constitui 
momento propício para planeja-
mento dos importantes passos no 
sentido de preservar nossa saúde. 
Nesse aspecto, vale tudo, menos 
esbravejar contra o poder público 
ou contra nossa própria imprevi-
dência.  P

O autor é jornalista, ex-assessor de imprensa 
do HCFMUSP e autor do livro Pois não, doutor. 
E-mail: tine@estadao.com.br
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CeCy sant’anna

Mais sono para os adolescentes – Mais de 28% dos adoles-
centes confessam que adormecem na escola. Estudos mostram 
que os que não dormem suficientemente correm mais risco de 
depressão, fúria, uso de estimulantes, álcool, notas baixas e 
acidentes de carro.

Câncer na infância – O câncer é a 
principal causa de morte não violenta 
em crianças com mais de 5 anos no 
Brasil, em virtude de os pedia-
tras demorarem a fazer o 
diagnóstico corretamente. 
O mesmo fato acontece com 
os médicos de família.

Fumo – Filhos de mães fu-
mantes durante a gestação 

têm 2,5 vezes mais 
chance de terem dor 
de cabeça crônica 
diár ia, indica uma 

pesquisa com 1.944 
crianças de 5 a 10 anos. 

O estudo foi realizado na cidade de 
Cruz das Palmeiras, em São Paulo.

Genes influenciam a fome – Uma 
variante de um gene ligada à obesidade 
que está presente em 63% da popula-
ção influencia os hábitos alimentares 
de uma pessoa, fazendo com que ela 
consuma alimentos mais calóricos, 
sugere uma pesquisa feita na Escócia. 
Isto mostra que a escolha de alimentos 
seria genética. 

Controle da tireoide – A mulher 
que deseja engravidar precisa 
verificar o funcionamento da sua 
tireoide antes. A glândula tem gran-
de influência sobre o ciclo menstrual 
e pode dificultar a fecundação. Se 
a tireoide estiver desregulada, há 
riscos de abortos espontâneos e má 
formação do feto. 

Aneurisma cerebral – Se você fuma, 
é hipertenso e tem fortes dores de ca-
beça, fique atento aos riscos de desen-
volver a doença. O aneurisma cerebral 
atinge cinco em cada cem pessoas no 
mundo todo e é provocado por um “de-
feito” em um vaso sanguíneo que irriga 
o cérebro. Isso produz uma bolha que 
pode se romper e causar hemorragia, 
em qualquer momento da vida, porém 
é mais comum entre indivíduos de 40 
a 60 anos.

Quem ronca perde calorias – Pessoas 
que roncam muito e têm problemas 
respiratórios perdem mais calorias 
quando estão dormindo. Pesquisadores 
da Universidade da Califórnia, nos EUA, 
notaram que pacientes com apneia 
(distúrbio do sono) em estágio mais 
grave queimam em média 373 calorias 
a mais durante o sono.

Raiva no trabalho – Um es-
tudo de pesquisadores da 

Harvard Medical School 
indica que a raiva no 
trabalho pode aju-
dar a carreira de um 
funcionário. Para Ben 
Williams, psicólogo 

ocupacional britânico, as conclusões 
do estudo americano mostram que as 
pessoas que não cedem costumam ser 
respeitadas pelos colegas. Porém, é 
preciso saber se controlar.

Jogos na TV e inteligência – Assistir 
a jogos na televisão pode deixar as 
pessoas mais inteligentes. Pesquisa-

dores da Universidade de 
Chicago, nos EUA, moni-

toraram as funções ce-
rebrais de jogadores 
e torcedores e desco-
briram que, quando 
eles falam sobre seus 
esportes favoritos, ati-
vam a maior parte do 

cérebro do que quando 
participam de conversas normais.
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ilustrações: Moriconi

Salto alto – O uso constante do salto 
alto causa problemas na coluna, joe-
lhos e pés. Na maioria dos casos, há 
encurtamento do tendão de Aquiles ou 
surgimento de tendinite, calos e vari-
zes, em decorrência desse hábito. Se 
precisar usar salto alto, varie a altura 
e largura do salto. Ao fim do dia, tente 
ficar com os pés para cima por alguns 
minutos para melhorar a circulação 
sanguínea da região. 

Gene ligado aos tremores – 
Pesquisadores da Clínica Mayo, 
na Flórida (EUA), descobriram 
que alterações em um único 
gene são responsáveis pelo 
desenvolvimento de tremores 
em pacientes da doença de 
Parkinson e em outros dois pro-
blemas neurológicos comuns, 
mas diferentes. Pessoas com 

tremor essencial estremecem 
quando realizam movimentos e nos 
de Parkinson os tremores ocorrem 
durante o repouso.

Técnica de imagem – A aplicação de 
nova tecnologia de imagem à radiotera-
pia deverá revolucionar a luta contra o 
câncer nos próximos anos, afirmaram 
especialistas reunidos na Holanda, 
durante a 20a Conferência da Sociedade 
Europeia de Radiologia, Terapêutica e 
Oncologia. Os avanços permitirão con-
trolar os efeitos da radiação em tempo 
real em nível celular. Assim, poderão 
ser administradas doses altas com 
menos efeitos colaterais.

Café e os hormô-
nios – A Universi-
dade de Lund, na 
Suécia, descobriu 
que o café pode 
reduzir o tama-

nho dos seios. Isso 
acontece por causa 

de uma característica genética pre-
sente em 50% das mulheres. São 
características ligadas a alterações 
no metabolismo que podem reduzir os 
seios. O estudo foi divulgado na revista 
British Journal of Cancer. Os cientistas 
explicaram que o café tem estrogênio, 
o hormônio feminino que afeta direta-
mente a produção hormonal da mulher. 
A mulher sofrerá uma perda gradual 
com o passar dos anos.

Proteja os olhos no verão – Quem se 
expõe por muito tempo ao sol pode ter 
conjuntivite pterígio (uma saliência que 
cresce no canto do olho, perto do nariz). 
O sol também pode causar catarata e 
outras doenças graves na retina. Não 
use protetor solar muito rente aos 
olhos. Proteja-se cobrindo a cabeça 
com um chapéu e use óculos escuros 
mesmo em dias nublados.
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A s esperanças já estavam no 
fim. Parecia que as preces 
não eram ouv idas e que 

Deus, lá no Céu, decidira que a 
hora do encontro estava próxima. 
No quarto de hotel, o enfermo não 
comia e balbuciava palavras des-
conexas. A filha, ao lado da cama, 
segurava um pedaço de mamão 
e retirava pequenas quantidades 
para oferecer ao pai moribundo. 
Ele, sem ânimo, recusava a comida.

Ele adormeceu e ela, deixando 
uma enfermeira em seu lugar, se 
retirou abatida e desanimada. No 
saguão do hotel, observou, do ou-
tro lado da rua, algumas pessoas 
conversando alegremente. Perce-
beu que se tratava de um restau-
rante. O toldo amarelo anunciava: 
“Paraná Café & Bistrô”. Esperou 
sua vez e sentou-se numa mesa 
ao meio de pessoas com semblan-
tes desanuviados. Nas mesas, as 
conversas se multiplicavam; uns 
falavam de cirurgias, outros de 
moda, outros de corridas de cava-
los e automóveis. Alguns, mais jo-
vens, discutiam sobre arte, teatro 

PauLo CasteLo branCo 

Depois da crise de choro, ela se 
recuperou e contou a sua história; 
o pai estava desenganado atingido 
por doença grave. Nada comia ou 
bebia. Sebastião perguntou-lhe o 
que o pai mais gostava de comer. 
Respondeu que ele adorava bana-
na frita. Sebastião foi à cozinha e 
preparou um prato com a banana 
desejada e pequena porção de purê 
de mandioquinha. A moça recebeu 
a oferenda e saiu.

Em meia hora lá estava a f ilha 
ag radec ida. O pai, ao sent ir o 
cheiro agradável da banana, comeu 
tudo e pediu mais, disse alegre-
mente. O homem não resist iu à 
doença, mas se foi feliz.

É ass im o “Paraná”. Não só 
alimenta o corpo, mas socor re 
almas. Fica bem ali na Rua Barata 
Ribeiro, em frente ao Hotel São 
Charbel, em São Paulo. Entre seus 
clientes, estão pessoas recupera-
das por mãos hábeis de cirurgiões. 
Frequentam, também, médicos, 
enfermeiros, motoristas de táxi, 
esposas, mães, pais, artistas, em-
presár ios, advogados, polít icos, 
escritores e, dizem, almas do outro 
mundo que retornam para agrade-
cer os últimos momentos de ale-
gria. Ninguém nunca conf irmou 
nenhuma presença, mas agora que 
o restaurante f ica aberto até as 
22 horas, os clientes sentem um 
ambiente mais suave e agradável, 
como se algum amigo estivesse 
sentado na cadeira ao lado. Foi 
ass im que me sent i out ro dia, 
como se estivesse comigo o meu 
irmão Beto, velho parceiro de uma 
cerveja bem gelada. Se não fosse 
proibido fumar, teria a certeza da 
sua saudosa presença. P

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

Depois da crise de choro, ela se recuperou             
e contou a sua história

Crônica

Corpo e alma

e música. Numa mesa ao fundo, 
ouviu alguns senhores de branco 
falando de política. O restaurante 
parecia uma babel. 

Ela deixou-se levar pelo am-
biente e até sor r iu para um ou 
outro cliente, que, mesmo não a 
conhecendo, abr ia um sorr iso e 
desejava-lhe bom dia. O restauran-
te foi esvaziando, e um dos garçons 
se aproximou e disse: – Aqui é 
proibido f icar tr iste. O Paraná é 
lugar para, mesmo por instantes, 
se esquecer das agruras e curtir a 
boa mesa e um bom vinho. Ela sor-
riu e o rapaz se apresentou: – Sou 
Sebastião, um dos sócios da casa. 
Os outros são o Petrônio e o Nival-
do. Eu fico no caixa, o Petrônio é 
responsável pelo atendimento, e o 
Nivaldo pelo resto. Na verdade nós 
somos os mágicos que movimen-
tam e dão vida ao lugar. Logo em 
seguida, Petrônio chegou com uma 
taça de vinho e Nivaldo com uma 
torta alemã. Sentaram-se à mesa e 
brindaram: – Saúde, enquanto for 
possível. Vida feliz, sempre! Ela 
desatou a chorar.
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MITOS e VeRDADeS SOBRe A DOAçãO De óRgãOS NO BRASIl

Para se tornar doador, não é preciso deixar nada por escrito.
VERDADE. Uma comunicação verbal é o suficiente, já que apenas 
a família pode autorizar a remoção dos órgãos após a morte.
É possível alterar a fila de espera por um transplante, seja por 
influência ou por dinheiro.
MITO. A condição social ou financeira do receptor não importa 
quando se está numa lista de espera. O que realmente conta 
é a gravidade da doença, tempo de espera, tipo de sangue e 
outras informações médicas importantes.
Um único doador tem a possibilidade de salvar ou melhorar a 
qualidade de vida de mais de 20 pessoas.
VERDADE. Hoje 80% dos transplantes são realizados com 
sucesso no país.
Idosos ou pessoas que tiveram alguma doença não podem ser 
doadores.
MITO. Todas as pessoas podem ser consideradas potenciais 
doadores, independentemente da idade ou do histórico médico. 
O que determinará a possibilidade de transplante e quais os 

órgãos e tecidos que podem ser transplantados é a condição 
de saúde no momento da morte e uma revisão do histórico 
médico do paciente.
A grande maioria das religiões é francamente favorável à doação.
VERDADE. Até mesmo as religiões que são contrárias à trans-
fusão de sangue não interferem na decisão de doação.
A doação deixa o corpo deformado.
MITO. Os órgãos e tecidos doados são removidos por meio de 
uma operação cirúrgica. Portanto, a doação não desfigura o 
corpo.
Para viabilizar a doação de órgãos após a morte, é preciso ter 
confirmada a morte encefálica, mas o paciente deve ter o coração 
batendo com o auxílio de aparelhos.
VERDADE. Tal óbito é ocasionado, na maioria das vezes, por 
trauma craniano (acidentes de trânsito, queda de altura ou 
arma de fogo), derrame cerebral ou tumor cerebral.
Fonte: Guia “Orientações sobre doação de órgãos” – Grupo Estado e 
Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).
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Doação de órgãos

Salvando vidas
Profissionais especializados têm influência nos 

resultados e na melhoria dos serviços de transplantes

No Brasil existem de 40 a 60 po-
tenciais doadores de órgãos por 
milhão de pessoas anualmente. 

Porém, apenas entre 8 e 10 por mi-
lhão de brasileiros tornam-se doado-
res efetivos, ou seja, num universo de 
190 milhões de pessoas, menos de 2 
mil doam seus órgãos após a morte.

Para aumentar esses números, 
o Ministério da Saúde publicou re-
centemente a Portaria no 2.600, com 
novas regras para a doação e captação 
de órgãos. “A principal mudança foi 
em relação ao financiamento desta 
atividade”, avalia o cirurgião Ben-Hur 
Ferraz Neto, vice-presidente da ABTO 
– Associação Brasileira de Transplan-
tes de Órgãos. Segundo ele, assim os 
serviços de captação de órgãos serão 
mais valorizados.

E mais, para o cirurgião, a educação 
permanente dos profissionais de saúde 
envolvidos com o processo de doação 
permite avançar ainda mais nessa 
importante área de desenvolvimento 
médico no País.

Entre as alterações trazidas pela 
nova Portaria, estão: doadores que 

tenham alguma doença transmissível 
agora podem doar para pacientes com 
a mesma enfermidade; pessoas com 
idade abaixo de 18 anos têm prioridade 
para receber órgãos de doadores da 
mesma faixa etária; todas as crianças 
e adolescentes têm o direito de se 
inscrever na lista para um transplante 
de rim antes de entrar na fase terminal 
da doença renal crônica e de terem 
indicação para diálise.

De acordo com dados do Ministério 
da Saúde, no primeiro semestre de 
2009 foram realizados 9.664 trans-
plantes de órgãos doados por pessoas 
falecidas. Em 2008, no mesmo período, 
foram 9.398. Para continuar crescendo 
o número de doação – e consequente-
mente o de transplantes –, foi lançada, 
no ano passado, campanha do próprio 
Ministério da Saúde com o slogan ”A 
vida é feita de conversas. Basta uma 
para salvar vidas”.

A campanha alertava para o fato 
de o doador não precisar de um do-
cumento especial para doar os órgãos 
após a morte. Basta avisar os familiares, 
em vida, que deseja ser um doador. 

gustaVo sierra

São os familiares 
que autorizam ou 
não a doação 
feita quando 
diagnosticada 
a morte cerebral, 
conhecida também 
como morte ence-
fálica. Essa atitude 
pode salvar ou me-
lhorar a vida de um 
número enorme de pessoas.

O desconhecimento e a falta de 
informação sobre a morte encefálica 
ainda é um empecilho na hora da au-
torização da doação, pois os familiares 
temem o fato de o coração continuar 
batendo e todos os órgãos estarem fun-
cionando. “O único objetivo de manter 
a irrigação sanguínea para os outros 
órgãos, no caso de morte cerebral, é 
para poder utilizá-los nos transplantes”, 
afirma Ben-Hur. “A morte encefálica 
é uma morte como outra qualquer, 
apenas com a diferença de que o co-
ração continua batendo com a ajuda 
de aparelhos e medicações”, esclarece.

Para auxiliar os familiares a tomar a 
decisão correta e ajudar a salvar vidas 
nesse momento tão difícil, atualmente 
existem profissionais especializados 
dentro dos hospitais. São os chama-
dos “coordenadores de transplantes”, 
pessoas treinadas e formadas para esta 
atividade. P
gustavo.sierra@bol.com.br
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Prêmios Abramge

Festa encerra 2009 do Sistema Abramge
Solenidade incluiu entrega de prêmios de Medicina e Jornalismo

Aprodução de folheto sobre a 
Obesidade Infantil; vídeo sobre 
Prevenção de Saúde; o Dicioná-

rio Abramge de Saúde Suplementar 
(DASS) e a realização do 14o Congres-
so Abramge e 5o Congresso Sinog, 
com mais de 400 participantes. Esses 
foram alguns dos trabalhos realiza-
dos pelo Sistema Abramge/Sinamge/
Sinog em 2009 e lembrados durante 
a solenidade de encerramento das 
atividades da entidade, realizada em 
São Paulo, no início de dezembro.

Durante a celebração - que con-
tou com a presença de mais de 200 
pessoas, entre autoridades, lideranças 
do setor de saúde suplementar, além 
dos presidentes regionais, diretores 
do Sistema Abramge e parceiros - 
foram entregues os Prêmios Abramge 
de Medicina e Jornalismo 2009 que 

tiveram como tema “Isquemia Mio-
cárdica – Prevenção e Tratamento”. 
Os prêmios incluíram trabalhos de 
todas as regiões do Brasil e até do 
exterior.

O presidente da Abramge, Arlindo 
de Almeida, elogiou o alto nível das 
pesquisas apresentadas nesta edi-

ção da premiação. Em seu discurso, 
Arlindo citou as várias atividades 
desenvolvidas pelo Sistema Abramge 
em 2009 e lembrou que, em 2010, a 
Abramge deverá iniciar a construção 
de sua nova sede.

PrêMiO de Medicina 
Pela primeira vez na história da 

premiação, a comissão julgadora do 
Prêmio de Medicina elegeu dois tra-
balhos vencedores nesta 15a edição. 
A banca examinadora dos trabalhos 
foi constituída pelos professores 
doutores Marcos Gallan (mestre pelo 
departamento de Clínica Médica da 
USP), Marisa Amato (professora livre-
docente de Cardiologia da Faculdade 
de Medicina da USP), Paulo Moffa 
(doutor em Cardiologia pela USP) e 
Paulo Pêgo (professor associado da 
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Durante a solenidade de encer-
ramento das atividades de 2009 do 
Sistema Abramge/Sinamge/Sinog, 
Carlos Roberto Squillaci, presidente 
do Sinog, Sindicato Nacional das 
Empresas de Odontologia de Gru-
po, aproveitou a oportunidade para 
lançar o segundo livro reunindo 
os trabalhos vencedores nas três 
últimas edições do Prêmio Sinog de 
Odontologia. Também divulgou os 
temas escolhidos para a nona edi-
ção em 2010. A coletânea, entregue 
aos convidados naquela noite, será 
encaminhada, ainda, a todas as fa-
culdades de odontologia, entidades 
de classe, associados, autoridades 

públicas e, inclusive, diretores e 
técnicos da ANS.

Além disso, a entidade aprovei-
tou para fazer um pequeno balanço 
das atividades desenvolvidas ao 

longo deste ano, como o lançamen-
to da Odontologia de Grupo em Re-
vista;  a 
car t i lha 
de pro-
m o ç ã o 
da saúde 
buc a l  e 
p r e s e r -
v a ç ã o 
do meio 
ambien-
t e;  e  o 
v í d e o 
institucional sobre a Odontologia 
de Grupo e o Sinog, exibido no final 
da solenidade.

trabalhOS PreMiadOS dO SinOg

USP), com a presidência de Joamel 
Bruno de Mello, ex-professor de 
graduação e pós-graduação da Fa-
culdade de Medicina da USP.

Os ganhadores do prêmio cientí-
fico 2009 foram Luis Henrique Wolff 
Gowdak e equipe e Paulo Artur de 
Araújo Amorim e equipe, com os 
trabalhos Terapia Celular Reduz a 
Isquemia Miocárdica em Pacientes 
Submetidos à Cirurgia de Revascu-
larização Miocárdica Incompleta e 
também Resistência Insulínica na In-
suficiência Cardíaca Pós-Infarto: Novo 
Papel para um Antigo Personagem, 
respectivamente.

Paulo Amor im, residente em 
Leipzig, na Alemanha, chegou à 
conclusão de que o aparecimento de 
resistência insulínica (RI) no coração 

pode ser um fator de risco para a 
insuficiência cardíaca (IC). Já o ob-
jetivo do trabalho de Luis Henrique 
foi testar a injeção intramiocárdica de 
células-tronco e células progenitoras 
hematopoiéticas (CPH) autólogas 
de medula óssea para aumentar a 
perfusão miocárdica em pacientes 
submetidos à cirurgia de revasculari-
zação incompleta do coração. Ambos 
receberam de Alexandre Lourenço, 
presidente do Sinamge – Sindicato 
Nacional das Empresas de Medicina 
de Grupo –, a quantia de R$ 7.500,00 
cada, troféu e diploma.

PrêMiO “dOMingOS de lucca JúniOr”
A vencedora do Prêmio de Jor-

nalismo 2009 foi Fernanda Strazza-
cappa Nogueira, com reportagem de 

cinco páginas, intitulada “Os limites 
do coração”, publicada na revista 
Sabor & Vida Diabéticos, de distribui-
ção nacional. Para ela, o fato de ter 
“traduzido” um pouco de tudo que 
os médicos sabem sobre o assunto 
permitiu que os leitores entendessem 
melhor como se tratar e – o mais 
importante – como se prevenir das 
doenças do coração. A repórter rece-
beu de Arlindo de Almeida, presidente 
da Abramge, a quantia de R$ 10 mil, 
troféu e diploma.

Este ano, os prêmios Abramge de 
Medicina e Jornalismo, em sua 16a 
edição, têm como tema: Acidente 
Vascular Cerebral (AVC): Prevenção e 
Tratamento. P

Luis Henrique Wolff Gowdak foi um dos 
ganhadores do prêmio de Medicina

José Artur Fialho Amorim recebeu o 
prêmio de Medicina por seu filho Paulo

Fernanda Strazzacappa Nogueira venceu 
o prêmio de Jornalismo da Abramge
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Parabéns a toda a equipe da Re-
vista da Abramge. Sou leitora há 
muitos anos. Comecei a recebê-
la quando trabalhava na área de 
saúde – hoje estou aposentada e 
a revista tem sido para mim uma 
fonte de atualidade. Gosto do tra-
balho de vocês. As entrevistas são 
ótimas. É comum tirar xerox e levar 
para meus médicos quando tem alguma 
matéria que me interessa. Considero-me 
privilegiada por fazer parte dos leitores.
Maria de Lourdes Forte
Fortaleza – CE

Gostaria de receber em casa a revista 
Medicina Social. Sou enfermeira recém-
formada e atuo na área hospitalar.
Betania Arantes
Cruzília – MG

Com grande satisfação encareço a aten-
ção da direção dessa conceituada revis-
ta, para que me seja dada a oportunidade 
de receber os próximos exemplares da 
revista Medicina Social – inclusive o de 
nº 206 – Jul/Ago/Set – 2009. Sou cirurgiã-
dentista – CRO 13.346 – com consultório 
em Icaraí.
Eliza Boechat Tinoco Faria
Niterói – RJ

Venho, por meio desta, parabenizá-los 
pelo envio da revista e tecer elogios a 
respeito das matérias publicadas em suas 
respectivas páginas.
Simone Carrada Antunes
São João Nepomuceno – MG

Sou fisioterapeuta e 
leitora há muitos anos 
desta informativa, di-
nâmica e objetiva re-
vista. Através dela fico 
a par de alguns recen-
tes estudos em relação 
à nossa saúde. Quero 
agradecer e continuar 
recebendo-a.

Elizângela da Silva Simões
Recife – PE

Gostaria de saber como faço para re-
ceber a revista Medicina Social. Sou 
dentista e uma colega que recebe me 
mostrou a publicação. Achei-a muito 
interessante.
Maria Caroline Munerato
Porto Alegre – RS

O SBDC – Serviço de Biblioteca e Docu-
mentação Científica “Prof. Dr. José Vic-
tor Maniglia” vem acusar o recebimento 
da revista Medicina Social nº 207, edita-
da por essa Associação, a qual será de 
grande utilidade aos nossos usuários nos 
cursos de Medicina, Enfermagem e Pós-
Graduação desta Faculdade. Ficamos 
aguardando os próximos números que 
vierem a ser editados a título de doação.
Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto – FAMERP
São José do Rio Preto – SP

Pedidos de assinatura:
Anderson Raphael Schulttz, São José dos 
Pinhais – PR; Betânia Arantes, Cruzília – 
MG; Eliza Boechat Tinoco Faria, Niterói 

– RJ; Jeferson Egydio dos Santos, São Pau-
lo – SP; Jéssica F. Fernandes de Oliveira, 
Porto Velho – RO; Josiani do Nascimento 
Oliveira, Contagem – MG; Karisten Costa 
Dividório, Teófilo Otoni – MG; Maria Ca-
roline Munerato, Porto Alegre – RS; Rubens 
Baptista Júnior, São Paulo – SP.

Alterações de endereço: 
Elizângela da Silva Simões, Recife – PE; 
Fábio Campos, Sorocaba – SP; Fernando 
Miguez Vargas Júnior, São Paulo – SP; 
Geraldo Antunes, Volta Redonda – RJ; Luiz 
César Athan, Volta Redonda – RJ; Marcelo 
Pio Lunardi di Monte, São Paulo – SP; 
Michele de Souza Andrade, Joinville – SC; 
Otacílio Vidal Mourão, Volta Redonda – 
RJ; Roberta Barcellos, Rio de Janeiro – RJ.

Agradecimentos pelo envio da revista:
Ely Aparecida Tavares, Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná – PUC-PR, 
Curitiba – PR; Fernando Miguez Vargas 
Júnior, São Paulo – SP; Maria de Lourdes 
Forte, Fortaleza – CE; Maria Silvia Dalla 
Costa Mazetto, Fundação Hermínio 
Ometto – Uniararas, Araras – SP; Rafael 
de Almeida Decurcio, Associação Bra-
sileira de Odontologia – Seção Goiás, 
Goiânia – GO; Rosângela Maria Moreira 
Kavanami, Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto – FAMERP, São José do 
Rio Preto – SP; Simone Carrada Antunes, 
Unimed São João Nepomuceno, São João 
Nepomuceno – MG.
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