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Doenças crônicas
e hospitalização

» ROBERTOBOCACCIO PISCITELLI
Professor da Universidade de Brasília

A
desigualdade é provavelmente a marca
mais perversa da nossa história. Mesmo
em períodos recentes, quando se reduzi-
ram a miséria e a pobreza e se verificou

uma ascensão das classes baixa e média baixa,
não houvemudança significativa da estrutura so-
cial ouda repartição entre as rendas do trabalho e
do capital. Segundo oBancoMundial, 28milhões
de pessoas haviam superado a linha da pobreza,
aindaquemantida estável a grandeconcentração
no topodapirâmide.

Infelizmente, os avanços estão se desfazendo
rapidamente e opaís está reingressandonoMapa
daFome. Para vários especialistas, amelhoria ob-
servadanaqueleperíodo recente tevea contribui-
ção importante do aumento real do saláriomíni-
mo, da formalização domercado de trabalho, do
aumento do gasto social em educação e dos pro-
gramas de transferência direta de recursos.

O economista Thomas Piketty e equipe tive-
ramograndemérito dedemonstrar como, emes-
cala mundial, a concentração de renda e patri-
mônio vemse acentuandonas últimas décadas e,
apontando as dificuldades de acesso aos dados
das declarações de rendimentos no Brasil, logrou
provocar certo constrangimento, de que resultou
umamaior abertura por parte de nossas autori-
dades e serviu para comprovar, pelo menos em
parte, a escandalosa concentração e as deforma-
çõesdo sistema tributário, que funciona como re-
forço continuado à consolidaçãodoprocesso.

O alerta estimulou o lançamento da Campa-
nha Nacional pela Redução da Desigualdade So-
cial, de que oConselho Federal de Economia par-
ticipa commais 25 entidades nacionais e esta-
duais, constituindo-se, justamente, comoumdos
eixos amudançadomodelo tributário. Apropósi-
to, a OxfamBrasil, que integra uma confederação
internacional de 20 organizações que atuam em
mais de 90países, lançouum instigante estudo—
ADistância quenos une: um retrato das desigual-
dades brasileiras— infelizmente pouco difundi-
do pela mídia, com dados impressionantes,
apoiados em dezenas de referências de institui-
ções (e autores) nacionais e internacionais.

Nomundo, oito pessoas detêmomesmopatri-
mônioqueametademaispobredapopulação.En-
quanto isso,mais de 700milhões depessoas vivem
commenos de US$ 1,90 por dia. O 1%mais rico
possuiamesmariquezaqueosoutros99%.NoBra-
sil, entretanto, a situação é relativamente pior: seis
pessoas possuem riqueza equivalente aopatrimô-
nio de 100milhões debrasileirosmais pobres; e os
5%mais ricosdetêmamesmafatiade rendaqueos
demais 95%. Saliente-se, aliás, que a concentração
dapropriedadeémaiorqueaderenda.

Entre 2001 e 2015, os 10%mais ricos se apro-
priaram de 61% do crescimento econômico, de
apenas18%paraa fatiados50%maispobres.Para-
lelamente,mantinha-se estável a concentração de

rendapara o 1%mais rico, entre 22%e 25%. Àme-
dida que descemos aos detalhes, verificamos que
as diferenças são cruéis para os estratos historica-
mentemaisvulneráveisdasociedade: segundoda-
dos do Ipea, asmulheres ainda ganham38%me-
nosqueoshomens;eosnegros,43%menosqueos
brancos. Essas diferenças podem ser extrapoladas
deacordocomoutros cortes, comooregional.

Entre os países para os quais existem dados
disponíveis, o Brasil é o que mais concentra
renda no 1%mais rico, com o 3º pior índice de
Gini (de concentração de renda) na América
Latina e Caribe e, segundo o Pnud, o 10º mais

desigual do mundo, entre 140 países.
O espaço é pequeno para maiores reflexões,

mas émuito relevante destacar queháumnúme-
ro crescente de economistas que consideram a
concentração obstáculo decisivo ao desenvolvi-
mento. Numa sociedade como a brasileira, a ten-
dência é que as características atuais inibam o
processode circulaçãoda renda e esterilizema ri-
queza, numverdadeiro círculo viciosoque levaria
à exclusão crescente damaior parte da popula-
ção. Fica no ar a pergunta: as propostas de refor-
ma tributária pautadas pelo stablishment contri-
buemparamodificar o status quo?

Q
ual é o maior problema de saúde do Bra-
sil? Muitos afirmam que é a falta de pos-
tos de saúde e de rede hospitalar. Alguns
têm certeza de que é a falta e a má distri-

buição geográfica de profissionais de saúde.
Outros dizem que é o acesso restrito a medica-
mentos inovadores e às novas tecnologias. Cer-
tamente, todos esses fatores representam gran-
des problemas para a saúde da população.
Acontece que não há uma bala de prata para re-
solvê-los. Isso é incontestável. Medicamentos
de última geração e tecnologias de ponta são
caros. Construir e equipar novos hospitais re-
quer verbas de que hoje o país não dispõe.Mais
e melhores profissionais de saúde não se ob-
têm num estalar de dedos, além do que é preci-
so oferecer salários atrativos, materiais ade-
quados e infraestrutura de trabalho.

Então, não tem remédio? Tem, sim. E o remé-
dio émais remédio. Em épocas como a atual, em
que as contas públicas estão desequilibradas, re-
duzir custos emaximizar o orçamento é questão
primordial. A população brasileira vem sofrendo
deumaverdadeira epidemia dedoenças crônicas
adquiridas, como diabetes e hipertensão. Pois
bem.Estudo recente, realizadopeloSindusfarma,
combase nos dados coletados peloMinistério da
Saúde e pela principal empresa de auditoria do

mercado farmacêutico, demonstra, de maneira
objetiva, que commaismedicamento a saúde da
populaçãopode sermais bematendida.

Nos últimos 18meses, a quantidade de inter-
nações no SistemaÚnico de Saúde (SUS) decor-
rentes de casos de diabetes e hipertensão dimi-
nuiu 18,96%. Em janeiro de 2016, o SUS contabi-
lizou 18.590 internações para tratar dessas pato-
logias; emmaio de 2017, esse número caiu para
15.064 internações. Qual foi o milagre? Foi au-
mentar o acesso aos medicamentos, por meio
do Programa Aqui Tem Farmácia Popular, evi-
tando-se complicações no tratamento dessas
duas enfermidades. No mesmo período, o con-
sumo de medicamentos para hipertensão arte-
rial e diabetes no programa governamental que
subsidia integralmente o valor dos produtos
cresceu 22,4% em unidades e 4,5% em valores.
Ou seja, o cruzamento de dados de consumo de
medicamentos e hospitalização revelou que, ao
ampliar a oferta de produtos, o Ministério da
Saúde obteve uma redução de quase 3mil inter-
nações nos hospitais convencionados ao SUS.

Emmédia, um tratamento medicamentoso
para hipertensão arterial e diabetes custa R$ 9,95
para o governo federal. Uma internação não sai
por menos de R$ 670, por paciente, de acordo
com cálculo feito pelo Ministério da Saúde em

maio deste ano. A relação favorável de custo-be-
nefício (a chamada custo-efetividade) é evidente.
Com esse arranjo, o governo conseguiu tirarmá-
ximo proveito da dotação disponível, gastando
um poucomais commedicamentos e liberando
verbas e leitos hospitalares para tratar pacientes
portadores de outras doenças.

Elevar o investimento na assistência farma-
cêutica, mediante o estímulo ao programa que
fornece produtos gratuitos para as principais
doenças crônicas dos brasileiros, permitiria
atingir pelo menos dois objetivos socialmente
relevantes: ampliar o acesso da população aos
medicamentos essenciais e, ao mesmo tempo,
tornar mais eficiente o uso do dinheiro público
—proveniente, ressalte-se, da alta carga tributá-
ria que a população é obrigada a pagar, inclusive
quando compramedicamentos.

Trata-se, portanto, de uma estratégia bem-
sucedida tanto do ponto de vista sanitário
quanto econômico. E com vantagens para o
país na comparação com outras ações de saúde
pública: é mais abrangente e pode ser imple-
mentada commais rapidez e investimento me-
nor. Um ganho que se traduz em redução e ra-
cionalização de despesas do governo e das fa-
mílias e emmais bem-estar e qualidade de vida
para o conjunto da sociedade.

Desigualdade, a
pior mancha da
nossa história

Sinalizar
para o cérebro
ouvir melhor

» CILENE RODRIGUES
Professora e pesquisadora da Pontifícia Universidade

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

T
emos hoje melhor compreensão da im-
portânciadacogniçãohumana,quemarca
da infância ao envelhecimento.Umexem-
plo é o teste da orelhinha (triagemauditiva

neonatal), que é realizado até o terceiro dia do
nascimento. Ao testar a capacidade auditiva de
recém-nascido, garante-se queproblemasdeau-
dição passíveis de correção serão corrigidos o
quanto antes, dando à criança oportunidade de
adquirir a linguagem. A aquisição da habilidade
cognitiva apresenta programação biológica, rea-
lizando-se demaneira que componentes especí-
ficos da gramática são adquiridos emperíodos
específicosdodesenvolvimento infantil.

Lenneberg, neurologista norte-americano,
observou, aindanadécadade 1960, que amatu-
ração da linguagemapresenta período de sensi-
bilidade, que se estende até o início dapuberda-
de. Depois desse período, a sensibilidade lin-
guística diminui bastante, dificultando a apren-
dizagem de uma língua. A linguagem concen-
tra-se principalmente no hemisfério esquerdo
do cérebro, especialmente nos lobos frontal e
temporal. Essa localizaçãodependedeprocesso
de reorganização/lateralização de funções no
cérebro, o que ocorre universalmente ainda na
infância. Quando o processo se consolida, a
sensibilidade linguística diminui. Portanto, ex-
posição tardia a uma língua leva a deficits lin-
guísticos.Quandoesses deficits são acentuados,
problemas cognitivosmais amplos são observa-
dos, pois a linguageménecessáriaparaodesen-
volvimento de outras funções cognitivas rela-
cionadas à execuçãoeaoplanejamentodeativi-
dades e à cognição social, comoa empatia.

A exposição à línguamaterna começa ainda
no útero, por volta do quinto mês de gestação,
quando a circuitaria neuronal responsável pela
audição está formada e, até 1 ano de idade, o
bebê já fez o reconhecimento do conjunto de
sons/fonemas específicos da sua língua. As-
sim, um grupo de risco para deficits linguísti-
cos são as crianças com surdez congênita ou
adquirida. Por um longo período da história,
essas crianças viveram sem acesso à lingua-
gem, estando, na maioria das vezes, restritas a
um conjunto de sinais caseiros, que apresen-
tam capacidade comunicativa reduzida. Feliz-
mente, nos últimos anos, escolas especializa-
das foram criadas e incentivadas, possibilitan-
do a aquisição de uma língua de sinais plena.

Aproximadamente 95% das crianças surdas
têm pais ouvintes e, por essa razão, em sua
grande maioria, não têm acesso a uma língua
de sinais em casa, dependendo do contato com
a comunidade surda para desenvolvimento
dessa habilidade. Outra inovação importante
foi o implante coclear, que, diferentemente dos
aparelhos auditivos comuns, transforma som
em impulso elétrico, estimulando diretamente
o nervo auditivo. A parte interna do aparelho é
implantada debaixo da pele e contém um re-
ceptor que transforma o som em impulso elé-
trico e um conjunto de eletrodos que levam o
impulso elétrico até o nervo auditivo. Assim,
não restaura a audição,mas pode trazer o senti-
doda audição, fazendo comqueo cérebro rece-
ba impulsos elétricos que são, comona audição
orgânica, codificados como sons.

No Brasil, a idademínima para realização do
implante é de 12meses. Porém, a taxa de suces-
so não é de 100%, dependendo do procedimen-
to cirúrgico, de terapia intensiva com o pacien-
te, da qualidade do aparelho e damanutenção
domesmo. Não havendo, assim, como garantir
amesma performance para todos os implanta-
dos. Essa situação se mostra mais grave para
crianças de baixa renda que enfrentam as filas
do SUS, que, muitas vezes, não pode custear
aparelhos de qualidade e não garante o acom-
panhamento regular dopaciente.

Outro problema é o não saber como proce-
der com a linguagem e socialização da criança
que espera pela cirurgia. A comunidade lin-
guística tem alertado que os pais são aconse-
lhados por médicos, líderes espirituais e por
publicações na internet a não inserir a criança
em língua de sinais. Esses conselhos, sem
qualquer base científica, revelam crenças erra-
das de que uma língua de sinais é menos lín-
gua, de que a aquisição dessa modalidade,
posteriormente, dificultará a aquisição da lín-
gua oral ou de que o esforço feito para apren-
der a língua de sinais deve ser guardado para a
aprendizagem da língua oral.

As línguas de sinais têm omesmo poder co-
municativo e cognitivoquequalquer língua fala-
da, sendo amodalidade de expressão (gestos x
sons) a única diferença entre elas. A aquisiçãode
uma língua não dificulta a aquisição de outra.
Pelo contrário, indivíduos bilíngues têmmais
flexibilidade cognitiva, apresentando também
maior reserva cognitiva, que os protegerá contra
doenças neuronais no envelhecimento. Além
disso, a aquisição de uma língua na infância não
envolve esforço algum, sendo umprocesso na-
tural e inconsciente. A aquisição só exige esforço
e atençãoquandoocorre tardiamente.

Não há razão para não exposição a uma lín-
gua de sinais, mesmo quando o objetivo é o im-
plante. As crianças serão bilíngues e desfrutarão
dos benefícios do bilinguismo. Ademais, estu-
dosmostramque, se tiveremacessoprévio à lín-
gua de sinais, apresentarão tambémmelhor de-
sempenho na língua oral. Portanto, a ideiamais
saudável é deixar a criança sinalizar para que,
depois do implante, seu cérebro possa ouvir e
decodificarmelhor os sons da fala.


