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O treinador do fundista brasileiro Marilson
Gomes dos Santos acredita que o atleta não
terá problemas com a poluição de Pequim
pelo fato dele treinar em São Paulo.

Por Karen Rodrigues

A quatro meses para o início dos
Jogos Olímpicos de Beijing 2008, os
atletas já se preocupam com um ad-
versário em comum, os altos níveis
de poluição do país.

A China, ao longo dos anos, tor-
nou-se uma grande potência industri-
al, porém os estragos ambientais fo-
ram de iguais proporções e o território
chinês virou um dos lugares mais po-
luídos do mundo, devido à emissão de
gases gerados pelas usinas, que cau-
sam o efeito estufa e a chuva ácida.

Justamente em agosto, mês em
que começam as Olimpíadas, a quali-
dade do ar é ainda mais crítica. Preo-
cupado com a saúde dos participan-
tes, o Comitê Olímpico Internacional
(COI) já pensa em um “plano B” para

Poluição é o maior desafio de atletas

Segundo a Comissão Médica do
COI, as condições desfavoráveis do
ar poderão acarretar riscos à saúde.
Por conta disso, alguns atletas desis-
tiram de disputar o ouro olímpico, como
é o caso do recordista mundial de
maratona, o etíope Haile Gebreselassie
que é asmático e preferiu competir
apenas na prova de 10 mil metros.

Por Vivian Costa

Passaram a valer desde o último
dia 2, os novos procedimentos, aten-
dimentos e exames, incluídos no iní-
cio do ano pela ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar), nos pla-
nos de saúde. Serão mais de 100 no-
vos procedimentos na cobertura dos
segurados. As principais mudanças
na lista de determinações para as
empresas do segmento estão relaci-
onadas aos avanços da medicina. Se-
gundo a ANS, cerca de 26 milhões
de brasileiros que têm planos de saú-
de serão beneficiados.

Procedimentos de controle de na-
talidade foram incluídos como
vasectomia, laqueadura e colocação
de DIU, além de cirurgias para cata-
rata e atendimento de terapias com-
plementares, como fonoaudiologia,
psicologia, nutrição e terapia
ocupacional, com consultas limita-
das. As empresas também deverão
disponibilizar cirurgias como bariátrica
para obesidade mórbida, e miopia
para quem tem mais de cinco graus.
Também passaram a ser cobertos
procedimentos como videolaparos-

Planos de saúde ampliam cobertura
Na regra há procedimentos para controle de natalidade e até atendimentos

para terapias complementares com consultas limitadas

O técnico Adauto Domingues, trei-
nador do fundista brasileiro Marilson
Gomes dos Santos, acredita que o
atleta não terá problemas com a po-
luição pelo fato dele treinar em São
Paulo. O bicampeão da Corrida de São
Silvestre e vencedor da 37ª edição
da maratona de Nova York corre to-
dos os dias em dois períodos e man-
tém uma média entre 180 a 200 km
por semana.

Para ele, a poluição de Beijing po-
derá prejudicar o rendimento dos atle-
tas. “Os que têm problemas respira-
tórios acentuados tendem a sofrer
mais, além de comprometer o rendi-
mento. Algumas pessoas falam no
uso de máscaras, mas isto irá ape-
nas amenizar já que a poluição, a tem-
peratura e a umidade estarão eleva-
das”, explica.

as modalidades de triatlo, ciclismo de
rua, maratona aquática, marcha atléti-
ca e maratona, nas quais os atletas
ficarão no mínimo uma hora expostos
ao ar livre.

No plano, estará incluso o
monitoramento diário da qualidade do
ar e condições meteorológicas na
sede dos Jogos.
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Principais
inclusões

Atendimento por profissio-
nal de saúde:
- 6 sessões por ano de nutrição
- 6 sessões de terapia ocupacional
- 6 sessões por ano de fonoaudiologia
- 12 sessões de psicoterapia por ano

Procedimentos cirúrgicos:
- Videolaparoscopia
- Remoção de pigmentos de lente

intraocular com Yag Laser
- Mamotomia
- Tratamento cirúrgico da epilepsia
- Tratamento pré-natal das

hidrocefalias e cistos cerebrais

- Transplantes autólogos de me-
dula óssea

Exames laboratoriais:
- Análise de DNA para diversas

doenças genéticas
- Fator V Leiden, Análise de

mutação
- Hepatite B – Teste quantitativo
- Hepatite C – Genotipagem
- HIV, Genotipagem
- Dímero D
- Mamografia digital

Procedimentos
anticoncepcionais:
- DIU
- Vasectomia
- Ligadura tubária
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Funcionários UNIBAN

As carteiras da Medial dos funcionários da UNIBAN Brasil venceram
no último dia 31/03/2008. Como a Medial não conseguiu substituir todas no
prazo, a empresa afirma que os respectivos prazos de validade foram pror-
rogados por mais 10 dias, período em que as carteiras serão substituídas.
Nesse período nenhum beneficiário será prejudicado.
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copia (técni-
ca cirúrgica
realizada por
auxílio de endo-
câmera (vídeo) no ab-
dômen). Com as mudan-
ças, os planos de
saúde do Brasil de-
vem cobrir 2.973
itens, independentemente
da contratação feita pelo cliente.

Custos

As novas coberturas valem para
quem assinou o contrato a partir de
janeiro de 1999. Para esses clientes,
por determinação da ANS, não have-
rá aumento de mensalidade. Já quem
assinar contrato a partir de agora pa-
gará mais caro do que os antigos
beneficiários.

A Abramge (Associação Brasileira
de Medicina de Grupo), que defende e
representa as empresas privadas de
assistência à saúde, entrou na Justi-
ça Federal para pedir a suspensão das
inclusões nos planos de saúde, ale-
gando que as mudanças aumentarão
em até 10% o valor da mensalidade.


