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Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 23 de Novembro de 2018. Dia de São Clemente I, São 
Columbano, Santa Lucrécia, e Dia do Anjo Omael, cuja virtude é 
a paciência. Dia do Livro. Hoje, no Japão, comemora-se o 

Dia do Trabalho. Hoje aniversaria a atriz Elizabeth Savalla que 
completa 64 anos, o ator André Di Biasi que chega aos 62 anos 
e o cantor e compositor Carlinhos Brown que nasceu em 1962.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste segundo dia e grau tem um com-
promisso com a alegria de viver. Criatividade e sensibilidade, 
versatilidade e muita curiosidade com pensamentos rápidos e 
criativos. Gostam de viagens, aventuras e de conhecer pessoas 
novas, o que o leva a ter diversos tipos de experiências. Dizem 
que quando um sagitariano não dá gargalhadas é porque alguma 
coisa de errado está acontecendo com ele. Essa confi ança no 
futuro e esse bom humor constante nascem de um dos dons 
mais característicos de Júpiter, o regente de Sagitário: a ilusão 
da onipotência.

Dicionário dos sonhos
AUTOMÓVEL – Desejo de viagens ou aventuras. 
Vontade de Ter um automóvel. A maneira de 
dirigi-lo indica se você é uma pessoa disciplinada 
ou indisciplinada. Números de sorte: 03, 35, 36, 
40, 41 e 42.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua entra em Gêmeos já na fase Cheia expande os projetos iniciados na Lua Nova. 

Pode colher alguns frutos e recompensas do que colocar em ação. Muita clareza e oportunidade de afi nar a comunicação, principal-

mente neste período de retrogradação de Mercúrio. O silêncio pode ser um grande aliado neste período. Durante a manhã a Lua faz 

um aspecto negativo com Júpiter que pode provocar exageros. A Lua em mau aspecto com Marte pode gerar pressa e irritabilidade. 

Podemos fi car mais agressivos, por isso será importante evitar discussões. À noite a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode deixar 

a comunicação bem mais confusa.
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No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. É preciso adaptar-
se as situações para colocar vários 
assuntos em ordem com enorme 
agilidade nesta sexta. A Lua em mau 
aspecto com Marte pode gerar pres-
sa e irritabilidade.  90/290 – Branco.

Muito entusiasmo e disposição ema-
nam com facilidade nos ambientes, 
trazendo alto astral durante todo o 
dia há possibilidade de imprevistos e 
humor um tanto pesado. Pode colher 
alguns frutos e recompensas do que 
colocar em ação. O silêncio pode 
ser um grande aliado neste período. 
 44/544 – Azul.

Aguarde os problemas logo serão 
superados e tudo irá para seu devido 
lugar nas suas relações. Há uma 
necessidade de organização e certo 
grau de seletividade no que se quer 
fazer. Precisa manter a confi ança e 
seguir adiante, sem mudanças im-
pulsivas demais. 57/457 – Amarelo.

Pela manhã, maior intensidade e se-
riedade. Há boa disposição para amar 
e ser amado junto com a necessidade 
de aperfeiçoamento dos sentidos. 
Problemas familiares serão vencidos 
aos poucos. Nas primeiras horas 
pode se sentir sobrecarregado pelos 
afazeres devido à pouca paciência. 
20/920 – Cinza. 

O silêncio pode ser um grande aliado 
neste período. Durante a manhã a 
Lua faz um aspecto negativo com 
Júpiter que pode provocar exageros. 
Tenha cuidado com a tendência a 
mudar alguma coisa na sua rotina 
e arrepender-se depois. Não faça 
nada sem pensar muito bem. 92/392 
– Amarelo.

Com o Sol em Sagitário precisa 
manter a humildade e bom senso nas 
relações pessoais. Apenas o ciúme 
pode ser responsável por problemas 
íntimos e sofrimento amoroso. A 
Lua em mau aspecto com Marte 
pode gerar pressa e irritabilidade. 
41/241 – Verde. 

Siga passo a passo, sem pressa, em 
direção ao que deseja e logo irá me-
lhorar sua vida. Com o Sol na casa dois 
tem chance de receber benefício que 
espera em breve. Conseguirá o que 
vem perseguindo há muito tempo e 
realizará em breve um antigo sonho. 
79/379 – Cinza. 

O Sol em nosso signo expande os 
horizontes e nos leva a se aprofun-
dar nas coisas que desconhecemos. 
Alguém pode ajudar a tomar uma 
decisão importante que vinham 
sendo adiada. Durante a manhã a 
Lua faz um aspecto negativo com 
Júpiter que pode provocar exageros. 
86/786 – Azul. 

A posição do Sol em sua casa doze, 
tira a boa disposição e o leva a reco-
lher-se mais ao seu ambiente. Relaxe 
e imagine um desejo se realizando 
porque logo depois do aniversário 
isso poderá acontecer. À noite a 
Lua em mau aspecto com Mercúrio 
pode deixar a comunicação confusa. 
90/390 – Branco. 

No fi nal da tarde a necessidade de 
organização da sua vida sem fazer 
mudanças importantes. O momento 
é bom demais para você estragar com 
questões menores ou corriqueiras. 
No começo do dia o momento é bom 
para fazer exercícios e atividades 
físicas, se mexer. 45/445 – Verde.

Fale dos seus sentimentos à pessoa 
amada e renove a relação a dois 
nesta sexta. O momento é ótimo 
para aperfeiçoar as emoções, sen-
tidos e vontade. Novas situações o 
farão mais feliz compartilhando sua 
intimidade com alguém que está 
amando. 88/488 – Violeta.

Não ligue para o que lhe dizem, mas 
como agem nas relações sociais. Um 
grande amor pode ser atraído para 
perto de você neste seu dia favorável 
da semana, se estiver só. Não desista 
de um sonho porque pode estar 
próximo o momento de ser realizado 
neste fi nal de ano.  22/322 – Rosa. 

Simpatias que funcionam
Afastar alguém: Ingredientes: lápis, papel, 
uma pimenta malagueta, um limão e uma vela 
comum. Como fazer: E screva o nome da pessoa 
no papel, coloque em cima a pimenta e o limão 
cortado. Guarde até apodrecer e então enterre 
e acenda a vela ao lado.
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Sucesso de Milton 
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3/eso. 4/peng. 5/again — ciara. 9/alienante.

Os avanços da 

tecnologia na área 

da saúde são reais e 

fascinantes, quem não 

se impressiona com 

a robotização, por 

exemplo, a cirurgia 

robótica; alguns têm até 

nome: Da Vinci, Laura

Soma-se a tudo isso: bra-
ços robóticos, a teleme-
dicina, o Watson da IBM, 

agendamento inteligente de 
consultas e exames, hospital 
digital, prontuário eletrônico, 
inteligência artifi cial, nuvem, 
blockchain e internet das coi-
sas; estão mudando o mundo, 
certo? Não há dúvidas que 
sim! Cada vez mais e mais! 
Mas, todos, com um grande 
desafio, gerar boa relação 
custo-efetividade.

Na análise de tecnologias 
em saúde a análise de custo
-efetividade é o método mais 
indicado para se comparar 
alternativas de investimento 
em equipamentos, utilização 
de terapêuticas, diagnósticas 
por associar a análise funda-
mental entre benefícios clíni-
cos e os custos associados. A 
partir disto, com objetividade e 
transparência, tomar decisões.

Ops! Custos? O setor saúde, 
apesar de tudo, ainda não 
acordou para algo que outras 
indústrias fazem há muito 
tempo, a gestão de custos. Al-
guns podem remeter a origem 
da contabilidade de custos 
ao período de 1350 a 1600; 
prefi ro associar o nascimento 
da contabilidade de custos a 
revolução industrial, no século 
XVIII. Seja qual for a sua esco-
lha, faz um tempinho.

Assim e com um tom cons-
trutivo, pergunte no seu pró-
prio hospital: qual é o custo 
médio do procedimento cirúr-
gico colecistectomia? E por 
que o desvio padrão de custos 
entre as colecistectomias reali-

zadas é tão grande. Em outras 
palavras, porque existem 
colecistectomias com custos 
completamente diferentes?

Se você obtiver respostas, 
acredite, seu hospital faz parte 
de uma seleta categoria de 
hospitais brasileiros, muito 
provavelmente menos de 1% 
dos hospitais brasileiros têm 
essas respostas. Obviamente 
colecistectomia é apenas um 
exemplo, o exercício pode 
ser realizado com qualquer 
outro procedimento cirúrgico; 
insisto em procedimento ci-
rúrgico, porque os clínicos re-
presentam terra de ninguém: 
“ninguém sabe, ninguém viu”.

Enfi m, porque os hospitais 
brasileiros ainda engatinham 
na gestão de custos? Muito 
provavelmente o setor saúde é 
o mais complexo para apuração 
de custos, pois cada paciente 
é único e, portanto, custo por 
encomenda é único. Apesar 
dos ERPs (Enterprise Re-
source Planning), os hospitais 
têm uma verdadeira colcha de 
retalhos quando se fala em uso 
de software, a contabilização 
de custos do paciente exige 
dados de todos eles, aqui 
normalmente temos muitos 
problemas.

Soma-se a isso, a qualidade 
dos dados de origem: pacientes 
dias, número de atendimentos; 
as vezes persistem dúvidas até 
quanto ao registro correto de 
número de leitos de interna-
ção; e o CID (Classifi cação 
Internacional da Doença) pre-
enchê-lo corretamente ainda é 
um grande desafi o. Aqui foram 
apenas alguns exemplos, preci-
saremos voltar a este assunto.

Pois é, todos já ouviram a 
frase: “A saúde não tem preço, 
mas tem custos”; eu prefi ro: “A 
saúde no Brasil não tem custo, 
tem apenas preço”.

 
(*) - É diretor técnico da Planisa, 
desde 1988 a empresa é líder em 

soluções para as organizações de 
saúde que buscam a excelência em 

gestão de resultados.

Gestão de custos 
hospitalares: apesar de 
tudo, ainda um desafi o

Marcelo Carnielo (*)

Regina Bandeira/Ag. CNJ de Notícias

No ano passado, Catarina (*) se viu 
obrigada a faltar 12 dias no trabalho. 
As explicações eram várias, mas 

relacionadas ao mesmo motivo: as suces-
sivas agressões do ex-marido. Um dia era 
a agressão propriamente dita; no outro, o 
medo de sair de casa. Depois, um dia inteiro 
prestando novas queixas na delegacia ou 
fazendo exames de corpo de delito.

Em dois anos de separação, foram mais 
de 10 boletins de ocorrência (B.Os) contra 
o agressor, pai de seus dois fi lhos menores de 
idade. Estes também sofreram o impacto do 
inconformismo do pai em relação à separação 
e, sistematicamente, eram obrigados a faltar 
à escola por causa da confusão em casa. 
Enquanto a Justiça não decide o que fazer 
com o agressor, a Delegacia de Atendimento 
à Mulher (DEAM) da cidade onde vivem 
propôs uma medida radical: encaminhar 
mãe e fi lhos a uma das 155 Casas Abrigo em 
funcionamento no país.

Pioneiras no acolhimento de mulheres 
vítimas de violência doméstica no Brasil, as 
Casas Abrigo existem desde 1986, quando 
a primeira foi inaugurada em São Paulo pela 
Secretaria de Segurança Pública (cujo titular 
era o atual presidente da República Michel 
Temer), e, desde então, mulheres e crianças 
vítimas de violência doméstica já viveram 
nesses espaços de acolhimento sigilosos, 
previstos na Lei Maria da Penha. A história 
de Catarina é semelhante à de muitas brasi-
leiras que vivem relacionamentos marcados 
pelas violências física, verbal e psicológica.

Catarina e as crianças vivem sem contato 
com a família, com amigos ou qualquer rede 
social. Catarina deixou de trabalhar e os fi lhos 
deixaram a escola. No abrigo, mãe e fi lhos 
dormem no mesmo quarto e seguem rígidas 
regras de segurança. Não vão ao cinema, não 
passeiam pela vizinhança, só saem do abrigo 
acompanhados. Quando precisam falar ao 
telefone, a conversa é monitorada. Nenhuma 
informação que possa identifi car o local do 
abrigo pode vazar. As crianças perguntam 

Casas Abrigo: o provisório refúgio 
de vítimas da violência doméstica

As Casas Abrigo têm como objetivo prestar atendimento psicológico e jurídico e encaminhar para 
programas de geração de renda, e até fornecer acompanhamento pedagógico às crianças, uma vez que 
não poderão frequentar uma escola comum enquanto estiverem ali

Mulheres que correm risco de morrer por 

conta da violência doméstica podem ser 

acolhidas em Casa abrigo juntamente

com seus fi lhos.
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Quando os nossos dias se tornarem obs-
curecidos por nuvens negras e baixas, 
quando as nossas noites forem mais negras 

do que mil noites, lembremo-nos de que no 
universo há um grande e benigno poder, 
que é capaz de abrir caminho onde não 

há caminho, e de transformar o ontem 
sombrio num luminoso amanhã

-Martin Luther King-

142 cidades (2,5 % do total), segundo dados 
do IBGE, divulgados em 2014. A maioria 
dessas Casas se concentrava na região Su-
deste (45) e a minoria na Região Norte (9). 
Não há dados que permitam um retrato da 
situação jurídica das mulheres em abrigos. 
Após a Lei Maria da Penha, imaginou-se que 
a demanda por abrigamento diminuiria com 
a possibilidade de oferecimento de medidas 
de urgência que limitariam os agressores. 
No entanto, não é o que os operadores da 
Justiça percebem na prática.

No Distrito Federal, o juiz coordenador do 
Centro Judiciário da Mulher do DF, Ben-Hur 
Viza, avalia que houve aumento na procura 
pelos serviços de atendimento no sistema 
de Justiça. “As mulheres estão denuncian-
do mais e isso aumentou a necessidade de 
protegermos maior número de vítimas. No 
entanto, minha percepção é de que o número 
de Casas existentes é insufi ciente”, diz o 
juiz, que é titular do Juizado de Violência 
Doméstica do Núcleo Bandeirante (DF).

Para evitar que o isolamento da mulher 
na Casa abrigo seja prolongado, Ben-Hur 
conta que, assim que chega em suas mãos 
um processo de violência de uma mulher 
abrigada, decreta a imediata prisão do 
ofensor. “Decreto prisão do agressor simul-
taneamente ao encaminhamento da mulher 
à Casa. Reconheço que esse tempo na Casa 
é uma medida extrema, devido ao forçoso 
isolamento exigido. Mas, não tenho dúvidas: 
ele é fundamental para salvaguardar a inte-
gridade de mulheres ameaçadas e, de fato, 
salva muitas vidas”, diz o magistrado. 

“A Casa foi minha salvação, mas queria 
que minha vida não estivesse parada. Queria 
meus fi lhos brincando com os primos, livres 
e seguros. Me sinto meio abandonada aqui. 
Escondida de todos, da vida”, chora a víti-
ma, que ainda aguarda ser chamada para a 
primeira audiência. Em geral, o tempo de 
acolhimento nas Casas abrigo é de até 90 
dias. Mas o prazo pode ser prorrogado.  

(*) - Nome verdadeiro preservado por motivo de 
segurança.

diariamente à mãe quando sairão de lá. 
“Não posso me queixar do atendimento 

aqui. As pessoas são gentis, nos acolheram 
muito bem. Mas também não posso deixar de 
comparar minha situação com a dele (o ex-ma-
rido). Fui condenada com a falta de liberdade 
e não cometi crime algum. Estamos privados 
do direito de ir e vir enquanto ele segue livre, 
ameaçando meus parentes, amigos, ex-cole-
gas de trabalho”, desabafa a profi ssional de 
Marketing, há 8 meses no abrigo. 

As Casas Abrigo têm como objetivo prestar 
atendimento psicológico e jurídico e encami-
nhar para programas de geração de renda, e 
até fornecer acompanhamento pedagógico às 
crianças, uma vez que não poderão frequentar 
uma escola comum enquanto estiverem ali. 
Mas é uma fase traumática, afi rma a psicólo-
ga Branca Paperetti, que coordenou,por 25 
anos, o Centro de Referência à Mulher Casa 
Eliane de Grammont, em São Paulo. “É um 
momento em que a mulher sai de circulação, 
rompe com tudo, laços, vínculos, para não 
correr o risco de ser morta”, diz.  

Mesmo previsto na Lei Maria da Penha, o 
acolhimento de mulheres ameaçadas de mor-
te em Casas Abrigo, entre os 5.570 municípios 
brasileiros, só é possível em 155 casas de 


