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O Sindicato Rural de 
Guratinguetá e a Asso-
ciação Agro-Pecuária de 
Guaratinguetá assinaram 
contrato com o Sistema 
Paulista de Assistência no 
último mês de abril.

As duas novas entida-
des vêm se somar a outras 
tantas cooperativas, sindi-
catos e associações que já 
desfrutam dos benefícios 
de um plano de saúde no 

Elisângela Gomes Dellicolli 
Assistente social do S.P.A.–Saúde.

Elisângela Gomes Dellicolli 

Promoção à Saúde

O S.P.A. – Saúde vem dando prosseguimento 
ao Programa de Promoção e Saúde e Prevenção 
de Risco de Doenças instituído pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desde 
o último mês de abril, várias cidades receberam 
a unidade móvel e os representantes do Sistema 
Paulista de Assistência em suas associadas.

Módulo de Santa Rita do Sapucaí/MG

A Cooperativa Regional Agro-Pecuária de 
Santa Rita do Sapucaí – COOPERRITA reali-
zou no último dia 28 de abril de 2008, Reunião 
com o S.P.A. – Saúde e os profissionais da área 
de saúde que estarão participando do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças, obrigação de todas as operadoras de 
planos de Saúde.

A equipe foi apresentada pelo presidente 
da COOPERRITA, Heleno Junqueira Fonseca, 
onde o Dr. Wilson Scarpioni Grassi deu uma 
palestra relativa à implantação e desenvolvi-
mento deste programa e mostrou o que é, como 
irá ser implantada e quais os benefícios que 
todos terão com este trabalho. Obrigado a todos 
pela atenção dispensada e em especial para a 
diretoria desta associada.

  Módulo de Carmo de Minas e Cristina/MG

A equipe assistencial do S.P.A. – Saúde 
esteve, no dia 17 de abril de 2008, em Carmo 
de Minas com os presidentes da COCARIVE – 
Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale 
do Rio Verde, Ralph de Castro Junqueira e do 
presidente da CAPEC – Cooperativa Agro Pecu-
ária de Cristina, Antonio Bueno de Freitas onde 
se deu o início de implantação do Programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção de Riscos de 
Doenças da ANS pelo S.P.A. – Saúde naquela 
região. À noite tivemos uma reunião técnica 
com os profissionais a área onde foi explicado 
passo a passo como será a implantação do pro-
grama. Obrigado aos diretores e a todos que 
estiveram conosco neste evento.

 Módulo de São Gonçalo do Sapucaí/MG

Ocorreu em 18 de abril de 2008,  a visita da 
equipe técnica do S.P.A. – Saúde do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças, onde o presidente Ivam Lemos Bran-
dão, da CREDIVASS (Cooperativa de Crédito 
Rural de São Gonçalo do Sapucaí), assim como 
o presidente da COOPERVASS (Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Sapucaí) Leonardo de 
Mello Brandão assinaram o termo de compro-
misso para implantação do referido programa. 
Obrigado a todos pela atenção que nos foi dis-
pensada e até breve.

 Módulo de Lavras/MG

A Cooperativa Agrícola Alto do Rio Grande 
– CAARG recebeu no dia 8 de maio de 2008, a 
visita da equipe técnica do S.P.A. – Saúde para 
iniciar os trabalhos de implantação do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças exigido pela ANS. O presidente da 
CAARG,. Clóvis Correa da Silva mostrou-se 
extremamente dinâmico e enfático ao afirmar 
que o “S.P.A. – Saúde é uma extensão desta coo-

perativa e tem que ter sempre uma nota máxima 
no seu reconhecimento pela ANS, pois se trata 
de uma empresa que está atrelada com o coope-
rativismo ao homem do campo”. No mesmo dia, 
o Dr. Wilson Scarpioni Grassi e a enfermeira 
Cecilia Nishida explanaram para diretores da 
cooperativa e a um grupo de profissionais da 
área de saúde, como será a implantação do pro-
grama naquela associada. 

Obrigado ao sr. Clóvis pela atenção e seu 
entendimento. Em breve estaremos retornando 
para darmos seguimento neste trabalho.

Módulo de Jacutinga/MG

A Cooperativa Agropecuária de Jacutinga – 
COAPEJA e a Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária  de Jacutinga – ACIJA, associa-
das do S.P.A. – Saúde, deram inicio a implanta-
ção do Programa de Promoção a Saúde e Preven-
ção de Risco a Doenças na cidade de Jacutinga. 
Ocorreu no dia 16 de maio, na sede da COA-
PEJA, a reunião para a assinatura do protocolo 
de intenção pelos diretores Antonio de Almeida 
Cascelli (COAPEJA) e Antonio Rogério Sar-
tóri (ACIJA).  Representando o S.P.A. – Saúde 
esteve o Hildo Grassi, superintendente opera-
cional. Nesta ocasião, foi apresentado  a todos 
os presentes, o planejamento de implantação do 
Programa, segundo a RN nº 94 e IN Nº 10 de 23 
de maio de 2005, ambas expedidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. A apresentação 
ficou a cargo de Dr. Wilson Scarpioni Grassi, 
gerente médico do S.P.A. – Saúde e responsável 
técnico pelo desenvolvimento e implantação do 
Programa nas associadas.

O S.P.A. – Saúde participou, como convi-
dado da ACIJA, da 31ª FESTMALHAS em seu 
box no local do evento. No evento, Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi e a equipe do Programa se 
fizeram presentes com vídeos educativos e elu-
cidativos sobre cuidados com a saúde e riscos 
de complicações nas doenças. As enfermei-
ras Cecilia Nishida, Renata Alves e Renata 
Carmem Moura, e o auxiliar de eventos Jessé 
de Souza estiveram a frente de aferição da Pres-
são Arterial e avaliação da massa corpórea para 
os interessados. Na segunda-feira, 19, durante 
o dia, a equipe repetiu o evento na loja comer-
cial da COAPEJA e a noite, o Sr. Hildo Grassi 
e a equipe técnica do S.P.A. – Saúde, fizeram 
uma exposição e palestra referente a implanta-
ção do Programa Assistencial, para profissionais 
da Saúde de Jacutinga credenciados ao Sistema 
paulista de Assistência. A abertura foi feita pelo 
presidente da COOAPEJA, de forma didática  e 
preocupada com a responsabilidade que os ges-
tores tem que ter com as políticas assistenciais, 
principalmente voltadas à saúde. Os dois presi-
dentes enalteceram o cooperativismo e mostra-
ram que  COAPEJA e ACIJA não são somente 
associadas do S.P.A. – Saúde e sim empresas 
co-gestoras.

O S.P.A. – Saúde, por sua vez, agradece a 
atenção dispensada pelos profissionais da COA-
PEJA e ACIJA e espera dar continuidade a este 
especial trabalho que as operadoras de Saúde 
são obrigadas a desenvolver.

Associadas recebem equipe 
e adotam programa da ANS
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Fonte: site BBC Brasil

Fumo e obesidade podem contribuir para 
danos permanentes à audição, segundo 
um estudo liderado pela Universidade da 
Antuérpia, na Bélgica.
Segundo o estudo, tanto o fumo como 
a obesidade podem ameaçar o fluxo de 
sangue ao ouvido, e a seriedade dos danos 
está diretamente associada ao nível de 
obesidade e à duração do hábito de fumar.
A pesquisa envolveu 4.083 mil homens e 
mulheres com idades entre 53 e 67 em sete 
países europeus. Todos os participantes 
passaram por um teste de audição e 
responderam perguntas sobre seu estilo de 
vida e trabalho.
Segundo um dos autores da pesquisa, Erik 
Fransen, da Universidade da Antuérpia, o 
estudo observou que a habilidade de ouvir 
sons de alta freqüência era prejudicada em 
fumantes e obesos.
No caso do fumo, o problema começava 
a despontar depois de a pessoa fumar 
regularmente por mais de um ano. E, 
ao contrário de outras partes do corpo, 
uma vez que o dano no aparelho auditivo 
ocorre, não há perspectiva de recuperação.

Fumo e obesidade podem 
causar danos à audição

Trabalhar pode ajudar na recuperação 
da depressão, conforme estudo que 
acompanhou, por um ano, 555 pessoas 
que haviam ficado fora do trabalho de 
12 a 20 semanas por causa de depressão. 
Os participantes responderam a um 
questionário inicial e depois participaram 
de uma ou duas entrevistas.
A pesquisa concluiu que os que haviam 
voltado ao trabalho afirmavam ter tido 
menos sintomas de depressão.
Especialistas afirmam que a explicação 
pode estar no fato de que a volta ao 
trabalho ajuda no restabelecimento da 
auto-estima e fornece ao paciente uma 
rotina e uma estrutura com as quais ele 
pode refazer sua vida.

Trabalho pode ajudar a 
combater depressão

Parceria e crescimento foram temas de 
encontro entre S.P.A. – Saúde e associadas

Nos dias 23 e 24 de abril, 
aconteceu o 4º Encontro 
entre o Sistema Paulista de 
Assistência e Associadas 
(cooperativas, sindicatos 
e associações filiadas ao 
S.P.A. – Saúde). O evento 
contou com a presença 
de 35 participantes, cola-
boradores das associadas 
que representam o S.P.A. 
– Saúde, além da presença 
do presidente do Sindicato 
Rural de Itapeva, Dago-
berto Mariano César.

O objetivo principal 
deste evento foi estreitar 
o relacionamento entre o 
S.P.A. – Saúde e as associa-
das, onde o tema central foi 
“Crescimento – resultado da 
nossa parceria”, destacando  
como parceria a relação 
de cooperação, confiança, 
comprometimento, respon-
sabilidade, tansparência, 
profissionalismo e respeito.

Buscando o aprimora-
mento dos colaboradores no 
atendimento ao nosso bene-
ficiário foram ministradas 
palestras de grande impor-
tância como: “Excelência 
no atendimento ao cliente” 

cuja palestrante foi Regina 
Álvares, da Reluz Consul-
toria; “Parceria como um 
diferencial competitivo”, 
ministrada pelo professor 
Roberto Dias, da UNIÍ-
TALO; além do debatre 
sobre o tema “Importância 
da parceria entre as associa-
das e os diversos setores do 
S.P.A. – Saúde”.

Através da pesquisa de 

avaliação os participantes 
se demonstraram satisfei-
tos com a qualidade, o con-
teúdo e apresentação dos 
temas. 

“Vejo de forma muito 
positiva os treinamentos 
promovidos pelo S.P.A. – 
Saúde pois acredito que 
a cada ano estamos mais 
preparados para o atendi-
mento aos nossos benefici-

ários”, avaliou Ester Vieira, 
responsável pelo setor de 
Cadastro do Sistema Pau-
lista de Assistência.

“O S.P.A. – Saúde 
demonstra grande preo-
cupação em desenvolver 
os treinamentos e de desta 
forma proporcionar um 
atendimento diferenciado”, 
ressaltou Elaine Teixeira, do 
setor de Credenciamento.

O 4º Encontro entre o Sistema Paulista de Assistência e Associadas reuniu 35 participantes, entre colaboradores das 
cooperativas, sindicatos e associações que fazem parte da família S.P.A. – Saúde.

Evento visa estreitar relacionamento entre o 
Sistema Paulista de Assistência e as entidades associadas

Sistema Paulista de Assistência 
tem duas novas associadas 

em Guaratinguetá
sistema de auto-gestão. “É 
cada vez maior o interesse 
das entidades que congre-
gam produtores rurais em 
um plano de saúde que não 
mede esforço para atender 
ao beneficiário, mas mede, 
isso sim, toda e qualquer 
possibilidade de alta em 
seus custos”, disse, na 
ocasião, o superintendente 
geral do S.P.A. – Saúde, 
Reginaldo Balbino Pereira.

Da esquerda para a direita: a gerente Maria Teresa da Costa Paiva, o presidente interino Paulo 
Augusto Galvão Lucchesi e o tesoureiro Flávio José Coelho de Vasconcelos, do Sindicato Rural 
de Guaratinguetá e Reginaldo Balbino Pereira, superintendente geral do S.P.A. – Saúde.
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O Sindicato Rural de 
Guratinguetá e a Asso-
ciação Agro-Pecuária de 
Guaratinguetá assinaram 
contrato com o Sistema 
Paulista de Assistência no 
último mês de abril.

As duas novas entida-
des vêm se somar a outras 
tantas cooperativas, sindi-
catos e associações que já 
desfrutam dos benefícios 
de um plano de saúde no 
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Promoção à Saúde

O S.P.A. – Saúde vem dando prosseguimento 
ao Programa de Promoção e Saúde e Prevenção 
de Risco de Doenças instituído pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desde 
o último mês de abril, várias cidades receberam 
a unidade móvel e os representantes do Sistema 
Paulista de Assistência em suas associadas.

Módulo de Santa Rita do Sapucaí/MG

A Cooperativa Regional Agro-Pecuária de 
Santa Rita do Sapucaí – COOPERRITA reali-
zou no último dia 28 de abril de 2008, Reunião 
com o S.P.A. – Saúde e os profissionais da área 
de saúde que estarão participando do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças, obrigação de todas as operadoras de 
planos de Saúde.

A equipe foi apresentada pelo presidente 
da COOPERRITA, Heleno Junqueira Fonseca, 
onde o Dr. Wilson Scarpioni Grassi deu uma 
palestra relativa à implantação e desenvolvi-
mento deste programa e mostrou o que é, como 
irá ser implantada e quais os benefícios que 
todos terão com este trabalho. Obrigado a todos 
pela atenção dispensada e em especial para a 
diretoria desta associada.

  Módulo de Carmo de Minas e Cristina/MG

A equipe assistencial do S.P.A. – Saúde 
esteve, no dia 17 de abril de 2008, em Carmo 
de Minas com os presidentes da COCARIVE – 
Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale 
do Rio Verde, Ralph de Castro Junqueira e do 
presidente da CAPEC – Cooperativa Agro Pecu-
ária de Cristina, Antonio Bueno de Freitas onde 
se deu o início de implantação do Programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção de Riscos de 
Doenças da ANS pelo S.P.A. – Saúde naquela 
região. À noite tivemos uma reunião técnica 
com os profissionais a área onde foi explicado 
passo a passo como será a implantação do pro-
grama. Obrigado aos diretores e a todos que 
estiveram conosco neste evento.

 Módulo de São Gonçalo do Sapucaí/MG

Ocorreu em 18 de abril de 2008,  a visita da 
equipe técnica do S.P.A. – Saúde do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças, onde o presidente Ivam Lemos Bran-
dão, da CREDIVASS (Cooperativa de Crédito 
Rural de São Gonçalo do Sapucaí), assim como 
o presidente da COOPERVASS (Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Sapucaí) Leonardo de 
Mello Brandão assinaram o termo de compro-
misso para implantação do referido programa. 
Obrigado a todos pela atenção que nos foi dis-
pensada e até breve.

 Módulo de Lavras/MG

A Cooperativa Agrícola Alto do Rio Grande 
– CAARG recebeu no dia 8 de maio de 2008, a 
visita da equipe técnica do S.P.A. – Saúde para 
iniciar os trabalhos de implantação do Programa 
de Promoção a Saúde e Prevenção de Risco de 
Doenças exigido pela ANS. O presidente da 
CAARG,. Clóvis Correa da Silva mostrou-se 
extremamente dinâmico e enfático ao afirmar 
que o “S.P.A. – Saúde é uma extensão desta coo-

perativa e tem que ter sempre uma nota máxima 
no seu reconhecimento pela ANS, pois se trata 
de uma empresa que está atrelada com o coope-
rativismo ao homem do campo”. No mesmo dia, 
o Dr. Wilson Scarpioni Grassi e a enfermeira 
Cecilia Nishida explanaram para diretores da 
cooperativa e a um grupo de profissionais da 
área de saúde, como será a implantação do pro-
grama naquela associada. 

Obrigado ao sr. Clóvis pela atenção e seu 
entendimento. Em breve estaremos retornando 
para darmos seguimento neste trabalho.

Módulo de Jacutinga/MG

A Cooperativa Agropecuária de Jacutinga – 
COAPEJA e a Associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária  de Jacutinga – ACIJA, associa-
das do S.P.A. – Saúde, deram inicio a implanta-
ção do Programa de Promoção a Saúde e Preven-
ção de Risco a Doenças na cidade de Jacutinga. 
Ocorreu no dia 16 de maio, na sede da COA-
PEJA, a reunião para a assinatura do protocolo 
de intenção pelos diretores Antonio de Almeida 
Cascelli (COAPEJA) e Antonio Rogério Sar-
tóri (ACIJA).  Representando o S.P.A. – Saúde 
esteve o Hildo Grassi, superintendente opera-
cional. Nesta ocasião, foi apresentado  a todos 
os presentes, o planejamento de implantação do 
Programa, segundo a RN nº 94 e IN Nº 10 de 23 
de maio de 2005, ambas expedidas pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. A apresentação 
ficou a cargo de Dr. Wilson Scarpioni Grassi, 
gerente médico do S.P.A. – Saúde e responsável 
técnico pelo desenvolvimento e implantação do 
Programa nas associadas.

O S.P.A. – Saúde participou, como convi-
dado da ACIJA, da 31ª FESTMALHAS em seu 
box no local do evento. No evento, Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi e a equipe do Programa se 
fizeram presentes com vídeos educativos e elu-
cidativos sobre cuidados com a saúde e riscos 
de complicações nas doenças. As enfermei-
ras Cecilia Nishida, Renata Alves e Renata 
Carmem Moura, e o auxiliar de eventos Jessé 
de Souza estiveram a frente de aferição da Pres-
são Arterial e avaliação da massa corpórea para 
os interessados. Na segunda-feira, 19, durante 
o dia, a equipe repetiu o evento na loja comer-
cial da COAPEJA e a noite, o Sr. Hildo Grassi 
e a equipe técnica do S.P.A. – Saúde, fizeram 
uma exposição e palestra referente a implanta-
ção do Programa Assistencial, para profissionais 
da Saúde de Jacutinga credenciados ao Sistema 
paulista de Assistência. A abertura foi feita pelo 
presidente da COOAPEJA, de forma didática  e 
preocupada com a responsabilidade que os ges-
tores tem que ter com as políticas assistenciais, 
principalmente voltadas à saúde. Os dois presi-
dentes enalteceram o cooperativismo e mostra-
ram que  COAPEJA e ACIJA não são somente 
associadas do S.P.A. – Saúde e sim empresas 
co-gestoras.

O S.P.A. – Saúde, por sua vez, agradece a 
atenção dispensada pelos profissionais da COA-
PEJA e ACIJA e espera dar continuidade a este 
especial trabalho que as operadoras de Saúde 
são obrigadas a desenvolver.

Associadas recebem equipe 
e adotam programa da ANS
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Fonte: site BBC Brasil

Fumo e obesidade podem contribuir para 
danos permanentes à audição, segundo 
um estudo liderado pela Universidade da 
Antuérpia, na Bélgica.
Segundo o estudo, tanto o fumo como 
a obesidade podem ameaçar o fluxo de 
sangue ao ouvido, e a seriedade dos danos 
está diretamente associada ao nível de 
obesidade e à duração do hábito de fumar.
A pesquisa envolveu 4.083 mil homens e 
mulheres com idades entre 53 e 67 em sete 
países europeus. Todos os participantes 
passaram por um teste de audição e 
responderam perguntas sobre seu estilo de 
vida e trabalho.
Segundo um dos autores da pesquisa, Erik 
Fransen, da Universidade da Antuérpia, o 
estudo observou que a habilidade de ouvir 
sons de alta freqüência era prejudicada em 
fumantes e obesos.
No caso do fumo, o problema começava 
a despontar depois de a pessoa fumar 
regularmente por mais de um ano. E, 
ao contrário de outras partes do corpo, 
uma vez que o dano no aparelho auditivo 
ocorre, não há perspectiva de recuperação.

Fumo e obesidade podem 
causar danos à audição

Trabalhar pode ajudar na recuperação 
da depressão, conforme estudo que 
acompanhou, por um ano, 555 pessoas 
que haviam ficado fora do trabalho de 
12 a 20 semanas por causa de depressão. 
Os participantes responderam a um 
questionário inicial e depois participaram 
de uma ou duas entrevistas.
A pesquisa concluiu que os que haviam 
voltado ao trabalho afirmavam ter tido 
menos sintomas de depressão.
Especialistas afirmam que a explicação 
pode estar no fato de que a volta ao 
trabalho ajuda no restabelecimento da 
auto-estima e fornece ao paciente uma 
rotina e uma estrutura com as quais ele 
pode refazer sua vida.

Trabalho pode ajudar a 
combater depressão

Parceria e crescimento foram temas de 
encontro entre S.P.A. – Saúde e associadas

Nos dias 23 e 24 de abril, 
aconteceu o 4º Encontro 
entre o Sistema Paulista de 
Assistência e Associadas 
(cooperativas, sindicatos 
e associações filiadas ao 
S.P.A. – Saúde). O evento 
contou com a presença 
de 35 participantes, cola-
boradores das associadas 
que representam o S.P.A. 
– Saúde, além da presença 
do presidente do Sindicato 
Rural de Itapeva, Dago-
berto Mariano César.

O objetivo principal 
deste evento foi estreitar 
o relacionamento entre o 
S.P.A. – Saúde e as associa-
das, onde o tema central foi 
“Crescimento – resultado da 
nossa parceria”, destacando  
como parceria a relação 
de cooperação, confiança, 
comprometimento, respon-
sabilidade, tansparência, 
profissionalismo e respeito.

Buscando o aprimora-
mento dos colaboradores no 
atendimento ao nosso bene-
ficiário foram ministradas 
palestras de grande impor-
tância como: “Excelência 
no atendimento ao cliente” 

cuja palestrante foi Regina 
Álvares, da Reluz Consul-
toria; “Parceria como um 
diferencial competitivo”, 
ministrada pelo professor 
Roberto Dias, da UNIÍ-
TALO; além do debatre 
sobre o tema “Importância 
da parceria entre as associa-
das e os diversos setores do 
S.P.A. – Saúde”.

Através da pesquisa de 

avaliação os participantes 
se demonstraram satisfei-
tos com a qualidade, o con-
teúdo e apresentação dos 
temas. 

“Vejo de forma muito 
positiva os treinamentos 
promovidos pelo S.P.A. – 
Saúde pois acredito que 
a cada ano estamos mais 
preparados para o atendi-
mento aos nossos benefici-

ários”, avaliou Ester Vieira, 
responsável pelo setor de 
Cadastro do Sistema Pau-
lista de Assistência.

“O S.P.A. – Saúde 
demonstra grande preo-
cupação em desenvolver 
os treinamentos e de desta 
forma proporcionar um 
atendimento diferenciado”, 
ressaltou Elaine Teixeira, do 
setor de Credenciamento.

O 4º Encontro entre o Sistema Paulista de Assistência e Associadas reuniu 35 participantes, entre colaboradores das 
cooperativas, sindicatos e associações que fazem parte da família S.P.A. – Saúde.

Evento visa estreitar relacionamento entre o 
Sistema Paulista de Assistência e as entidades associadas

Sistema Paulista de Assistência 
tem duas novas associadas 

em Guaratinguetá
sistema de auto-gestão. “É 
cada vez maior o interesse 
das entidades que congre-
gam produtores rurais em 
um plano de saúde que não 
mede esforço para atender 
ao beneficiário, mas mede, 
isso sim, toda e qualquer 
possibilidade de alta em 
seus custos”, disse, na 
ocasião, o superintendente 
geral do S.P.A. – Saúde, 
Reginaldo Balbino Pereira.

Da esquerda para a direita: a gerente Maria Teresa da Costa Paiva, o presidente interino Paulo 
Augusto Galvão Lucchesi e o tesoureiro Flávio José Coelho de Vasconcelos, do Sindicato Rural 
de Guaratinguetá e Reginaldo Balbino Pereira, superintendente geral do S.P.A. – Saúde.
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Suicídio: a alta 
incidência na região

Coluna Médica

2 a 10 vezes mais propensos 
a terem transtorno depressivo 
maior (depressão unipolar). 
Aqui  não se faz obrigatória 
a ciclagem depressão-mania. 
Soma-se a estes dados o pode-
rio da indústria farmacêutica 
com o lançamento dos ISRS 
(inibidores seletivos da recap-
tação da serotonina), repre-
sentados inicialmente pela 
fluoxetina, o que banalizou 
o tratamento das depressões 
pelo clínico.

Concluímos que, em pri-
meiro lugar, há um certo “des-
prezo” por parte dos médi-
cos não-especialistas para 
se chegar a um diagnóstico 
etiológico das depressões, e 
em segundo lugar, consta-
tamos na região um imenso 
número de casamentos con-
sangüíneos entre indivíduos 
portadores de tais transtornos 
(broto psicótico), gerando 
assim um número exuberante 
de depressões graves e, conse-
qüentemente, suicídios. Ora, 
sem diagnóstico etiológico, 
compromete-se o tratamento, 
como em toda a medicina, 
e trata-se a depressão como 
sintoma, sem jamais atuar na 
causa. Na prática receita-se 
muito antidepressivos, benzo-
diazepínicos e até neurolép-
ticos, sem o uso apropriado 
dos “moderadores do humor” 
(carbonato de lítio, ácido val-
próico, carbamazepina, etc).

Como se não bastasse, 
recente relatório da OMS 
afirma que a maior causa de 
comprometimento da saúde da 
humanidade até o ano de 2020 
será exatamente a depressão, 
ultrapassando as doenças car-
diovasculares, pulmonares, 
reumatológicas e até mesmo 
o câncer.

Há pouco mais de seis meses 
residindo na região, ficamos de 
início muito assustados com 
a prevalência de suicídios 
na população jovem e adulta 
jovem, tanto das cidades quanto 
da zona rural, da microrre-
gião, tornando-se urgente um 
“diagnóstico sociológico” para 
que justificássemos o enorme 
número de óbitos verificados. 
Na verdade, somos um pouco 
avessos às estatísticas que nos 
chegam prontas do exterior e 
que às vezes refletem uma rea-
lidade que não a nossa. 

Verificamos um número 
muito grande de pacientes 
deprimidos, alguns em tra-
tamento há 15-20 anos, sem 
resposta satisfatória ao imenso 
arsenal terapêutico que hoje 
temos em mãos. Se legado 
outro não deixamos aos nossos 
alunos, sempre recomendamos 
extremo cuidado nos diagnós-
ticos de depressão. Comparti-
lhamos com o trabalho do Dr. 
Akiskal, médico egípcio radi-
cado nos EUA, personagem 
importante do nosso tempo 
no que se refere ao estudo das 
depressões maiores (depres-
são unipolar) e dos Transtor-
nos Bipolares do Humor. Tal 
pesquisador subdividiu tais 
transtornos em sete subtipos 
(espectro bipolar) e a princípio 
e a grosso modo, quase todas as 
depressões, ao nosso ver, são 
psicóticas, até que se prove o 
contrário!

Harold Kaplan e Benjamin 
Sadock, no seu  “Compêndio 
de Psiquiatria”, livro básico 
da especialidade, enfatizam os 
fatores genéticos deste tipo de 
patologia e afirmam que, paren-
tes em primeiro grau, de pro-
bandos com transtorno bipolar 
tipo I (mania unipolar) estão 
de 8 a 18 vezes mais propen-
sos que parentes em primeiro 
grau de sujeitos-controle, a 
terem transtorno bipolar I, e de 

Dr. Paulo Sérgio Xavier de 
Vilhena
Psiquiatra credenciado do S.P.A. – 
Saúde em Boa Esperança/MG. 

Dr. Paulo Sérgio Xavier de Vilhena

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Clínica de Oftalmologia Avançado
Rua Grão Pará, 727, mezanino, Cj. 201, 
202, 208, 901, 902 - Santa Efigênia
Fone: (031) 3241-6329
Especialidade: Oftalmologia

Hospital Mater Dei
Rua Gonçalves Dias, 2700, 
Santo Agostinho
Fone: (031) 3339-9000
Especialidade: Geral

BOA ESPERANÇA - MG
Clínica de Medicina e Est. Belleterne
Rua Juscelino Kubistcheck, 656, Centro
Fone: (035) 3851-6338
Especialidades:
Anestesiologia, Cirurgia Plástica, 
Dermatologia, Fisiatria, Ginec./Obstetra

Daniela Junqueira Oliveira
R. Expedicionários, 166, Centro
Fone: (035) 3851-3106
Especialidade: Fonoaudiologia

Lia Brito de Lima
R. Expedicionários, 166, Centro
Fone: (035) 3851-3106
Especialidade: Nutrição

Michele Goulart
Rua  João Camilo da Silva, 119, Nova Era
Fone: (035) 3851-1211
Especialidade: Fisioterapia

Pro Fisio Clínica Fisioterapia
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 173a, 
Centro
Fone: (035) 3851-6015
Especialidade: Psicologia

GuARATINGuETá - SP
F. G. Laboratório
Rua Monsenhor Felippo,  325, Centro
Fone: (012) 3132-4548
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJuBá - MG
Sanicor Diagnóstico em Cardiologia
Rua Francisco Masseli, 852, Centro
Fone: (035) 3622-2930
Especialidade: Cardiologia

LORENA - SP
José Waldyr Fleury de Azevedo
Rua Major Rodrigo Luiz, 1950, Olaria
Fone: (012) 3153-1602
Especialidade: Pediatria

Laboratório de Análises Clínicas Lorena
Avenida Godoy Neto, 214, Olaria
Fone: (012) 3153-2677
Especialidade: Análises Clínicas

POuSO ALEGRE – MG  
Hospital Samuel Libânio
Rua Comendador José Garcia, 777, Centro
Fone: (035) 3422-2345
Especialidade: Geral

Renata de Almeida
Av. Alberto de Barros Cobra, 727, sala 2, 
Nova Pouso Alegre
Fone: (035) 3423-1610
Especialidade: Nutrição

PASSOS – MG  
Karina Maciel Pádua - Laboratório
Rua Cristiano Stockler, 316, Centro
Fone: (035) 3522-0238
Especialidade: Análises Clínicas

POÇO FuNDO – MG  
Hospital Gimirim
Praça Tancredo Neves, 228 Centro
Fone: (035) 3283-1158
Especialidade: Geral

SãO CARLOS – SP
Cláudia Borsatto Guedes Manholer
Rua Marechal Deodoro, 2115, Centro
Fone: (016) 3307-2026
Especialidade: Nutrição

Clínica Médica Terrugi
Rua XV de Novembro, 1378, Cidade 
Aracy
Fone: (016) 3371-3479
Especialidade: Fisioterapia

Marrara, Cardinalli
Rua Dona Maria Jacinta, 241, 11º, sala 112, 
Jardim Paraíso
Fones: (016) 3371-8419/
3374-2097
Especialidades: 
Cardiologia, Endocrinologia

Octavio Silva
Rua Dona Maria Jacinta, 241, 3º, sala 32, 
Jardim Paraíso
Fones: (016) 3374-3436
Especialidades: Cardiologia, ECG

Radi Imagem Prestação de Serviços
Rua Rui Barbosa, 1481, 
Vila Monteiro, Gleba I
Fones: (016) 3364-2555
Especialidades: Radiologia, Densitometria 
Óssea, Mamografia, Ultrassonografia, Res-
sonância Magnética e Tomografia Compu-
tadorizada

Rosemeire Rosa Higahi
Rua Marechal Deodoro, 2115, Centro
Fone: (016) 3372-4702
Especialidade: Fisioterapia

SãO GONÇALO DO SAPuCAí – MG
Clínica Fisu’s Fisioterapia e Saúde
Rua Professor  Antonio Néder, 35, Centro
Fone: (035) 3241-2929
Especialidades: Fisioterapia, R.P.G., Fono-
audiologia, Psicologia e Nutrição

SãO JOSé DO RIO PRETO – SP
Clínica Ginecológica Dr. Rosan
Rua Ondina, 382, Vila Redentora
Fone: (017) 3235-2841
Especialidades: 
Ginecologia/Obstetra e Ultrassonografia

H. Tozze & Cia
Rua Antonio de Godoy, 3868, Centro
Fone: (017) 3235-7143
Especialidade: Fisioterapia

ultrasson Rio Preto
Rua Redentora, 3130, Vila Redentora
Fone: (017) 3234-5151
Especialidades: 
Densitometria Óssea, Ultrassonografia

SãO PAuLO – SP
An Mar
Rua Vieira Maciel, 42, Jardim Paulista
Fone: (011) 3885-0403
Especialidades: 
Ortopedia/Traumatologia

TAuBATé – SP
Clínica 9 de Julho Med. Diagnóstica
Av. Nove de Julho, 415, Centro
Fone: (012) 3625-2000
Especialidades: 
Ressonância Magnética, Tomografia 
Comp., Ultrassonografia, Densitome-
tria, ECG, Teste Ergométrico, Medicina 
Nuclear, Holter

Laboratório de Anatomia, Patologia e 
Citopatologia
Rua Quatro de Março, 635, Centro
Fone: (012) 3632-1941
Especialidades: 
Análises Clínicas e Anatomia Patológica

Assembléia aprova contas e lança novos planosAssembléia aprova contas e lança novos planos
Planos Café-com-Leite nas modalidades ‘A’ e ‘C’ já estão registrados na ANS

No último dia 25 de abril, 
aconteceu em São Paulo, no 
Hotel Mercure Apartments 
São Paulo Central Towers, 
a Assembléia Geral Ordi-
nária. Os Conselhos Dire-
tor e Fiscal trataram da 
aprovação das contas do 
exercício de 2007, além da 
aprovação e lançamento 
dos planos de saúde Café-
com-Leite nas modalidades 
‘A’ e ‘C’, já registrados na 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Na ocasião também 
foram aprovadas as pro-
postas de filiação de novas 
entidades associadas.
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Encontro debate a parceria entre associadas e plano de saúde

João Lobo de Oliveira, do Conselho Fiscal do Sistema Paulista de Assistência, ao lado dos membros do Conselho Diretor: 
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro (presidente), Matusalém Vilela Lemos, João Emygdio Gonçalves e Noé Francisco Rodrigues.

Leia na página 3

O Sistema Paulista de 
Assistência, através de seus 
superintendentes geral, 
Reginaldo Balbino Pereira, 
e operacional, Hildo Grassi, 
estiveram reunidos com a 
Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), no 
último dia 6 de maio.

O S.P.A. – Saúde deve 
ampliar sua atuação agre-
gando novas entidades para-
naenses – entre cooperativas 
e sindicatos.  “O sistema de 

autogestão possibilita um 
atendimento digno por um 
custo menor do que a grande 
maioria dos planos de Saúde”, 
avaliou Pereira, superinten-
dente geral, “É exatamente 
isso que faz com que o S.P.A. 
– Saúde tenha um acolhi-
mento crescente em várias 
regiões do país, onde o tra-
balhador rural precisa equa-
cionar cuidadosamente seus 
recursos para poder cuidar da 
saúde de sua família”.

Novos horizontes: Sistema Paulista de Assistência 
busca novas associadas no Paraná

Da esquerda para a direita: Kelli Rodrigues, do departamento Sindical da FAEP, 
Reginaldo Balbino Pereira, superintendente geral e  Hildo Grassi, superintendente 
operacional do S.P.A. – Saúde, Luiz Antonio Digiovani, superintendente técnico-
sindical e Livaldo Gemin, diretor-secretário da FAEP.

Página 4

Suicídio: o alto 
índice preocupa

Coluna Médica



S.P.A.- Saúde     (0xx11) 3146-3131       Visite nosso site: www.spasaude.org.br

Suicídio: a alta 
incidência na região

Coluna Médica

2 a 10 vezes mais propensos 
a terem transtorno depressivo 
maior (depressão unipolar). 
Aqui  não se faz obrigatória 
a ciclagem depressão-mania. 
Soma-se a estes dados o pode-
rio da indústria farmacêutica 
com o lançamento dos ISRS 
(inibidores seletivos da recap-
tação da serotonina), repre-
sentados inicialmente pela 
fluoxetina, o que banalizou 
o tratamento das depressões 
pelo clínico.

Concluímos que, em pri-
meiro lugar, há um certo “des-
prezo” por parte dos médi-
cos não-especialistas para 
se chegar a um diagnóstico 
etiológico das depressões, e 
em segundo lugar, consta-
tamos na região um imenso 
número de casamentos con-
sangüíneos entre indivíduos 
portadores de tais transtornos 
(broto psicótico), gerando 
assim um número exuberante 
de depressões graves e, conse-
qüentemente, suicídios. Ora, 
sem diagnóstico etiológico, 
compromete-se o tratamento, 
como em toda a medicina, 
e trata-se a depressão como 
sintoma, sem jamais atuar na 
causa. Na prática receita-se 
muito antidepressivos, benzo-
diazepínicos e até neurolép-
ticos, sem o uso apropriado 
dos “moderadores do humor” 
(carbonato de lítio, ácido val-
próico, carbamazepina, etc).

Como se não bastasse, 
recente relatório da OMS 
afirma que a maior causa de 
comprometimento da saúde da 
humanidade até o ano de 2020 
será exatamente a depressão, 
ultrapassando as doenças car-
diovasculares, pulmonares, 
reumatológicas e até mesmo 
o câncer.

Há pouco mais de seis meses 
residindo na região, ficamos de 
início muito assustados com 
a prevalência de suicídios 
na população jovem e adulta 
jovem, tanto das cidades quanto 
da zona rural, da microrre-
gião, tornando-se urgente um 
“diagnóstico sociológico” para 
que justificássemos o enorme 
número de óbitos verificados. 
Na verdade, somos um pouco 
avessos às estatísticas que nos 
chegam prontas do exterior e 
que às vezes refletem uma rea-
lidade que não a nossa. 

Verificamos um número 
muito grande de pacientes 
deprimidos, alguns em tra-
tamento há 15-20 anos, sem 
resposta satisfatória ao imenso 
arsenal terapêutico que hoje 
temos em mãos. Se legado 
outro não deixamos aos nossos 
alunos, sempre recomendamos 
extremo cuidado nos diagnós-
ticos de depressão. Comparti-
lhamos com o trabalho do Dr. 
Akiskal, médico egípcio radi-
cado nos EUA, personagem 
importante do nosso tempo 
no que se refere ao estudo das 
depressões maiores (depres-
são unipolar) e dos Transtor-
nos Bipolares do Humor. Tal 
pesquisador subdividiu tais 
transtornos em sete subtipos 
(espectro bipolar) e a princípio 
e a grosso modo, quase todas as 
depressões, ao nosso ver, são 
psicóticas, até que se prove o 
contrário!

Harold Kaplan e Benjamin 
Sadock, no seu  “Compêndio 
de Psiquiatria”, livro básico 
da especialidade, enfatizam os 
fatores genéticos deste tipo de 
patologia e afirmam que, paren-
tes em primeiro grau, de pro-
bandos com transtorno bipolar 
tipo I (mania unipolar) estão 
de 8 a 18 vezes mais propen-
sos que parentes em primeiro 
grau de sujeitos-controle, a 
terem transtorno bipolar I, e de 

Dr. Paulo Sérgio Xavier de 
Vilhena
Psiquiatra credenciado do S.P.A. – 
Saúde em Boa Esperança/MG. 

Dr. Paulo Sérgio Xavier de Vilhena

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Clínica de Oftalmologia Avançado
Rua Grão Pará, 727, mezanino, Cj. 201, 
202, 208, 901, 902 - Santa Efigênia
Fone: (031) 3241-6329
Especialidade: Oftalmologia

Hospital Mater Dei
Rua Gonçalves Dias, 2700, 
Santo Agostinho
Fone: (031) 3339-9000
Especialidade: Geral

BOA ESPERANÇA - MG
Clínica de Medicina e Est. Belleterne
Rua Juscelino Kubistcheck, 656, Centro
Fone: (035) 3851-6338
Especialidades:
Anestesiologia, Cirurgia Plástica, 
Dermatologia, Fisiatria, Ginec./Obstetra

Daniela Junqueira Oliveira
R. Expedicionários, 166, Centro
Fone: (035) 3851-3106
Especialidade: Fonoaudiologia

Lia Brito de Lima
R. Expedicionários, 166, Centro
Fone: (035) 3851-3106
Especialidade: Nutrição

Michele Goulart
Rua  João Camilo da Silva, 119, Nova Era
Fone: (035) 3851-1211
Especialidade: Fisioterapia

Pro Fisio Clínica Fisioterapia
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 173a, 
Centro
Fone: (035) 3851-6015
Especialidade: Psicologia

GuARATINGuETá - SP
F. G. Laboratório
Rua Monsenhor Felippo,  325, Centro
Fone: (012) 3132-4548
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJuBá - MG
Sanicor Diagnóstico em Cardiologia
Rua Francisco Masseli, 852, Centro
Fone: (035) 3622-2930
Especialidade: Cardiologia

LORENA - SP
José Waldyr Fleury de Azevedo
Rua Major Rodrigo Luiz, 1950, Olaria
Fone: (012) 3153-1602
Especialidade: Pediatria

Laboratório de Análises Clínicas Lorena
Avenida Godoy Neto, 214, Olaria
Fone: (012) 3153-2677
Especialidade: Análises Clínicas

POuSO ALEGRE – MG  
Hospital Samuel Libânio
Rua Comendador José Garcia, 777, Centro
Fone: (035) 3422-2345
Especialidade: Geral

Renata de Almeida
Av. Alberto de Barros Cobra, 727, sala 2, 
Nova Pouso Alegre
Fone: (035) 3423-1610
Especialidade: Nutrição

PASSOS – MG  
Karina Maciel Pádua - Laboratório
Rua Cristiano Stockler, 316, Centro
Fone: (035) 3522-0238
Especialidade: Análises Clínicas

POÇO FuNDO – MG  
Hospital Gimirim
Praça Tancredo Neves, 228 Centro
Fone: (035) 3283-1158
Especialidade: Geral

SãO CARLOS – SP
Cláudia Borsatto Guedes Manholer
Rua Marechal Deodoro, 2115, Centro
Fone: (016) 3307-2026
Especialidade: Nutrição

Clínica Médica Terrugi
Rua XV de Novembro, 1378, Cidade 
Aracy
Fone: (016) 3371-3479
Especialidade: Fisioterapia

Marrara, Cardinalli
Rua Dona Maria Jacinta, 241, 11º, sala 112, 
Jardim Paraíso
Fones: (016) 3371-8419/
3374-2097
Especialidades: 
Cardiologia, Endocrinologia

Octavio Silva
Rua Dona Maria Jacinta, 241, 3º, sala 32, 
Jardim Paraíso
Fones: (016) 3374-3436
Especialidades: Cardiologia, ECG

Radi Imagem Prestação de Serviços
Rua Rui Barbosa, 1481, 
Vila Monteiro, Gleba I
Fones: (016) 3364-2555
Especialidades: Radiologia, Densitometria 
Óssea, Mamografia, Ultrassonografia, Res-
sonância Magnética e Tomografia Compu-
tadorizada

Rosemeire Rosa Higahi
Rua Marechal Deodoro, 2115, Centro
Fone: (016) 3372-4702
Especialidade: Fisioterapia

SãO GONÇALO DO SAPuCAí – MG
Clínica Fisu’s Fisioterapia e Saúde
Rua Professor  Antonio Néder, 35, Centro
Fone: (035) 3241-2929
Especialidades: Fisioterapia, R.P.G., Fono-
audiologia, Psicologia e Nutrição

SãO JOSé DO RIO PRETO – SP
Clínica Ginecológica Dr. Rosan
Rua Ondina, 382, Vila Redentora
Fone: (017) 3235-2841
Especialidades: 
Ginecologia/Obstetra e Ultrassonografia

H. Tozze & Cia
Rua Antonio de Godoy, 3868, Centro
Fone: (017) 3235-7143
Especialidade: Fisioterapia

ultrasson Rio Preto
Rua Redentora, 3130, Vila Redentora
Fone: (017) 3234-5151
Especialidades: 
Densitometria Óssea, Ultrassonografia

SãO PAuLO – SP
An Mar
Rua Vieira Maciel, 42, Jardim Paulista
Fone: (011) 3885-0403
Especialidades: 
Ortopedia/Traumatologia

TAuBATé – SP
Clínica 9 de Julho Med. Diagnóstica
Av. Nove de Julho, 415, Centro
Fone: (012) 3625-2000
Especialidades: 
Ressonância Magnética, Tomografia 
Comp., Ultrassonografia, Densitome-
tria, ECG, Teste Ergométrico, Medicina 
Nuclear, Holter

Laboratório de Anatomia, Patologia e 
Citopatologia
Rua Quatro de Março, 635, Centro
Fone: (012) 3632-1941
Especialidades: 
Análises Clínicas e Anatomia Patológica

Assembléia aprova contas e lança novos planosAssembléia aprova contas e lança novos planos
Planos Café-com-Leite nas modalidades ‘A’ e ‘C’ já estão registrados na ANS

No último dia 25 de abril, 
aconteceu em São Paulo, no 
Hotel Mercure Apartments 
São Paulo Central Towers, 
a Assembléia Geral Ordi-
nária. Os Conselhos Dire-
tor e Fiscal trataram da 
aprovação das contas do 
exercício de 2007, além da 
aprovação e lançamento 
dos planos de saúde Café-
com-Leite nas modalidades 
‘A’ e ‘C’, já registrados na 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Na ocasião também 
foram aprovadas as pro-
postas de filiação de novas 
entidades associadas.
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Encontro debate a parceria entre associadas e plano de saúde

João Lobo de Oliveira, do Conselho Fiscal do Sistema Paulista de Assistência, ao lado dos membros do Conselho Diretor: 
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro (presidente), Matusalém Vilela Lemos, João Emygdio Gonçalves e Noé Francisco Rodrigues.

Leia na página 3

O Sistema Paulista de 
Assistência, através de seus 
superintendentes geral, 
Reginaldo Balbino Pereira, 
e operacional, Hildo Grassi, 
estiveram reunidos com a 
Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná (FAEP), no 
último dia 6 de maio.

O S.P.A. – Saúde deve 
ampliar sua atuação agre-
gando novas entidades para-
naenses – entre cooperativas 
e sindicatos.  “O sistema de 

autogestão possibilita um 
atendimento digno por um 
custo menor do que a grande 
maioria dos planos de Saúde”, 
avaliou Pereira, superinten-
dente geral, “É exatamente 
isso que faz com que o S.P.A. 
– Saúde tenha um acolhi-
mento crescente em várias 
regiões do país, onde o tra-
balhador rural precisa equa-
cionar cuidadosamente seus 
recursos para poder cuidar da 
saúde de sua família”.

Novos horizontes: Sistema Paulista de Assistência 
busca novas associadas no Paraná

Da esquerda para a direita: Kelli Rodrigues, do departamento Sindical da FAEP, 
Reginaldo Balbino Pereira, superintendente geral e  Hildo Grassi, superintendente 
operacional do S.P.A. – Saúde, Luiz Antonio Digiovani, superintendente técnico-
sindical e Livaldo Gemin, diretor-secretário da FAEP.
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