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Qualidade e lealdade ao produtor rural 
Viriato Roher de Lacerda

Viriato Roher de Lacerda
Presidente da Cooperativa Agrícola Mista de 
Ribeirão Bonito, entidade associada ao Sistema 
Paulista de Assistência.

“Não basta ensinar o caminho, às vezes é 
preciso ir mais além: proporcionar meios para 
o encontrar”.

No auge da menopausa, não utilizando 
reposição hormonal, surgiram então os proble-
mas referentes à saúde: osteopnia, esofagite, 
refluxo estomacal, oscilação da pressão, inicio 
de obesidade, insônia e depressão.

Tentando curar-me, procurei alguns médi-
cos e estes, após examinar os exames que 
pediam, diziam que o ideal seria uma atividade 
física, o que pra mim era impossível por traba-
lhar 8 horas por dia dando aulas e, no intervalo 
do almoço, ainda ter que ir a bancos, enfren-
tando longas filas, chegando em casa a noite, 
cansada, sem ânimo até para conversar, quanto 
mais para atividade física, como me sugeriam.

Quando a doença agravou, procurei um 
médico, que após analisar os exames falou 
a mesma coisa. Aí expus a minha situação, 
dizendo que isto era impossível. Ele me falou 
sobre o Programa de Promoção da Saúde e Pre-
venção de Riscos e Doenças do S.P.A. – Saúde 
e que estava me receitando alguns medica-

mentos, mas que a minha cura viria através da 
Hidroginástica (devido à osteopnia) e reedu-
cação alimentar com nutricionista. Na semana 
seguinte iniciei a hidroginástica através de três 
aulas semanais e realizando o controle alimen-
tar por cinco semanas.

Terminado esse tempo, entrei em férias 
escolares, parando este tratamento. Foi quando 
percebi o quanto ele me fazia falta. Tive dores, 
insônia, desânimo, falta de motivação. Percebi 
como foi importante este tratamento, onde 
perdi peso e melhorei das dores após mudar 
hábitos alimentares, incluindo na minha dieta 
chás, frutas e após ter abolido alimentares que 
não me faziam bem. Senti falta da atividade 
física que havia me proporcionado grandes 
alegrias, disposição e novas amizades. Agra-
deço a todos os profissionais que me atende-
ram através do Programa de Saúde: médicos, 
terapeutas e atendentes.

Em 2005, quando o S.P.A.– Saúde ini-
ciou-se aqui na cooperativa, não imaginá-
vamos o quanto seria útil e compensador ao 
homem do campo.

Tenho acompanhado toda a evolução do 
Sistema Paulista de Assistência, tanto em con-
sultas, como em exames de alta tecnologia, 
internações clínicas e cirúrgicas, e em muitos 
casos através do intercâmbio em outras loca-
lidades, que como sabemos, não é todo plano 
que dá esse tipo de cobertura.

Muitos são os casos de usuários que em 
momento de agonia e com problemas de 
saúde de si mesmo ou de um ente querido, 
procuram a Cooperativa Agrícola Mista de 
Ribeirão Bonito, sendo atendidos com cari-
nho e agilidade, tanto pela associada, quanto 
pelo S.P.A.– Saúde, através da extranet, pois 
é do conhecimento de todos que o S.P.A.– 
Saúde desenvolve um grande trabalho, em 
todos os setores.

A nossa saúde é o bem mais precioso que 
possuímos e o S.P.A.– Saúde preza isso com 
grande valia e preocupação com o nosso agri-
cultor e seus familiares, e graças a deus e toda 
sua equipe, é um plano que respeita as condi-
ções financeiras dos usuários, que na maio-
ria das vezes são pessoas simples, e que nem 
sempre estão em situações financeiras fáceis 
para ter um plano de saúde com ótima cober-
tura como o S.P.A.– Saúde.

É com muita satisfação que fazemos parte 
da família S.P.A.– Saúde, contando com 
ótimos profissionais especializados nas mais 
variadas patologias. Nesses três anos em par-
ceria com o Sistema Paulista de Assistência, 
pude observar o respeito, carinho e a agili-
dade que são estabelecidos os procedimen-
tos aos usuários, sempre com o propósito de 
melhor atendê-los.

Em 5 de março de 2008, contamos com 
a presença do consultório móvel do S.P.A.– 
Saúde, que nos fez uma visita maravilhosa 
juntamente com a sra. Cecília, srta. Elisân-
gela e sr. Jessé, disponibilizando diversos 
serviços de saúde aos nossos cooperados, 
familiares e visitantes, orientando com muita 
dedicação a cuidarem melhor de sua saúde, 
medindo a pressão, fazendo o jogo da saúde, 
apresentando palestra e slides; e ainda, dando 
ênfase, isso tem sido muito bom para os 
nossos cooperados na divulgação do S.P.A.– 
Saúde, que se interessaram em ter um bom 
plano de saúde.

O S.P.A.– Saúde está de parabéns, pois 
traz um grande benefício ao nosso homem do 
campo e funcionários.

Não basta ensinar o caminho
Isa Maura

Isa Maura
Agricultora e professora, beneficiária através 
da  Cooperativa de Boa Esperança, entidade 
associada ao Sistema Paulista de Assistência.

Você já respondeu à Pesquisa do Pro-
grama de Saúde?

Não deixe de responder.
Através desta pesquisa serão desenvolvi-

das novas ações de saúde que beneficiarão 
você e a sua família.

Após respondê-la, entregue ao represen-
tante do plano de saúde da sua associada.

Contamos com a sua participação!

Pesquisa do Programa de 
Promoção da Saúde 

e Prevenção 
de Riscos e Doenças

Fonte: site BBC Brasil

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social

A mudança climática já está afetando a 
saúde da população no mundo - é o que 
alerta um comunicado divulgado pela 
diretora geral da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Margaret Chan. 
O comunicado afirma que os serviços de 
saúde pública ao redor do mundo precisam 
se preparar para o novo contexto criado 
pela mudança nos padrões climáticos. 
A OMS afirma que entre as principais 
conseqüências do impacto do aquecimento 
global na saúde está a influência do 
aumento das temperaturas no setor 
agrícola. 
As secas e enchentes cada vez mais 
freqüentes podem causar desnutrição e 
desidratação.
Além disso, a agência das Nações Unidas 
alerta ainda para a propagação de doenças 
tropicais como a dengue e a malária para 
áreas mais frias.
O alerta ressalta também um aumento nos 
casos de asma, bronquite e outras doenças 
respiratórias e cardiovasculares causadas 
pelas ondas de calor.

Mudanças climáticas do 
planeta podem afetar a 

saúde do homem do campo
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Mantendo o valor da 
sua contribuição

No momento em que a mídia nos 
coloca matérias com títulos impactantes 
como a seguinte afirmação “A porta do 
paraíso, à beira do inferno”, passamos a 
observar fatos como o ocorrido no final 
de 2007, a aprovação na Câmara dos 
Deputados do Projeto de Lei Comple-
mentar (PLC) nº 1/2003, que regulamenta 
a Emenda constitucional 29ª chamada 
emenda da saúde. Ela define o que são 
ações específicas de saúde e acaba com 
chances que os governos têm, nas três 
esferas de poder, de desviar dinheiro para 
outros setores - hoje, desviam recursos da 
saúde para pagamento de aposentados, 
construção de estradas, restaurantes popu-
lares, saneamento e ações de preservação 
ambiental, por exemplo. 

O setor de saúde estava à porta do 
paraíso, mas acabou à beira do inferno. É 
que, pressionada pela equipe econômica, a 
base aliada alterou o texto original do PLC 
que previa a correção do orçamento fede-
ral da saúde em 10% das receitas correntes 
brutas. Infelizmente, foi mantida a cor-
reção pelo PIB nominal e concedido um 
adicional da CPMF, o imposto do cheque. 
O presidente Lula, temendo perder a 
contribuição, chegou a enviar carta aos 
senadores afirmando que destinaria todos 
os recursos arrecadados pela CPMF para 
saúde. Que ótimo... Estávamos à porta do 
paraíso. 

Mas o Senado derrubou a CPMF e a 
saúde ficou à beira do inferno. Sem mais 
recurso, o atendimento pelo SUS, que já 
está crítico, vai piorar. Haverá mais doen-
ças e mortes. O próprio Ministério da Saúde 
estima que permanecerão sem acesso ao 
SUS cerca de 13 milhões de hipertensos, 
90 mil necessitados de radioterapia para 
câncer e 4,5 milhões de diabéticos. Além 
disso cerca de 50 % das gestantes continu-
arão sem pré-natal completo. O resultado 
previsto é a ocorrência de mais casos de 

derrames cerebrais, hemodiálises, câncer 
ginecológico e mortes evitáveis. Todo 
este panorama que descrevo é a realidade 
destes dias, e nós que somos integrantes 
de uma autogestão, entidade que tem por 
objetivo operar serviços de assistência à 
saúde destinada exclusivamente a uma 
categoria de pessoas, ou seja, os produ-
tores rurais, por intermédio de suas coo-
perativas, sindicatos rurais e federações, 
devemos nos mobilizar a busca do enten-
dimento dos princípios da gestão de nossa 
entidade, pois, se continuarmos conside-
rando que o problema é dos outros, sere-
mos surpreendidos com elevação do custo 
de nossas contribuições em face da inclu-
são de grande número de pessoas idosas, 
sem seu grupo familiar. Por outro lado, 
já se comprovou que devemos utilizar os 
produtos disponibilizados pela entidade 
como plano de saúde buscando nos tratar 
preventivamente para mantermos a saúde 
e não utilizar como plano de doença, que é 
lembrado somente nos momentos críticos. 
Nossa gestão tem saído à busca de novas 
áreas para aumentar o número de benefi-
ciários saudáveis, dentro dos estados de 
São Paulo, Minas, Espírito Santo e Estado 
do Paraná. Todo o empenho e as condi-
ções atuais são favoráveis, mas, para não 
perdermos a condição de beneficiários e 
sermos tratados com dignidade, devemos 
contribuir com nossa parcela de esforço, 
mudando os hábitos prejudiciais à saúde e 
buscando a prevenção de riscos de doen-
ças para evitar que nossas contribuições 
fiquem fora do nosso orçamento, pois é 
notório que se não houver responsabili-
dade dos Poderes Legislativo e Executivo 
o SUS não estará atendendo a quem dele 
precisar.

Hildo Grassi
Superintendente Operacional do 
S.P.A.–Saúde.

Reginaldo Balbino Pereira

Hildo Grassi

Palavras

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Geral do S.P.A.-
Saúde.

Informação

Atendendo a convite, estivemos 
em Vitória, no Espírito Santo, partici-
pando de uma assembléia da Federa-
ção da Agricultura do Estado do Espí-
rito Santo – FAES, cuja finalidade foi 
apresentar o Sistema Paulista de Assis-
tência a cerca de cinqüenta sindicatos 
rurais de toda região do Estado, ali 
representados pelos seus presidentes. 
Uma grande instituição, muito bem 
dirigida pelo presidente Dr. Júlio da 
Silva Rocha Júnior, e bem assessorado 
pela sua diretoria.

Neste grande evento, pudemos 
conhecer pessoas totalmente compro-
metidas em defender o produtor rural, 
com muito profissionalismo e bastante 
focados nos principais problemas que 
afligem a nossa classe produtora. 

Apresentamos também o S.P.A. 
– Saúde na União Nacional das Ins-
tituições de Autogestão em Saúde 
(UNIDAS), onde reunimos com o dire-

tor superintendente Alexandre Camilo 
Fernandes Viana e outros represen-
tantes de autogestões daquele Estado 
onde nos honraram com a atenção que 
nos dispensaram e ao mesmo tempo 
colocando à disposição a Instituição no 
sentido de auxiliar no que for possível 
para implantação dos credenciamentos 
que necessitamos para dar um atendi-
mento digno e necessário a todos os 
produtores rurais que se interessarem 
em ter o seu próprio plano de saúde. 

Um grande Estado, um povo com-
penetrado em bem servir, tudo leva a 
crer que brevemente estaremos con-
tribuindo com nossa experiência de 
quinze anos levando a esta classe labo-
riosa um atendimento à altura das suas 
necessidades. 

Novos horizontes

Neide Aparecida Alves
Funcionária da Cooperativa Agrí-
cola Alto Rio Grande Ltda., de 
Lavras/MG, associada ao S.P.A.-
Saúde.

Neide Aparecida Alves

Mensagem

Quando fui convidada para traba-
lhar no departamento de Assistência 
Médica da Cooperativa Agrícola 
Alto Rio Grande (Lavras), em espe-
cial com o plano de saúde do Sis-
tema Paulista de Assistência, fiquei 
muito preocupada em não realizar 
um bom trabalho, porque sempre 
ouvia dizer que “planos de saúde são 
os campeões de reclamações”. Isso 
não acontece com o S.P.A. – Saúde 
porque é um plano que está sempre 
preocupado em prestar um serviço 
de qualidade, transparente,  seguindo 
as normas da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), informa-
tizando, capacitando seu pessoal e 
sempre voltado  para o bem estar dos 
seus beneficiários. 

Nos treinamentos que são realiza-
dos, observo a preocupação e a res-
ponsabilidade que o S.P.A. – Saúde 
tem com as representantes e os bene-
ficiários do plano. Esse é o seu dife-
rencial das outras operadoras. Diante 
disso achei importante realizar um 
trabalho de divulgação, conseguindo 
dobrar o número de adesões na Coo-
perativa de Lavras. Não posso deixar 
de agradecer a confiança e o apoio 
que recebo da diretoria, cooperados 

e colegas que muito contribuem para 
o sucesso do meu trabalho. 

O S.P.A. – Saúde proporcionou 
uma grande alegria para minha famí-
lia. Consegui realizar a cirurgia do 
meu filho, Otávio (7 anos), que tinha 
sérios problemas respiratórios. Sentia 
que estava longe de poder realizar 
essa cirurgia devido ao alto custo. 
Fiz sua adesão, cumpri as carências 
e hoje, nada se compara a alegria que 
sinto ao observá-lo dormindo, tran-
qüilo, depois de cinco anos de luta. 
Com certeza, essa mesma alegria já 
chegou a muitas famílias.

É muito gratificante sentir o cari-
nho, o reconhecimento dos amigos 
que conquistamos nesta caminhada 
e também de fazer parte da equipe 
do S.P.A. – Saúde que realiza um 
trabalho social muito bonito que vai 
além do profissional. Se você ainda 
não possui um plano de saúde, terei 
imenso prazer em receber sua visita 
e esclarecer suas dúvidas.

Preocupação e
Responsabilidade

Eduardo Mugnai
Gerente de Informática do S.P.A.-
Saúde.

Eduardo Mugnai
O Sistema Paulista de Assis-

tência, seguindo as tendências 
nacionais e internacionais, está 
buscando cada vez mais se adequar 
aos padrões e normas que estão 
sendo estabelecidas tanto pela 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) como por outros 
órgãos técnicos que estudam tais 
propostas para o país. Através de 
mim, Eduardo Mugnai, gerente 
de Informática e da Sra. Daiane 
Maciel, coordenadora de Sistemas 
do S.P.A. – Saúde, nossa empresa 
está participando ativamente 
destes processos dentro da Asso-
ciação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) em uma Comissão 
de Estudo Técnico de Informática 
em Saúde – CEE-IS, composta e 
apoiada tanto pela iniciativa pri-
vada como por órgãos governa-
mentais como ANS, DATASUS e o 
Ministério da Saúde. 

O S.P.A. – Saúde participa desta 
comissão praticamente desde o seu 
início e com isso está tendo a possi-
bilidade de acompanhar os estudos 
sobre estes padrões e normas inclu-

sive ajudando a adequá-los ao país 
e até constituí-los. O grande bene-
fício de participar de comissões 
desta natureza além de contribuir 
nas discussões de padronização 
nacional, levando a experiência 
de operadoras, é o de se antecipar 
ao conhecimento destes padrões, 
podendo desta forma melhor se 
programar quanto às necessidades 
de implantações delas, que certa-
mente serão exigidas pelos órgãos 
governamentais e reguladores. 

Outro fator importantíssimo é 
o benefício que o conhecimento e 
aplicação destes padrões de gestão 
de informação trazem para uma 
operadora de planos de saúde como 
a nossa, que a partir disso poderá 
contar com sistemas de controle 
e de gestão de informações mais 
precisos e já adequados a futuras 
necessidades, dando o controle 
mais efetivo de sua gestão a dire-
ção da empresa.

Gestão da Informação
em Saúde padronizada
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O que é dengue?
Coluna Médica

doença. No entanto, pode ado-
ecer novamente com os outros 
tipos de vírus da dengue. Em 
outras palavras, se a infecção 
foi com o tipo 2, a pessoa pode 
ter novamente a dengue cau-
sado pelos vírus dos tipos 1, 3 
ou 4. Em uma segunda infec-
ção, o risco da forma grave 
(com quadro hemorrágico) é 
maior, mas não é obrigatório 
que aconteça.

 
Não se deve deixar objetos 

que possam acumular água 
expostos à chuva. Os recipien-
tes de água devem ser cuida-
dosamente limpos e tampados. 
Não adianta apenas trocar a 
água, pois os ovos do mosquito 
ficam aderidos às paredes dos 
recipientes. Portanto, o que 
deve ser feito, em casa, esco-
las, creches e no trabalho, é:

• substituir a água dos vasos 
das plantas por areia e esvaziar 
o prato coletor, lavando-o com 
auxílio de uma escova;

• utilizar água tratada com 
água sanitária a 2,5% (40 gotas 
por litro de água) para regar 
bromélias, duas vezes por 
semana*. 40 gotas = 2ml;

• não deixar acumular água 
nas calhas do telhado;

• não deixar expostos à 
chuva pneus velhos ou objetos 
(latas, garrafas, cacos de vidro) 
que possam acumular água;

• acondicionar o lixo domi-
ciliar em sacos plásticos fecha-
dos ou latões com tampa;

• tampar cuidadosamente 
caixas d’água, filtros, barris, 
tambores, cisternas etc. 

Se você achar que está com 
Dengue, procure o Serviço de 
Saúde logo no começo dos 
sintomas. Diversas doenças 
são muito parecidas com a 
dengue, e têm outro tipo de 
tratamento. 

Alguns medicamentos 
podem agravar o quadro clí-
nico da doença. Não tome 
remédio por conta própria.

Dengue é uma doença infec-
ciosa aguda de curta duração, 
grave.

É transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti infectado mas 
também pelo Aedes albopictus. 
Esses mosquitos picam durante 
o dia, ao contrário do mosquito 
comum, que pica durante a 
noite.

As epidemias geralmente 
ocorrem no verão, durante ou 
imediatamente após períodos 
chuvosos. A dengue está se 
expandindo rapidamente, e a 
grande preocupação é que nos 
próximos anos a transmissão 
aumente por todas as áreas tro-
picais do mundo se medidas efi-
cientes não forem tomadas para 
a contenção das epidemias.

Os transmissores de dengue 
proliferam-se dentro ou nas 
proximidades de habitações 
(hotéis, casas, apartamentos,  
etc.) em  água limpa (caixas 
d’água, cisternas, latas, pneus, 
cacos de vidro, vasos de plan-
tas).  A transmissão da dengue 
ocorre nas cidades e em áreas 
rurais.

Não há transmissão pelo 
contato direto de uma pessoa 
doente para uma pessoa sadia. 
Também não há transmissão 
pela água, por alimentos ou 
por quaisquer objetos. A única 
fonte de transmissão é a picada 
do inseto, contaminado pelo 
vírus. 

A dengue é uma doença 
que inicia-se com febre alta, 
podendo apresentar cefaléia 
(dor de cabeça), prostração, 
mialgia (dor muscular, dor 
retro-orbitária - dor ao redor 
dos olhos), náusea, vômito, dor 
abdominal. É freqüente que, 3 
a 4 dias após o início da febre, 
ocorram manchas vermelhas 
na pele, parecidas com as do 
sarampo ou rubéola, e prurido 
(“coceira”). Também é comum 
que ocorram pequenos sangra-
mentos (nariz, gengivas).

O doente se recupera, geral-
mente sem nenhum tipo de 
problema. Além disso, fica 
imunizado contra o tipo de 
vírus (1, 2, 3 ou 4) que causou a 

Dra. Maria Cristina Herrera 
de Araújo
Médica auditora do S.P.A. – Saúde.

Dra. Maria Cristina Herrera de Araújo

Sintomas

Medidas gerais
de prevenção

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Life Center Sistema de 
Saúde
Rua Professor Estevão 
Pinto, 33, Serra
Fone: (031) 3280-4000
Especialidade: Geral

Laboratório Geraldo Lus-
tosa
Rua Carijós, 146 lj. 02 nº 
150 - 6º andar, Centro
Fone: (031) 2104-1234
Especialidade: 
Análises Clínicas

CONCEIÇÃO DO RIO 
VERDE - MG
Corpus
R. Ismael Irineu, 138, 
Centro
Fone: (035) 3335-1550
Especialidade: Fisioterapia

CÁSSIA - MG
Eliana Monteiro Heluany
Rua Maestro Godofredo de 
Barros, 13, Centro
Fone: (035) 3541-4626
Especialidade: Fisioterapia

OuRO FINO - MG
Daniel Mendonça Vilela
Rua Marechal Deodoro, 
430, Centro
Fone: (035) 3441-2839
Especialidade: Fisioterapia

José Maria de Melo
Rua 13 de Maio, 210, 
Centro
Fone: (035) 3441-1951
Especialidade:Cirurgia 
Geral/Clínica Médica/ 
Ginecologia/Obstetra

PARAGuAÇu - MG
Fernanda Prado Morais
Rua Barão Rio Branco
Fone: (035) 3267-1416
Especialidade: 
Fisioterapia e RPG

POuSO ALEGRE - MG
Moreira e Oliveira Neu-
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Rua Salvador Santos Nora, 
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Especialidade: 
Neurologia/Neurofisiologia

Mario Dimas Carneiro 
Telles
R. Salvador Santos Nora, 
25,
Santa Dorotéia
Fone: (035) 3449-2530
Especialidade:
Ortopedia/Traumatologia

CAMPANHA – MG  
Instituto de Imagem da 
Mama
Rua Americo Lobo, nº 50, 
Centro
Fone: (035) 3261-1752
Especialidade: 
Ginecologia/Mastologia/
Mamografia/Ultrassono-
grafia

ESPíRITO SANTO DO 
PINHAL - SP
Rafael Flores
Praça da Bandeira, nº 66, 
Centro
Atende também em 
Jacutinga na Santa Casa de 
Misericordia de Jacutinga 
- ás 5ª feiras c/ horario 
marcado
Fone: (019) 3651-3102
Especialidade: Cirurgia 
Geral/ Endoscopia/
Colonoscopia

MOCOCA - SP
Clínica de Fisioterapia 
Bott
R. Visconde do Rio Branco, 
1242
Fone: (019) 3656-7179
Especialidade: Fisioterapia
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unidade Móvel do S.P.A. – Saúde vai à Lorena 
em mais uma etapa do Programa de Prevenção

Visita à LORENVALE, 
no interior do estado 

de São Paulo, 
foi marcada pelo
‘Dia da Saúde’

No último dia 7 de março, o 
superintendente operacional do 
S.P.A. – Saúde, Hildo Grassi e 
o superintendente geral, Regi-
naldo Balbino Pereira, estive-
ram na Sede da Cooperativa de 
Laticínios de Lorena e Piquete 
(LORENVALE) para a assina-
tura do Termo de Compromisso 
– processo inicial da implanta-
ção do Programa de Promoção 
da Saúde e Prevenção de Doen-
ças.

Nesse mesmo dia aconteceu 
na entidade o “Dia da Saúde”, 
onde funcionários, cooperados 
e prestadores de serviços da 
LORENVALE puderam aferir 
a pressão arterial e calcular sua 
massa corpórea. A equipe do 
Sistema Paulista de Assistência 
foi recebida pelo Presidente da 
cooperativa, Carlos Roberto de 
Toledo Ribeiro, pela represen-
tante do plano de saúde, Dori-
léia de Oliveira Tisseo e pelos 
demais colaboradores. 

A implantação do Programa 
de Promoção da Saúde e Pre-
venção de Riscos de Doenças  
prossegue, chegando rapida-
mente às várias cidades onde 
existem beneficiários e creden-
ciados do S.P.A. – Saúde. 

As entidades associadas 
podem entrar em contato com a 
sede do S.P.A. – Saúde para agen-
dar a visita da unidade móvel.
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Sistema Paulista de Assistência 
vai atender no Espírito Santo

O Sistema Paulista de Assistência foi apresentado a cerca de 50 entidades 
rurais de todo o Estado do Espírito Santo.

O S.P.A. – Saúde vai em breve 
ampliar sua área de atendimento: 
além de São Paulo, Minas Gerais 
e norte do estado do Paraná, o 
Sistema Paulista de Assistência 
também vai operar no Espírito 
Santo. 

Em visita à Vitória, no último 
dia 24 de março, os superinten-
dentes geral e operacional, Regi-
naldo Balbino Pereira e Hildo 
Grassi, apresentaram os planos 
do S.P.A. – Saúde à Federação da 
Agricultura do Estado do Espírito 
Santo (FAES) e à União Nacional 
das Instituições de Autogestão 
em Saúde (Unidas), que demons-
traram franco interesse e se colo-
caram à disposição para efetuar 
o credenciamento de sindicatos 
daquele Estado.
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O que é dengue?
Coluna Médica

doença. No entanto, pode ado-
ecer novamente com os outros 
tipos de vírus da dengue. Em 
outras palavras, se a infecção 
foi com o tipo 2, a pessoa pode 
ter novamente a dengue cau-
sado pelos vírus dos tipos 1, 3 
ou 4. Em uma segunda infec-
ção, o risco da forma grave 
(com quadro hemorrágico) é 
maior, mas não é obrigatório 
que aconteça.

 
Não se deve deixar objetos 

que possam acumular água 
expostos à chuva. Os recipien-
tes de água devem ser cuida-
dosamente limpos e tampados. 
Não adianta apenas trocar a 
água, pois os ovos do mosquito 
ficam aderidos às paredes dos 
recipientes. Portanto, o que 
deve ser feito, em casa, esco-
las, creches e no trabalho, é:

• substituir a água dos vasos 
das plantas por areia e esvaziar 
o prato coletor, lavando-o com 
auxílio de uma escova;

• utilizar água tratada com 
água sanitária a 2,5% (40 gotas 
por litro de água) para regar 
bromélias, duas vezes por 
semana*. 40 gotas = 2ml;

• não deixar acumular água 
nas calhas do telhado;

• não deixar expostos à 
chuva pneus velhos ou objetos 
(latas, garrafas, cacos de vidro) 
que possam acumular água;

• acondicionar o lixo domi-
ciliar em sacos plásticos fecha-
dos ou latões com tampa;

• tampar cuidadosamente 
caixas d’água, filtros, barris, 
tambores, cisternas etc. 

Se você achar que está com 
Dengue, procure o Serviço de 
Saúde logo no começo dos 
sintomas. Diversas doenças 
são muito parecidas com a 
dengue, e têm outro tipo de 
tratamento. 

Alguns medicamentos 
podem agravar o quadro clí-
nico da doença. Não tome 
remédio por conta própria.

Dengue é uma doença infec-
ciosa aguda de curta duração, 
grave.

É transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti infectado mas 
também pelo Aedes albopictus. 
Esses mosquitos picam durante 
o dia, ao contrário do mosquito 
comum, que pica durante a 
noite.

As epidemias geralmente 
ocorrem no verão, durante ou 
imediatamente após períodos 
chuvosos. A dengue está se 
expandindo rapidamente, e a 
grande preocupação é que nos 
próximos anos a transmissão 
aumente por todas as áreas tro-
picais do mundo se medidas efi-
cientes não forem tomadas para 
a contenção das epidemias.

Os transmissores de dengue 
proliferam-se dentro ou nas 
proximidades de habitações 
(hotéis, casas, apartamentos,  
etc.) em  água limpa (caixas 
d’água, cisternas, latas, pneus, 
cacos de vidro, vasos de plan-
tas).  A transmissão da dengue 
ocorre nas cidades e em áreas 
rurais.

Não há transmissão pelo 
contato direto de uma pessoa 
doente para uma pessoa sadia. 
Também não há transmissão 
pela água, por alimentos ou 
por quaisquer objetos. A única 
fonte de transmissão é a picada 
do inseto, contaminado pelo 
vírus. 

A dengue é uma doença 
que inicia-se com febre alta, 
podendo apresentar cefaléia 
(dor de cabeça), prostração, 
mialgia (dor muscular, dor 
retro-orbitária - dor ao redor 
dos olhos), náusea, vômito, dor 
abdominal. É freqüente que, 3 
a 4 dias após o início da febre, 
ocorram manchas vermelhas 
na pele, parecidas com as do 
sarampo ou rubéola, e prurido 
(“coceira”). Também é comum 
que ocorram pequenos sangra-
mentos (nariz, gengivas).

O doente se recupera, geral-
mente sem nenhum tipo de 
problema. Além disso, fica 
imunizado contra o tipo de 
vírus (1, 2, 3 ou 4) que causou a 

Dra. Maria Cristina Herrera 
de Araújo
Médica auditora do S.P.A. – Saúde.

Dra. Maria Cristina Herrera de Araújo

Sintomas

Medidas gerais
de prevenção

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Life Center Sistema de 
Saúde
Rua Professor Estevão 
Pinto, 33, Serra
Fone: (031) 3280-4000
Especialidade: Geral

Laboratório Geraldo Lus-
tosa
Rua Carijós, 146 lj. 02 nº 
150 - 6º andar, Centro
Fone: (031) 2104-1234
Especialidade: 
Análises Clínicas

CONCEIÇÃO DO RIO 
VERDE - MG
Corpus
R. Ismael Irineu, 138, 
Centro
Fone: (035) 3335-1550
Especialidade: Fisioterapia

CÁSSIA - MG
Eliana Monteiro Heluany
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Barros, 13, Centro
Fone: (035) 3541-4626
Especialidade: Fisioterapia
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Daniel Mendonça Vilela
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430, Centro
Fone: (035) 3441-2839
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Rua 13 de Maio, 210, 
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Fone: (035) 3441-1951
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PARAGuAÇu - MG
Fernanda Prado Morais
Rua Barão Rio Branco
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ESPíRITO SANTO DO 
PINHAL - SP
Rafael Flores
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marcado
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MOCOCA - SP
Clínica de Fisioterapia 
Bott
R. Visconde do Rio Branco, 
1242
Fone: (019) 3656-7179
Especialidade: Fisioterapia
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