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Câncer mata mais rápido no Brasil
Reginaldo Balbino Pereira
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comparabilidade internacional. Ele diz, 
porém, que o mau desempenho não 
pode ser atribuído apenas à questão dos 
dados. “O Brasil enfrenta problemas de 
diagnóstico tardio que diminuem muito 
a sobrevida”.

Para Célia Tosello, responsável pela 
oncologia clínica do IBCC (Instituto Bra–
sileiro de Controle do Câncer), a demora 
para o diagnóstico está ligada à questão 
cultural e à falta de preparo de profissio–
nais. 

“Infelizmente, grande parte da popu–
lação não dá a devida atenção à saúde. 
Muitos preferem se automedicar”, diz. 

Gulnar Azevedo, do IMS (Instituto 
de Medicina Social da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro), destaca ainda 
que a sobrevida no Brasil também é pre–
judicada pelo intervalo entre diagnóstico 
e tratamento. “Muitos são diagnosticados 
no início da doença, mas precisam esperar 
na fila”.

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

O texto a seguir é de autoria de 
Denise Meichein e foi publicado na 
Folha de S. Paulo recentemente. É um 
retrato do quadro de evolução do câncer, 
esta patologia que causa dores e perdas 
inestimáveis em nossas comunidades. O 
Sistema Paulista de Assistência, entidade 
instituída para minimizar riscos, dando–
nos orientações e coberturas, coloca–se 
no contexto para ajudar também  na 
prevenção  bastando somente que cada 
beneficiário procure conhecer e se ins–
crever no programa de promoção a saúde  
e prevenção de riscos de doenças que é 
realizado juntamente com as cooperati–
vas, sindicatos e associações de produto–
res rurais vinculados ao Sistema Paulista 
de Assistência. Vamos à matéria:

Pesquisa analisou dados sobre 4 
tipos da doença em 31 países; Brasil está 
entre os piores em ranking de sobrevida 
ao câncer. Foram usados diagnósticos 
de 1,9 milhão de pessoas entre 1990 e 
1995; especialista ressalta comparação 
de Brasil com países desenvolvidos. 

O câncer mata mais rápido no Brasil 
do que em países desenvolvidos, afirma 
pesquisa britânica inédita. O baixo 

número de brasileiros que sobrevivem 
por pelo menos cinco anos após o diag–
nóstico colocou o país nas últimas posi–
ções do ranking de sobrevida de quatro 
tipos de câncer. 

Coordenada pelo epidemiologista 
britânico Michel Coleman, da London 
School of Hygiene and Tropical Medi–
cine, a pesquisa analisou dados sobre 
tumores de mama, próstata, cólon e reto 
diagnosticados entre 1990 e 1995 em 1,9 
milhão de pessoas de 31 países. 

Inédito pela abrangência, o estudo 
mostrou que regiões de alto grau de 
desenvolvimento, como Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Europa Ocidental têm 
taxas de sobrevida bem superiores às 
verificadas no Leste Europeu, no Brasil 
e na Argélia (único representante afri–
cano, que apresentou as piores taxas em 
todos os tipos de câncer). 

Cuba, que ao lado do Brasil é o único 
latino–americano no estudo, foi a exce–
ção. Seu bom desempenho, porém, pode 
estar superestimado devido a problemas 
com a qualidade dos dados fornecidos, 
diz Coleman. 

No caso do câncer de mama, a taxa 

de sobrevida variou de 38,8% a 84% 
nos diferentes países. O Brasil ficou 
na 29ª posição, com 58,4%. A variação 
também foi bastante ampla no câncer de 
próstata (de 21,4% a 91,9%), cólon (de 
30,6% a 61,4% entre as mulheres e de 
11,4% a 63% entre homens) e reto (de 
18,2% a 63,9% entre as mulheres e de 
25,9% a 59,2% entre os homens). Em 
quase todos os casos, o Brasil está entre 
os dez últimos colocados. 

Para o diretor–geral do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), porém, o desem–
penho brasileiro não é tão ruim. “A 
pesquisa compara o Brasil basicamente 
com países de alto desenvolvimento”, 
diz Luiz Santini. 

Outro ponto que pode ter prejudi–
cado o desempenho do país é a preca–
riedade de informações sobre os casos 
da doença. Segundo Sergio Koifman, 
da Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fiocruz, que participou do estudo, no 
caso brasileiro foram utilizados dados 
de apenas 1.723 pacientes das cidades 
de Campinas e Goiânia, as duas únicas 
que mantinham registros da doença 
dentro dos padrões necessários para a 
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Visando aprimorar cada vez mais as 
informações fornecidas com qualidade e 
precisão, informamos que já se encontra 
disponível aos nossos beneficiários o Portal 
do Beneficiário, onde o beneficiário terá 
acesso à consulta de extrato, contribuição, 
informe de IRRF, rede credenciada, fale 
conosco, alterar senha.

 Em caso de dúvidas ao acessar entrar 
em contato com Cristina (Assistente 
Social) no CAR - Central de Atendimento e 
Relacionamento Tel: (11) 3473-1617.

Para acessar digite o endereço: 
www.spasaude.org.br e clique no link.

Portal do Beneficiário

Cristina Aparecida Pinto
Assistente Social

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

Hildo Grassi
Para começar uma nova etapa de 

crescimento, juntamente com seus 
colaboradores e associados, o S.P.A. 
– Saúde com a assessoria da agência 
de Publicidade e Propaganda Nyx 
Comunicações, desenvolveu uma 
nova identidade visual.

A nova logomarca traz a experiên–
cia adquirida ao longo desses anos e 
ao mesmo tempo um visual jovem, já 
que estamos no mercado há 15 anos. 
Os materiais de divulgação, formas 
de comunicação, assessoria e pres–
tação de serviços, também foram 
modificados para o melhor acesso 
dos colaboradores e associados. 

Nesta nova fase, além de objetivi–
dade, clareza e leveza dos materiais, o 
S.P.A. – Saúde, está criando e desen–
volvendo ferramentas que possibi–
litam uma interatividade entre seus 
beneficiários e colaboradores, como 
o novo site e os programas de saúde.

Outra dessas ferramentas será o 
novo orientador médico, que além de 
reformulado e atualizado, virá com 

um novo produto totalmente direcio–
nado ao produtor rural, o Café com 
Leite. 

Além disso, o S.P.A. – Saúde  
também estará promovendo o I 
Implanta TISS – Rumo a Padroni-
zação, que é destinado a todas as 
operadoras e prestadores de serviços 
na área da Saúde. Este evento será 
realizado do Centro de Convenções 
Rebouças, nos dia 30 e 31 de outu–
bro, em São Paulo, para maiores 
informações acesse o site: www.spa-
saude.org.br.

Todas essas mudanças e as que 
ainda estão por vir fazem parte de 
uma nova estruturação do S.P.A. – 
Saúde, que tem como objetivo prin–
cipal criar um elo mais forte com 
todos os seus colaboradores e se 
tornar muito mais acessível a todos 
os associados atuais e futuros.

Depoimento

Meu nome é Carlos Roberto Forti, casado,  
morador em São João do Pau D’Alho, em São 
Paulo. Sou conveniado do S.P.A. – Saúde desde 
que houve a adesão da cooperativa ao Sistema 
Paulista de Assistência. Há cerca de 8 anos, 
um problema que ataca pessoas entre 30 e 40 
anos de idade começou a se agravar em mim. 
Trata–se da Distonia, que até pouco tempo atrás 
não havia tratamento que resolvesse o problema 
definitivamente, todo tratamento que havia era 
paliativo. Como sou uma pessoa que não gosta 
de tomar remédios sem a comprovação de que 
surtem efeito, passei 8 anos com Distonia, sem 
tomar nenhum medicamento.

Foi a partir de janeiro, quando começaram a 
aparecer as complicações da doença, que depois 
de fazer uma ressonância magnética, fui infor–
mado por um médico ortopedista que ficaria em 
uma cadeira de rodas, em no máximo 5 anos, 
visto que estava ocorrendo um fechamento da 
passagem do líquido da medula entre a quinta e 
a sexta vértebra da coluna.

Neste momento resolvi procurar a equipe 
médica que está realizando um procedimento 
cirúrgico experimental para resolver em defi–
nitivo o problema da Distonia. Consultando o 
médico, este me disse que poderia me submeter 
ao processo cirúrgico de instalação de 2 DBS na 
cabeça e um marca–passo. De posse do pedido 
médico, entrei em contato com o S.P.A. – Saúde, 

desconfiado de que tivesse problema com a 
aprovação do pedido de tal cirurgia, por causa 
do alto valor deste procedimento, totalmente 
realizado com equipamentos importados. Para 
minha surpresa, num curto período de tempo, 
recebi a ligação telefônica em minha residên–
cia, informando da aprovação da cirurgia. Foi 
muito fácil contatar o S.P.A. – Saúde, não pre–
cisei sequer me deslocar a São Paulo, tive todas 
as questões relativas à cirurgia resolvidas por 
intermédio da cooperativa, com a pessoa res–
ponsável pelo atendimento ao conveniado do 
S.P.A. – Saúde. Autorizada a cirurgia, entrei em 
contato com os médicos, que marcaram o dia. 
Confesso que fiquei impressionado pelo modo 
tão eficiente como fui atendido pelo plano de 
saúde do Sistema Paulista de Assistência, haja 
visto que normalmente não é o que tem aconte–
cido com os demais planos de saúde.

Como tive que passar por um procedimento 
cirúrgico de alto valor, que jamais teria condi–
ções de pagar, estou muito agradecido ao S.P.A. 
– Saúde por ter arcado com todos os custos e 
me proporcionado uma vida normal depois da 
cirurgia.

Por que ter convênio
do S.P.A. – Saúde
Carlos Roberto Forti

Carlos Roberto Forti
Associado do S.P.A.–Saúde por intermédio da 
CACRETUPI.

O S.P.A. – Saúde
está de cara nova

Uma fibra encontrada na maioria das 
frutas e vegetais pode ajudar a evitar o 
câncer, segundo uma pesquisa britânica.

O estudo que ainda está sendo realizado 
pelo Institute of Food Research sugere que 
a pectina, uma fibra comum em vários 
alimentos, de batatas a ameixas, ajudaria 
a lutar contra a doença.

O coordenador da pesquisa, professor 
Vic Morris, usou microscópios de alta 
tecnologia para estudar a pectina e, 
segundo os resultados, um fragmento 
liberado pela fibra se liga a uma proteína 
associada a todos os estágios do câncer, 
chamada Gal3, inibindo-a.

“A maioria das alegações de que 
alimentos com efeitos contra o câncer são 
baseadas em estudos de populações. Para 
esta pesquisa, testamos um mecanismo 
molecular”, disse o pesquisador.

Morris ainda está trabalhando na 
pesquisa, mas afirmou que existem provas 
suficientes de que muitos tipos de frutas 
e verduras têm propriedades contra o 
câncer.

A quantidade de pectina em frutas e 
verduras varia, mas as maçãs e laranjas 
teriam grandes quantidades, enquanto 
os morangos e as uvas teriam baixa 
concentração da fibra.

Fibra de frutas e vegetais 
pode combater câncer

Fonte: site BBC Brasil
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comparabilidade internacional. Ele diz, 
porém, que o mau desempenho não 
pode ser atribuído apenas à questão dos 
dados. “O Brasil enfrenta problemas de 
diagnóstico tardio que diminuem muito 
a sobrevida”.

Para Célia Tosello, responsável pela 
oncologia clínica do IBCC (Instituto Bra–
sileiro de Controle do Câncer), a demora 
para o diagnóstico está ligada à questão 
cultural e à falta de preparo de profissio–
nais. 

“Infelizmente, grande parte da popu–
lação não dá a devida atenção à saúde. 
Muitos preferem se automedicar”, diz. 

Gulnar Azevedo, do IMS (Instituto 
de Medicina Social da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro), destaca ainda 
que a sobrevida no Brasil também é pre–
judicada pelo intervalo entre diagnóstico 
e tratamento. “Muitos são diagnosticados 
no início da doença, mas precisam esperar 
na fila”.

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

O texto a seguir é de autoria de 
Denise Meichein e foi publicado na 
Folha de S. Paulo recentemente. É um 
retrato do quadro de evolução do câncer, 
esta patologia que causa dores e perdas 
inestimáveis em nossas comunidades. O 
Sistema Paulista de Assistência, entidade 
instituída para minimizar riscos, dando–
nos orientações e coberturas, coloca–se 
no contexto para ajudar também  na 
prevenção  bastando somente que cada 
beneficiário procure conhecer e se ins–
crever no programa de promoção a saúde  
e prevenção de riscos de doenças que é 
realizado juntamente com as cooperati–
vas, sindicatos e associações de produto–
res rurais vinculados ao Sistema Paulista 
de Assistência. Vamos à matéria:

Pesquisa analisou dados sobre 4 
tipos da doença em 31 países; Brasil está 
entre os piores em ranking de sobrevida 
ao câncer. Foram usados diagnósticos 
de 1,9 milhão de pessoas entre 1990 e 
1995; especialista ressalta comparação 
de Brasil com países desenvolvidos. 

O câncer mata mais rápido no Brasil 
do que em países desenvolvidos, afirma 
pesquisa britânica inédita. O baixo 

número de brasileiros que sobrevivem 
por pelo menos cinco anos após o diag–
nóstico colocou o país nas últimas posi–
ções do ranking de sobrevida de quatro 
tipos de câncer. 

Coordenada pelo epidemiologista 
britânico Michel Coleman, da London 
School of Hygiene and Tropical Medi–
cine, a pesquisa analisou dados sobre 
tumores de mama, próstata, cólon e reto 
diagnosticados entre 1990 e 1995 em 1,9 
milhão de pessoas de 31 países. 

Inédito pela abrangência, o estudo 
mostrou que regiões de alto grau de 
desenvolvimento, como Estados Unidos, 
Canadá, Japão e Europa Ocidental têm 
taxas de sobrevida bem superiores às 
verificadas no Leste Europeu, no Brasil 
e na Argélia (único representante afri–
cano, que apresentou as piores taxas em 
todos os tipos de câncer). 

Cuba, que ao lado do Brasil é o único 
latino–americano no estudo, foi a exce–
ção. Seu bom desempenho, porém, pode 
estar superestimado devido a problemas 
com a qualidade dos dados fornecidos, 
diz Coleman. 

No caso do câncer de mama, a taxa 

de sobrevida variou de 38,8% a 84% 
nos diferentes países. O Brasil ficou 
na 29ª posição, com 58,4%. A variação 
também foi bastante ampla no câncer de 
próstata (de 21,4% a 91,9%), cólon (de 
30,6% a 61,4% entre as mulheres e de 
11,4% a 63% entre homens) e reto (de 
18,2% a 63,9% entre as mulheres e de 
25,9% a 59,2% entre os homens). Em 
quase todos os casos, o Brasil está entre 
os dez últimos colocados. 

Para o diretor–geral do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), porém, o desem–
penho brasileiro não é tão ruim. “A 
pesquisa compara o Brasil basicamente 
com países de alto desenvolvimento”, 
diz Luiz Santini. 

Outro ponto que pode ter prejudi–
cado o desempenho do país é a preca–
riedade de informações sobre os casos 
da doença. Segundo Sergio Koifman, 
da Escola Nacional de Saúde Pública 
da Fiocruz, que participou do estudo, no 
caso brasileiro foram utilizados dados 
de apenas 1.723 pacientes das cidades 
de Campinas e Goiânia, as duas únicas 
que mantinham registros da doença 
dentro dos padrões necessários para a 
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Av. Andrade Neves, 707, cj 506
Fone: (019) 3234–7411
Especialidade: Ginecologia/Obstetrícia

Marisa Broglio
Av. Andrade Neves, 707, cj 506
Fone: (019) 3236–2900
Especialidade: Cirurgia Pediátrica/Pediatria

ITaBERÁ - SP
Laboratório de análises 
Clínicas Taliberti
Av. Pref. Carlos Rodrigues dos Santos, 57
Fone: (035) 3562–6412
Especialidade:  Análises Clínicas

ITajuBÁ - MG
ativa Centro Fisioterápico Ltda.
R. Antônio Simão Mauad, 504
Fone: (035) 3261–3636
Especialidade:  Fisioterapia

Cláudia Regina Ribeiro Ory Toquato
R. Francisco masseli, 400
Fone: (035) 3622–5788
Especialidade:  Nutrição

Laboratório Darto
Avenida BPS, 107
Fone: (035) 3622–0525
Especialidade:  Análises Clínicas

unimagem Diagnóstico e Terapêutica Ltda.
R. Dona Lucinda Carneiro, 92
Fone: (035) 3261–3636
Especialidade:  
Densitometria/Ecodopplercardiograma/
Mamografia/Ultrassonografia

ITaPEva – SP  
Laboratório de análises 
Clínicas Taliberti
Rua Higino Marques, 168
Fone: (015) 3524–3017
Especialidade: Análises Clínicas

Santa Casa de Misericódia de Itapeva
Rua Santos Dumont, 433
Fone: (015) 3522–1234
Especialidade: Hospital

jaCuTINGa - MG
Carlos joão Turato
Rua João Pessoa,  96
Fone: (035) 3443–3737
Especialidade: Psicologia

Graciele Batista Mendes
Rua Espírito Santo,  98
Fone: (035) 3443–6305
Especialidade: Fonoaudiologia

Rafael Donizete Lopes
Rua Barão do Rio Branco, 200
Fone: (035) 3443–3310
Especialidade: Ortopedia/Traumatologia

LORENa – SP  
Sérgio R. M. Zuppi Ltda.
R. Major Joaquim Luís Bastos, 141
Fone: (012) 3152–1998
Especialidade: Ortopedia/Traumatologia

MOCOCa - SP
CEFON - Fonoaudiologia Ltda.
R. Gabriel Pinheiro, 371
Fone: (019) 3665–6803
Especialidade: Fonoaudiologia

OuRO FINO - MG
Clínica Grossi isioterapia Ltda. - ME
R. Senador Julio Brandão, 312
Fone: (035) 3441–1186
Especialidade: Fisioterapia

Wladimir Ribeiro Grossi - ME
R. Treze de Maio, 210
Fone: (035) 3441–1951
Especialidade: Análises Clínicas

PaSSOS - MG
Helder augusto Martiuns Garcia
rua Santa Casa, 123
Fone: (035) 3521–2462
Especialidade: Pediatria

PEDRaLva - MG
Laboratório de análises 
Clínicas Santa Branca Ltda.
Rua Coronel Canuto, 240
Fone: (035) 3663–1142
Especialidade: Análises Clínicas

POuSO aLEGRE - MG
Clínica Parreiras de Fisioterapia Ltda.
R. Pedro Marcondes Duarte, 140 
Fone: (035) 3423–1107
Especialidade: Fisioterapia

unirad unidade Radiológica Ltda.
R. Samuel Líbano, 42
Fone: (035) 3422–3333
Especialidade: 
Densitometria/Mamografia/Ultrassonografia/
Análises Clínicas

RIBEIRãO PRETO - SP
Daniela Mesquita Consolini
Rua Jácomo Tonetto, 235
Fone: (016) 3964–6773
Especialidade: Nutrição

RIO CLaRO - SP
juliana Soave Chiodini
Avenida Dois, 529
Fone: (019) 3532–4232
Especialidade: Nutrição

SaNTa RITa DO SaPuCaí - MG
David Carvalho Kallás
R. Comendador Custódio Ribeiro, 333
Fone: (035) 3471–1335
Especialidade: 
Cirurgia Geral/Coloproctologia/Gastroente–
rologia/Endoscopia

Marcela de Faria Ribeiro Moreira
R. José Pinto Vilela, 123 Sala 3
Fone: (035) 3471–1697
Especialidade: Fisiatria
SENGéS - PR
Laboratório de análises 
Clínicas Taliberti
Travessa Almirante Tamandaré, 93
Fone: (043) 3567–1477
Especialidade: Análises Clínicas

SãO jOSé DO RIO PRETO - SP
audiologic Comércio e Representações de 
aparelhos auditivos Ltda.
Rua Quinze de Novembro, 4321
Fone: (017) 3233–1311
Especialidade: Fonoaudiologia
Lucia Helena Rosan Costa
Rua Ondina, 382
Fone: (017) 3235–2841
Especialidade: Nutrição

Morumbi Consultoria e Serviços Médicos
Rua Quinze de Novembro, 4461
Fone: (017) 3234–5076
Especialidade: 
Nefrologia/Ortopedia/Traumatologia

SãO PauLO - SP
Maria Salete Miott
Rua Maestro Cardim, 769 Bloco 5
Fone: (011) 3288–1011
Especialidade: Nutrição

TRêS CORaçõES - MG
Clínica São Francisco de assis Ltda. - ME
Rua Aureliano Martins de Andrade, 135A
Fone: (035) 3231–1769
Especialidade: 
Fisioterapia/Nutrição/Psicologia/R.P.G.

TRêS PONTaS - MG
Cardiocentro Ltda.
Rua Barão de Boa Esperança, 284
Fone: (035) 3265–6004
Especialidade: Cardiologia/ECG/Holter

Laboratório Santa Helena S/C
Avenida Oswaldo Cruz, 1352
Fone: (035) 3265–2868
Especialidade:  Análises Clínicas

vaRGINHa - MG
Patologia Clínica Hemoterápica Ltda.
Rua Dona Cota, 177
Fone: (035) 3214–3653
Especialidade:  Análises Clínicas
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PalavrasNotas

Visando aprimorar cada vez mais as 
informações fornecidas com qualidade e 
precisão, informamos que já se encontra 
disponível aos nossos beneficiários o Portal 
do Beneficiário, onde o beneficiário terá 
acesso à consulta de extrato, contribuição, 
informe de IRRF, rede credenciada, fale 
conosco, alterar senha.

 Em caso de dúvidas ao acessar entrar 
em contato com Cristina (Assistente 
Social) no CAR - Central de Atendimento e 
Relacionamento Tel: (11) 3473-1617.

Para acessar digite o endereço: 
www.spasaude.org.br e clique no link.

Portal do Beneficiário

Cristina Aparecida Pinto
Assistente Social

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

Hildo Grassi
Para começar uma nova etapa de 

crescimento, juntamente com seus 
colaboradores e associados, o S.P.A. 
– Saúde com a assessoria da agência 
de Publicidade e Propaganda Nyx 
Comunicações, desenvolveu uma 
nova identidade visual.

A nova logomarca traz a experiên–
cia adquirida ao longo desses anos e 
ao mesmo tempo um visual jovem, já 
que estamos no mercado há 15 anos. 
Os materiais de divulgação, formas 
de comunicação, assessoria e pres–
tação de serviços, também foram 
modificados para o melhor acesso 
dos colaboradores e associados. 

Nesta nova fase, além de objetivi–
dade, clareza e leveza dos materiais, o 
S.P.A. – Saúde, está criando e desen–
volvendo ferramentas que possibi–
litam uma interatividade entre seus 
beneficiários e colaboradores, como 
o novo site e os programas de saúde.

Outra dessas ferramentas será o 
novo orientador médico, que além de 
reformulado e atualizado, virá com 

um novo produto totalmente direcio–
nado ao produtor rural, o Café com 
Leite. 

Além disso, o S.P.A. – Saúde  
também estará promovendo o I 
Implanta TISS – Rumo a Padroni-
zação, que é destinado a todas as 
operadoras e prestadores de serviços 
na área da Saúde. Este evento será 
realizado do Centro de Convenções 
Rebouças, nos dia 30 e 31 de outu–
bro, em São Paulo, para maiores 
informações acesse o site: www.spa-
saude.org.br.

Todas essas mudanças e as que 
ainda estão por vir fazem parte de 
uma nova estruturação do S.P.A. – 
Saúde, que tem como objetivo prin–
cipal criar um elo mais forte com 
todos os seus colaboradores e se 
tornar muito mais acessível a todos 
os associados atuais e futuros.

Depoimento

Meu nome é Carlos Roberto Forti, casado,  
morador em São João do Pau D’Alho, em São 
Paulo. Sou conveniado do S.P.A. – Saúde desde 
que houve a adesão da cooperativa ao Sistema 
Paulista de Assistência. Há cerca de 8 anos, 
um problema que ataca pessoas entre 30 e 40 
anos de idade começou a se agravar em mim. 
Trata–se da Distonia, que até pouco tempo atrás 
não havia tratamento que resolvesse o problema 
definitivamente, todo tratamento que havia era 
paliativo. Como sou uma pessoa que não gosta 
de tomar remédios sem a comprovação de que 
surtem efeito, passei 8 anos com Distonia, sem 
tomar nenhum medicamento.

Foi a partir de janeiro, quando começaram a 
aparecer as complicações da doença, que depois 
de fazer uma ressonância magnética, fui infor–
mado por um médico ortopedista que ficaria em 
uma cadeira de rodas, em no máximo 5 anos, 
visto que estava ocorrendo um fechamento da 
passagem do líquido da medula entre a quinta e 
a sexta vértebra da coluna.

Neste momento resolvi procurar a equipe 
médica que está realizando um procedimento 
cirúrgico experimental para resolver em defi–
nitivo o problema da Distonia. Consultando o 
médico, este me disse que poderia me submeter 
ao processo cirúrgico de instalação de 2 DBS na 
cabeça e um marca–passo. De posse do pedido 
médico, entrei em contato com o S.P.A. – Saúde, 

desconfiado de que tivesse problema com a 
aprovação do pedido de tal cirurgia, por causa 
do alto valor deste procedimento, totalmente 
realizado com equipamentos importados. Para 
minha surpresa, num curto período de tempo, 
recebi a ligação telefônica em minha residên–
cia, informando da aprovação da cirurgia. Foi 
muito fácil contatar o S.P.A. – Saúde, não pre–
cisei sequer me deslocar a São Paulo, tive todas 
as questões relativas à cirurgia resolvidas por 
intermédio da cooperativa, com a pessoa res–
ponsável pelo atendimento ao conveniado do 
S.P.A. – Saúde. Autorizada a cirurgia, entrei em 
contato com os médicos, que marcaram o dia. 
Confesso que fiquei impressionado pelo modo 
tão eficiente como fui atendido pelo plano de 
saúde do Sistema Paulista de Assistência, haja 
visto que normalmente não é o que tem aconte–
cido com os demais planos de saúde.

Como tive que passar por um procedimento 
cirúrgico de alto valor, que jamais teria condi–
ções de pagar, estou muito agradecido ao S.P.A. 
– Saúde por ter arcado com todos os custos e 
me proporcionado uma vida normal depois da 
cirurgia.

Por que ter convênio
do S.P.A. – Saúde
Carlos Roberto Forti

Carlos Roberto Forti
Associado do S.P.A.–Saúde por intermédio da 
CACRETUPI.

O S.P.A. – Saúde
está de cara nova

Uma fibra encontrada na maioria das 
frutas e vegetais pode ajudar a evitar o 
câncer, segundo uma pesquisa britânica.

O estudo que ainda está sendo realizado 
pelo Institute of Food Research sugere que 
a pectina, uma fibra comum em vários 
alimentos, de batatas a ameixas, ajudaria 
a lutar contra a doença.

O coordenador da pesquisa, professor 
Vic Morris, usou microscópios de alta 
tecnologia para estudar a pectina e, 
segundo os resultados, um fragmento 
liberado pela fibra se liga a uma proteína 
associada a todos os estágios do câncer, 
chamada Gal3, inibindo-a.

“A maioria das alegações de que 
alimentos com efeitos contra o câncer são 
baseadas em estudos de populações. Para 
esta pesquisa, testamos um mecanismo 
molecular”, disse o pesquisador.

Morris ainda está trabalhando na 
pesquisa, mas afirmou que existem provas 
suficientes de que muitos tipos de frutas 
e verduras têm propriedades contra o 
câncer.

A quantidade de pectina em frutas e 
verduras varia, mas as maçãs e laranjas 
teriam grandes quantidades, enquanto 
os morangos e as uvas teriam baixa 
concentração da fibra.

Fibra de frutas e vegetais 
pode combater câncer

Fonte: site BBC Brasil
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S.P.A. – Saúde cumpre metas do Programa de PrevençãoS.P.A. – Saúde cumpre metas do Programa de Prevenção
Desde seu nascimento a Agên–

cia Nacional de Saúde Suplemen–
tar  (ANS) vem criando regras 
para regular o mercado da Saúde 
Suplementar. Após a criação da Lei 
9656/98, muitas ações desta agên–
cia afunilou as condutas e perfilou 
as ações tornando–as articuladoras, 
cuidadoras e centradas na assistên–
cia médico–hospitalar especiali–
zada, forçando a todo o mercado e 
espécies de operadoras a incorporar 
de forma crítica novas tecnologias, 
tentando configurar o atual modelo 
em um modelo eficiente e efetivo.

Um dos principais focos desta 
mudança regulatória é a da atenção 
à Saúde onde se procura envolvi–
mento com práticas cuidadoras e 
integrais. Como relata o diretor–
presidente da ANS, Dr. Fausto 
Pereira dos Santos, “pensar a 
saúde de forma integral significa, 
também, articular as diretrizes da 
ANS com as políticas empreendi–
das pelo Ministério da Saúde, res–
peitando as peculiaridades do setor 
suplementar, fortalecendo parcerias 
e a discussão a respeito das neces–
sidades de saúde da população”.

Em 23 de março de 2005, com 
a publicação da Resolução Nor–
mativa nº 94, definiu-se os crité–
rios para a prorrogação dos prazos 
para a integralização da cobertura 
com ativos garantidores das provi–
sões de risco, pelas operadoras de 
planos privados de assistência à 
saúde que realizassem programas 
de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Riscos de Doenças para seus 
beneficiários. 

Este acontecimento gerou 
uma via de acesso à mudança do 
modelo de atenção à Saúde no setor 
de Saúde Suplementar: saímos 
do conceito e modelo exclusiva–
mente intervencionista de natureza 
médico/curativa e incorporamos 
ações de promoção e prevenção. 

Esta mudança, além de propor–
cionar alteração no modelo assis–
tencial vigente, tem também como 
objetivo a melhoria da qualidade 
de vida dos beneficiários devido 
à possibilidade de prevenção. É a 
produção de cuidados integrados 
de atenção à saúde no intuito de 
envolver o indivíduo na promoção, 
proteção recuperação e reabilitação 
da saúde, estreitando o vinculo da 
operadora, profissionais de saúde 
e beneficiários e, principalmente, 
responsabilizando as operadoras 
pela gestão da saúde de seus bene–
ficiários.

Como esta mudança ocorre no 
Página 3

Câncer mata 
rápido no país

Informação

O Programa de Promoção à Saúde implantado pelo S.P.A. – Saúde tem feito 
medições de pressão arterial e exames para avaliar pacientes diabéticos.

Programa de Promoção à Saúde 
chega a todas associadas de SP e MG

O S.P.A. – Saúde está cami–
nhando para finalização da implan–
tação do Programa de Promoção à 
Saúde e Prevenção de Risco e Doen–
ças instituída pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar) 
através da  R. N.94 (Resolução Nor–
mativa) e IN 10 (Instrução Norma–
tiva) de 23 de maio de 2005. Inicia–
mos pela Cooperativa Agropecuária 
de Boa Esperança Ltda. (CAPEBE) 
em 2005 e estaremos abrangendo as 
associadas de São Paulo e de Minas 
Gerais até o mês de dezembro pró–
ximo.

O programa abrange a promo–
ção, prevenção, diagnóstico, trata–
mento, controle da doença já ins–
talada e reabilitação da saúde dos 
nossos beneficiários que se inscre–
veram previamente e direcionados 
para as linhas de cuidados propos–
tos pelas Associadas em consonân–

cia com as diretrizes da ANS. É 
importante ressaltar que no decor–
rer da implantação do programa, 
deparamos com grande número de 
diagnósticos de patologias ainda 
desconhecidas pelos beneficiários 
e que pudemos direcionar o trata–
mento minimizando o tratamento e 
potencializando a recuperação e o 
bem estar dos mesmos.

O foco principal é o trabalho 
educativo de prevenção de doenças 
através de palestras com profissio–
nais da área da saúde, educadores 
físicos e outros; campanhas educa–
tivas com consulta de enfermagem 
incluindo a aferição da pressão arte–
rial, mensuração da glicemia capilar 
(teste do diabetes), cálculo da massa 
corpórea e eletrocardiograma.

O S.P.A. – Saúde contribui para 
ser o seu plano de saúde e não o plano 
para o tratamento da sua doença.
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Painel
as cooperativas 
médicas e a aNS
Dr. José Luiz Toro da Silva

Recentemente, a Agên–
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) editou 
a Resolução Normativa nº 
175, estabelecendo que em 
se tratando de operadora 
de plano de saúde organi–
zada na forma de socie–
dade cooperativa, seu ato 
constitutivo deverá conter a 
seguinte cláusula: “Nenhum 
dispositivo deste Estatuto 
deverá ser interpretado no 
sentido de impedir os pro–
fissionais cooperados de se 
credenciarem ou referen–
ciarem a outras operadoras 
de planos de saúde ou segu–
radoras especializadas em 
saúde, que atuam regular–
mente no mercado de saúde 
suplementar, bem como 
deverá ser considerado nulo 
de pleno direito qualquer 
dispositivo estatutário que 
possua cláusula de exclu–
sividade ou de restrição à 
atividade profissional”.

Aludida resolução re–
força a idéia que é vedada 
a unimilitância, ou seja, as 
cooperativas médicas não 
podem impedir os seus coo–
perados de prestar serviços 
a outros planos de saúde.

Na realidade, tal proi–
bição já consta da Lei nº 
9.656/98, pois o art. 18, III, 
assevera que: “A aceitação 
por parte de qualquer pres–
tador de serviço ou profis–
sional de saúde, da condição 
de contratado, credenciado 
ou cooperado de uma ope–
radora de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1º. do 
art. 1º. desta Lei, implicará 
as seguintes obrigações e 
direitos: III – a manutenção 
do relacionamento de con–
tratação, credenciamento 
ou referenciamento com 
número ilimitado de opera–
doras, sendo expressamente 
vedado às operadoras, inde–
pendentemente de sua natu–

reza jurídica constitutiva, 
impor contratos de exclu–
sividade ou de restrição à 
atividade profissional.”

A nova resolução da 
ANS estabelece que cita–
dos requisitos deverão ser 
atendidos nos seguintes 
momentos, o que primeiro 
ocorrer: a) por ocasião do 
requerimento de autoriza–
ção de funcionamento; b) 
por ocasião da renovação 
da autorização de funcio–
namento; ou c) no prazo 
de doze meses, contado a 
partir da entrada em vigor 
da mencionada resolução.

Ao justificar a edição 
da mencionada resolução 
a ANS declarou que: “A 
resolução estabelece enten–
dimento e posicionamento 
uniforme acerca da uni–
militância, para que, com 
a minimização da mera 
interpretação subjetiva 
das cláusulas estatutárias, 
seja passível de concreti–
zação a segurança jurídica 
e, ainda, propiciar eficácia 
e equilíbrio ao funciona–
mento do mercado da saúde 
suplementar, enquanto bem 
coletivo, com o aprimo–
ramento dos instrumentos 
regulatórios. Vale destacar 
que a obrigação já vinha 
sendo imposta em algu–
mas decisões de aplicação 
de penalidade do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE sobre 
imposição de exclusivi–
dade aos profissionais coo–
perados (unimilitância) e 
passou também a ser ado–
tada pela ANS nos Termos 
de Compromisso de Ajuste 
de Conduta (TCAC) cele–
brados com as sociedades 
cooperativas autuadas pela 
citada prática infrativa”.

Dr. josé Luiz Toro da Silva
Assessor jurídico do S.P.A. – Saúde.

Cuidar de si próprio 
para cuidar do outro

Coluna Médica

Preocupar–se com  ►
auto–imagem;

Relacionar–se; ►
Estabelecer priori– ►

dades;
Adequar sono e  ►

repouso;
Preocupar–se com  ►

seu próprio estado emo–
cional, afetivo, espiritual, 
mental e psicológico.

Temos que nos preocupar 
com as questões do cuidado 
físico, mas também em rela–
ção ao cuidado emocional, 
como por exemplo, fazer 
algo que gosta e estabelecer 
prioridades, evitando assim 
o excesso de tensão na sua 
rotina diária.

As atitudes apontadas 
por nós enfermeiros são 
possíveis de serem feitas 
em nosso dia–a–dia, e com 
certeza podem ajudar a 
melhorar nossa qualidade 
de vida profissional e pes–
soal, tornando assim, o 
cuidado prestado por nós, 
como mãe, esposa, filha ou 
enfermeiras mais adequado.

Quando nos referimos ao 
cuidar de si para cuidar do 
outro, notamos que não há 
diferença em comparação 
com a realidade de qualquer 
outra realidade. O cuidador 
precisa se conhecer para 
poder se cuidar, precisa 
conhecer sua rotina, o tipo 
de cuidado por ele prestado 
e assim aprender a minimi–
zar os problemas presentes 
no ato de cuidar.

Acreditamos na impor–
tância de o cuidador com–
preender a necessidade 
do cuidar de si para haver 
um equilíbrio ao cuidar do 
outro, evitando desgastes 
e propiciando um cuidado 
afetivo.

Cuidar pode ser enten–
dido como atividades de 
apoio, facilitação, capacita–
ção, ajuda, atenção, troca de 
idéias, tomada de decisões. 
São atividades que promo–
vem ou mantêm o bem–es–
tar. É uma necessidade e um 
recurso do ser humano.

O cuidado é nosso ins–
trumento de trabalho, e ao 
mesmo tempo é causador 
de danos à saúde do criador. 
Por esse motivo, precisamos 
aprender a nos cuidar, evitar 
ou reduzir os danos desta 
ocupação, para assim poder–
mos prestar um cuidado 
mais adequado.

Geralmente, nós, enfer–
meiros, carregamos o 
estigma de serem pessoas 
que se doam aos outros, 
pessoas que “vivem” para 
cuidar dos outros. Real–
mente nossa função primor–
dial é cuidar e procuramos 
fazer isso muito bem. No 
entanto, esquecemos com 
freqüência, de cuidar de nós 
mesmos.

Cuidar de si, da nossa dor, 
do nosso fracasso, do medo, 
da raiva, da inveja, da humi–
lhação, do sentimento de 
impotência perante determi–
nada situação, cuidar de tudo 
o que nos abate e deprime, é 
o meio pelo qual podemos 
chegar a tocar em outro ser 
que precisa de cuidado.

Aqui estão algumas cate–
gorias que devemos fazer 
quanto ao ato de cuidar de 
si:

Fazer controle  ►
médico e odontológico 
mediante consultas/exames;

Alimentar–se ade– ►
quadamente;

Praticar exercícios  ►
físicos;

Fazer coisas de que  ►
gosta;

Renata Moura
Enfermeira do S.P.A. – Saúde.

Renata Moura

S.P.A. – Saúde? Com a implan–
tação da RN nº 94, foi desenvol–
vido um plano piloto e através da 
IN nº 10 foi montado o perfil do 
Programa de Promoção a Saúde e 
Prevenção de Risco de Doenças do 
S.P.A. – Saúde. As operadoras que 
apresentaram o programa naquela 
época estavam iniciando a qualifi–
cação frente a ANS, pois através da 
matriz de avaliação dava a dimen–
são classificatória com números 
percentuais tal como: 50% para 
atenção a Saúde (isto é criação do 
Programa), 30% para dados eco–
nômico financeiros, 10% estru–
tura e operação e 10% satisfação 
do beneficiário. O S.P.A. – Saúde 
cumpriu todas as metas e a respon–
sabilidade em função dos 50% que 
representavam o programa foi à 
mola propulsora que a empresa viu 
para financiá-lo e desenvolvê-lo.

Foi implantado principalmente 
nas áreas de Saúde do adulto e 
do idoso, linhas de cuidados tais 
como Diabetes Mellitus, Hiperten–
são Arterial Sistêmica, Neoplasias 
de pele, intestino, de próstata no 
homem, mama e colo uterino  na 
mulher, assim como combate a 
fatores mórbidos tais como obesi–
dade e alimentação saudável com 
atividade física, tabagismo, alco–
olismo, combate as dislipidemia 
entre outras. Foram elaboradas 
busca ativa, atividades informa–
tivas, palestras, atividades físicas 
coletivas, treinamentos de profis–
sionais da saúde para atendimento 
dentro dos protocolos pré–estabele–
cidos, campanhas preventivas em 
unidade móvel,tarefas de exames 
de  glicemia capilar, mensuração 
da pressão arterial, avaliação do 
ìndice de Massa Corporal (IMC) 
e propostas com orientações de 
uma vida melhor com profissionais 
da nutrição, fisioterapeutas, edu–
cadores físicos, psicólogos, entre 
outros. Hoje, temos números para 
mostrar e os resultados começam 
a aparecer. Foram implantados 9 
módulos com área de abrangên–
cia das associadas. 8.973 pessoas 
foram avaliadas e 1.124 estão 
sendo acompanhadas. 

Considerando os três níveis 
gerais de promoção e prevenção, 
dividimos nossos beneficiários 
optantes a participar do programa 
em plano de atenção primário, 
secundário e terciário. O paciente 
sequelado ou terciário é o de retorno 
mais difícil mas, sem dúvida, 
muito gratificante e hoje somam 

mais de 117 pacientes sendo que 
atualmente 18 estão sendo acom–
panhados pelas equipes multi–
disciplinares. Os secundários são 
monitorados principalmente pelos 
médicos dentro das especialidades 
afins à linha de cuidado indicada. 
Os primários, grande maioria das 
adesões,  podem ser monitorados 
por períodos mais longos, porém 
são os que mais trabalhamos na 
orientação preventiva com tendên–

cia a liberá–los após uma avalia–
ção inicial. Enfim, até o momento 
este trabalho foi de muita luta, 
mas muito gratificante  trazendo a 
médio e longo prazo um retorno 
garantido para esta operadora. 
“Não podemos  deixar de dizer 
que se trata de um verdadeiro ato 
de compromisso cívico e de cida–
dania”, afirma o gerente médico 
do Sistema Paulista de Assistência, 
Dr. Wilson Scarpioni Grassi.
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S.P.A. – Saúde cumpre metas do Programa de PrevençãoS.P.A. – Saúde cumpre metas do Programa de Prevenção
Desde seu nascimento a Agên–

cia Nacional de Saúde Suplemen–
tar  (ANS) vem criando regras 
para regular o mercado da Saúde 
Suplementar. Após a criação da Lei 
9656/98, muitas ações desta agên–
cia afunilou as condutas e perfilou 
as ações tornando–as articuladoras, 
cuidadoras e centradas na assistên–
cia médico–hospitalar especiali–
zada, forçando a todo o mercado e 
espécies de operadoras a incorporar 
de forma crítica novas tecnologias, 
tentando configurar o atual modelo 
em um modelo eficiente e efetivo.

Um dos principais focos desta 
mudança regulatória é a da atenção 
à Saúde onde se procura envolvi–
mento com práticas cuidadoras e 
integrais. Como relata o diretor–
presidente da ANS, Dr. Fausto 
Pereira dos Santos, “pensar a 
saúde de forma integral significa, 
também, articular as diretrizes da 
ANS com as políticas empreendi–
das pelo Ministério da Saúde, res–
peitando as peculiaridades do setor 
suplementar, fortalecendo parcerias 
e a discussão a respeito das neces–
sidades de saúde da população”.

Em 23 de março de 2005, com 
a publicação da Resolução Nor–
mativa nº 94, definiu-se os crité–
rios para a prorrogação dos prazos 
para a integralização da cobertura 
com ativos garantidores das provi–
sões de risco, pelas operadoras de 
planos privados de assistência à 
saúde que realizassem programas 
de Promoção da Saúde e Prevenção 
de Riscos de Doenças para seus 
beneficiários. 

Este acontecimento gerou 
uma via de acesso à mudança do 
modelo de atenção à Saúde no setor 
de Saúde Suplementar: saímos 
do conceito e modelo exclusiva–
mente intervencionista de natureza 
médico/curativa e incorporamos 
ações de promoção e prevenção. 

Esta mudança, além de propor–
cionar alteração no modelo assis–
tencial vigente, tem também como 
objetivo a melhoria da qualidade 
de vida dos beneficiários devido 
à possibilidade de prevenção. É a 
produção de cuidados integrados 
de atenção à saúde no intuito de 
envolver o indivíduo na promoção, 
proteção recuperação e reabilitação 
da saúde, estreitando o vinculo da 
operadora, profissionais de saúde 
e beneficiários e, principalmente, 
responsabilizando as operadoras 
pela gestão da saúde de seus bene–
ficiários.

Como esta mudança ocorre no 
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Informação

O Programa de Promoção à Saúde implantado pelo S.P.A. – Saúde tem feito 
medições de pressão arterial e exames para avaliar pacientes diabéticos.

Programa de Promoção à Saúde 
chega a todas associadas de SP e MG

O S.P.A. – Saúde está cami–
nhando para finalização da implan–
tação do Programa de Promoção à 
Saúde e Prevenção de Risco e Doen–
ças instituída pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar) 
através da  R. N.94 (Resolução Nor–
mativa) e IN 10 (Instrução Norma–
tiva) de 23 de maio de 2005. Inicia–
mos pela Cooperativa Agropecuária 
de Boa Esperança Ltda. (CAPEBE) 
em 2005 e estaremos abrangendo as 
associadas de São Paulo e de Minas 
Gerais até o mês de dezembro pró–
ximo.

O programa abrange a promo–
ção, prevenção, diagnóstico, trata–
mento, controle da doença já ins–
talada e reabilitação da saúde dos 
nossos beneficiários que se inscre–
veram previamente e direcionados 
para as linhas de cuidados propos–
tos pelas Associadas em consonân–

cia com as diretrizes da ANS. É 
importante ressaltar que no decor–
rer da implantação do programa, 
deparamos com grande número de 
diagnósticos de patologias ainda 
desconhecidas pelos beneficiários 
e que pudemos direcionar o trata–
mento minimizando o tratamento e 
potencializando a recuperação e o 
bem estar dos mesmos.

O foco principal é o trabalho 
educativo de prevenção de doenças 
através de palestras com profissio–
nais da área da saúde, educadores 
físicos e outros; campanhas educa–
tivas com consulta de enfermagem 
incluindo a aferição da pressão arte–
rial, mensuração da glicemia capilar 
(teste do diabetes), cálculo da massa 
corpórea e eletrocardiograma.

O S.P.A. – Saúde contribui para 
ser o seu plano de saúde e não o plano 
para o tratamento da sua doença.
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Painel
as cooperativas 
médicas e a aNS
Dr. José Luiz Toro da Silva

Recentemente, a Agên–
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) editou 
a Resolução Normativa nº 
175, estabelecendo que em 
se tratando de operadora 
de plano de saúde organi–
zada na forma de socie–
dade cooperativa, seu ato 
constitutivo deverá conter a 
seguinte cláusula: “Nenhum 
dispositivo deste Estatuto 
deverá ser interpretado no 
sentido de impedir os pro–
fissionais cooperados de se 
credenciarem ou referen–
ciarem a outras operadoras 
de planos de saúde ou segu–
radoras especializadas em 
saúde, que atuam regular–
mente no mercado de saúde 
suplementar, bem como 
deverá ser considerado nulo 
de pleno direito qualquer 
dispositivo estatutário que 
possua cláusula de exclu–
sividade ou de restrição à 
atividade profissional”.

Aludida resolução re–
força a idéia que é vedada 
a unimilitância, ou seja, as 
cooperativas médicas não 
podem impedir os seus coo–
perados de prestar serviços 
a outros planos de saúde.

Na realidade, tal proi–
bição já consta da Lei nº 
9.656/98, pois o art. 18, III, 
assevera que: “A aceitação 
por parte de qualquer pres–
tador de serviço ou profis–
sional de saúde, da condição 
de contratado, credenciado 
ou cooperado de uma ope–
radora de produtos de que 
tratam o inciso I e o § 1º. do 
art. 1º. desta Lei, implicará 
as seguintes obrigações e 
direitos: III – a manutenção 
do relacionamento de con–
tratação, credenciamento 
ou referenciamento com 
número ilimitado de opera–
doras, sendo expressamente 
vedado às operadoras, inde–
pendentemente de sua natu–

reza jurídica constitutiva, 
impor contratos de exclu–
sividade ou de restrição à 
atividade profissional.”

A nova resolução da 
ANS estabelece que cita–
dos requisitos deverão ser 
atendidos nos seguintes 
momentos, o que primeiro 
ocorrer: a) por ocasião do 
requerimento de autoriza–
ção de funcionamento; b) 
por ocasião da renovação 
da autorização de funcio–
namento; ou c) no prazo 
de doze meses, contado a 
partir da entrada em vigor 
da mencionada resolução.

Ao justificar a edição 
da mencionada resolução 
a ANS declarou que: “A 
resolução estabelece enten–
dimento e posicionamento 
uniforme acerca da uni–
militância, para que, com 
a minimização da mera 
interpretação subjetiva 
das cláusulas estatutárias, 
seja passível de concreti–
zação a segurança jurídica 
e, ainda, propiciar eficácia 
e equilíbrio ao funciona–
mento do mercado da saúde 
suplementar, enquanto bem 
coletivo, com o aprimo–
ramento dos instrumentos 
regulatórios. Vale destacar 
que a obrigação já vinha 
sendo imposta em algu–
mas decisões de aplicação 
de penalidade do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica – CADE sobre 
imposição de exclusivi–
dade aos profissionais coo–
perados (unimilitância) e 
passou também a ser ado–
tada pela ANS nos Termos 
de Compromisso de Ajuste 
de Conduta (TCAC) cele–
brados com as sociedades 
cooperativas autuadas pela 
citada prática infrativa”.

Dr. josé Luiz Toro da Silva
Assessor jurídico do S.P.A. – Saúde.
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Preocupar–se com  ►
auto–imagem;

Relacionar–se; ►
Estabelecer priori– ►

dades;
Adequar sono e  ►

repouso;
Preocupar–se com  ►

seu próprio estado emo–
cional, afetivo, espiritual, 
mental e psicológico.

Temos que nos preocupar 
com as questões do cuidado 
físico, mas também em rela–
ção ao cuidado emocional, 
como por exemplo, fazer 
algo que gosta e estabelecer 
prioridades, evitando assim 
o excesso de tensão na sua 
rotina diária.

As atitudes apontadas 
por nós enfermeiros são 
possíveis de serem feitas 
em nosso dia–a–dia, e com 
certeza podem ajudar a 
melhorar nossa qualidade 
de vida profissional e pes–
soal, tornando assim, o 
cuidado prestado por nós, 
como mãe, esposa, filha ou 
enfermeiras mais adequado.

Quando nos referimos ao 
cuidar de si para cuidar do 
outro, notamos que não há 
diferença em comparação 
com a realidade de qualquer 
outra realidade. O cuidador 
precisa se conhecer para 
poder se cuidar, precisa 
conhecer sua rotina, o tipo 
de cuidado por ele prestado 
e assim aprender a minimi–
zar os problemas presentes 
no ato de cuidar.

Acreditamos na impor–
tância de o cuidador com–
preender a necessidade 
do cuidar de si para haver 
um equilíbrio ao cuidar do 
outro, evitando desgastes 
e propiciando um cuidado 
afetivo.

Cuidar pode ser enten–
dido como atividades de 
apoio, facilitação, capacita–
ção, ajuda, atenção, troca de 
idéias, tomada de decisões. 
São atividades que promo–
vem ou mantêm o bem–es–
tar. É uma necessidade e um 
recurso do ser humano.

O cuidado é nosso ins–
trumento de trabalho, e ao 
mesmo tempo é causador 
de danos à saúde do criador. 
Por esse motivo, precisamos 
aprender a nos cuidar, evitar 
ou reduzir os danos desta 
ocupação, para assim poder–
mos prestar um cuidado 
mais adequado.

Geralmente, nós, enfer–
meiros, carregamos o 
estigma de serem pessoas 
que se doam aos outros, 
pessoas que “vivem” para 
cuidar dos outros. Real–
mente nossa função primor–
dial é cuidar e procuramos 
fazer isso muito bem. No 
entanto, esquecemos com 
freqüência, de cuidar de nós 
mesmos.

Cuidar de si, da nossa dor, 
do nosso fracasso, do medo, 
da raiva, da inveja, da humi–
lhação, do sentimento de 
impotência perante determi–
nada situação, cuidar de tudo 
o que nos abate e deprime, é 
o meio pelo qual podemos 
chegar a tocar em outro ser 
que precisa de cuidado.

Aqui estão algumas cate–
gorias que devemos fazer 
quanto ao ato de cuidar de 
si:

Fazer controle  ►
médico e odontológico 
mediante consultas/exames;

Alimentar–se ade– ►
quadamente;

Praticar exercícios  ►
físicos;

Fazer coisas de que  ►
gosta;

Renata Moura
Enfermeira do S.P.A. – Saúde.

Renata Moura

S.P.A. – Saúde? Com a implan–
tação da RN nº 94, foi desenvol–
vido um plano piloto e através da 
IN nº 10 foi montado o perfil do 
Programa de Promoção a Saúde e 
Prevenção de Risco de Doenças do 
S.P.A. – Saúde. As operadoras que 
apresentaram o programa naquela 
época estavam iniciando a qualifi–
cação frente a ANS, pois através da 
matriz de avaliação dava a dimen–
são classificatória com números 
percentuais tal como: 50% para 
atenção a Saúde (isto é criação do 
Programa), 30% para dados eco–
nômico financeiros, 10% estru–
tura e operação e 10% satisfação 
do beneficiário. O S.P.A. – Saúde 
cumpriu todas as metas e a respon–
sabilidade em função dos 50% que 
representavam o programa foi à 
mola propulsora que a empresa viu 
para financiá-lo e desenvolvê-lo.

Foi implantado principalmente 
nas áreas de Saúde do adulto e 
do idoso, linhas de cuidados tais 
como Diabetes Mellitus, Hiperten–
são Arterial Sistêmica, Neoplasias 
de pele, intestino, de próstata no 
homem, mama e colo uterino  na 
mulher, assim como combate a 
fatores mórbidos tais como obesi–
dade e alimentação saudável com 
atividade física, tabagismo, alco–
olismo, combate as dislipidemia 
entre outras. Foram elaboradas 
busca ativa, atividades informa–
tivas, palestras, atividades físicas 
coletivas, treinamentos de profis–
sionais da saúde para atendimento 
dentro dos protocolos pré–estabele–
cidos, campanhas preventivas em 
unidade móvel,tarefas de exames 
de  glicemia capilar, mensuração 
da pressão arterial, avaliação do 
ìndice de Massa Corporal (IMC) 
e propostas com orientações de 
uma vida melhor com profissionais 
da nutrição, fisioterapeutas, edu–
cadores físicos, psicólogos, entre 
outros. Hoje, temos números para 
mostrar e os resultados começam 
a aparecer. Foram implantados 9 
módulos com área de abrangên–
cia das associadas. 8.973 pessoas 
foram avaliadas e 1.124 estão 
sendo acompanhadas. 

Considerando os três níveis 
gerais de promoção e prevenção, 
dividimos nossos beneficiários 
optantes a participar do programa 
em plano de atenção primário, 
secundário e terciário. O paciente 
sequelado ou terciário é o de retorno 
mais difícil mas, sem dúvida, 
muito gratificante e hoje somam 

mais de 117 pacientes sendo que 
atualmente 18 estão sendo acom–
panhados pelas equipes multi–
disciplinares. Os secundários são 
monitorados principalmente pelos 
médicos dentro das especialidades 
afins à linha de cuidado indicada. 
Os primários, grande maioria das 
adesões,  podem ser monitorados 
por períodos mais longos, porém 
são os que mais trabalhamos na 
orientação preventiva com tendên–

cia a liberá–los após uma avalia–
ção inicial. Enfim, até o momento 
este trabalho foi de muita luta, 
mas muito gratificante  trazendo a 
médio e longo prazo um retorno 
garantido para esta operadora. 
“Não podemos  deixar de dizer 
que se trata de um verdadeiro ato 
de compromisso cívico e de cida–
dania”, afirma o gerente médico 
do Sistema Paulista de Assistência, 
Dr. Wilson Scarpioni Grassi.
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