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Filosofia de um 
plano de saúde
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

A maioria dos planos de saúde 
existente foi constituída como estra–
tégia comercial de grupos empreen–
dedores que buscavam como obje–
tivo o resultado comercial. Grupos de 
profissionais da saúde exclusivistas e 
unimilitantes focados no resultado 
financeiro. Observando-se as afirma–
tivas e comparando com a realidade 
existente no mercado, concluímos 
que cada indivíduo desta catego–
ria organizada exerce a atuação no 
segmento somente com o propósito 
de atingir seus interesses. Por outro 
lado, é prudente que categorias pro–
fissionais de outras atividades se 
organizem instituindo fundos mútuos 
para financiar os sinistros na saúde 
de seus integrantes, oferecendo-lhes 
garantia, orientação e controle na 
prestação de serviços dos profissio–
nais que compõem uma assistência 
médico-ambulatorial-hospitalar.

Seguindo este raciocínio, há 16 
anos constituímos o Sistema Paulista 
de Assistência, uma autogestão, enti–
dade onde o beneficiário é o titular e 
a instituição existe em sua função, ou 
seja, cada um regularmente inscrito 
é dono de uma parte da entidade por 
intermédio de sua cooperativa, sin–
dicato ou sssociação. Comparando 
com operadoras de planos comerciais 
existentes no mercado, notamos que 
estas são regidas de acordo com as 
leis existentes e os direitos dos usu–
ários restringem-se somente ao pre–
visto nestes instrumentos. Conside–
rando que geralmente os indivíduos 
recorrem ao atendimento médico 
somente nos momentos de crise em 
sua saúde, quando se encontra total–
mente fragilizado e não sendo a legis–
lação de domínio de todos, as opera–
doras prevalecem, e muitas vezes o 
usuário paga um valor mensal em 
pré-pagamento para ter segurança 
e quando necessita de algum proce–
dimento pode ser surpreendido por 
informações de que tal procedimento 
não está previsto na cobertura de seu 
contrato e como neste momento não 
dá  para se discutir recorre a uma 
liminar judicial ou realiza o procedi–
mento pagando como particular. 

Outro aspecto relevante que pode 
ser enumerado é a forma de reajuste 
das contribuições, principalmente 
em contratos coletivos firmados com 
entidades que congregam categorias 
profissionais assim como coopera–
tivas, sindicatos e associações, em 
que as operadoras repassam o sinis–
tro do ano anterior. Desta forma os 
valores das contraprestações sempre 
serão reajustados por percentuais 
superiores aquele divulgado pela 
Agência Nacional de Saúde Suple–
mentar (ANS). Outra possibilidade 

muito utilizada é a inclusão de sinis–
tralidade para os novos usuários, ou 
seja, aquele que fará adesão nos anos 
seguintes terá no cálculo de sua con–
traprestação os sinistros ocorridos no 
período anterior a sua adesão.

Avaliando uma carteira de usuá–
rios de planos comerciais notamos 
que não existe uma homogeneidade 
de preços entre pessoas de mesma 
idade que fizeram adesão em perío–
dos diferentes. Em resumo, se uma 
operadora comercial possuir vários 
contratos de planos de saúde empre–
sariais existirá vários reajustes e dife–
rentes valores de contraprestações, 
baseados nas condições permitidas 
pela legislação. No segmento de 
autogestão temos uma relação dife–
rente, colocamos toda a estrutura da 
instituição a disposição do benefici–
ário em comum acordo com as enti–
dades associadas assim como coope–
rativas, sindicatos e associações, uma 
vez que ele não é um simples consu–
midor, mas sim “Titular”. Não existe 
busca de lucro, somente a garantia da 
operacionalidade da instituição para 
sempre. Assim sendo os reajustes são 
feitos tomando-se como indexador 
o índice divulgado pela ANS para 
planos individuais e a sinistralidade 
da instituição é diluída pela massa 
total de beneficiário o que nos dá a 
condição de garantir que no Sistema 
Paulista de Assistência existe homo–
geneidade nos valores das contrapres–
tações dos beneficiários, não exis–
tindo desigualdade. Em resumo, um 
beneficiário que fizer adesão ao sis–
tema hoje terá o valor de contrapres–
tação equivalente ao valor daquele de 
mesma idade, que fez adesão há 16 
anos atrás. Estas conquistas têm sido 
possíveis com a credibilidade e con–
fiança das entidades que congregam 
produtores rurais. Podemos conseguir 
mais benefícios se nos unirmos para 
conquistarmos mais associadas com 
novas adesões e enquanto benefici–
ários, nos conscientizarmos de que 
temos uma operadora de planos de 
saúde e não uma operadora de planos 
de doenças. Neste caso devemos nos 
prevenir participando dos Programas 
de Promoção a Saúde e Prevenção de 
Riscos de Doenças, propostos pelo 
Sistema Paulista de Assistência.

Ao findar mais um ano de con–
quistas em defesa da dignidade do 
homem do campo pedimos a “Deus 
por Sua proteção, por Suas bênçãos 
e saúde a estes heróis de todos os 
tempos, desejando-lhes um Feliz 
Natal e próspero Ano Novo”.

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Oxion Medicina Oncologica
Avenida Bernardo Monteiro, 809                    
Fone: (031) 3213-7665
Especialidade: Cancerologia

BORDA DA MATA - MG
Valeria Aparecida da Costa                                  
R. Dom João Resende Costa, 221                   
Fone: (035) 3445-1793
Especialidade: Fisioterapia

GUARULHOS - SP
Diagnósticos da América S/A                                 
Avenida Paulo Faccini, 267/109                    
Fone: (011) 3049-6999
Especialidade: Colposcopia, colo–
noscopia, densitometria óssea, 
endoscopia, holter, mamografia, 
mapa, prova função pulmonar, 
radiologia, ressonância magnética, 
teste ergométrico, tomografia 
computadorizada, ultrassonografia, 
vulvoscopia

ILICÍNEA - MG
Frank Luiz Martins Granero
Avenida XV de Novembro, 155                       
Fone: (035) 3854-1833
Especialidade: 
Ginecologia/obstetra

Waldir José de Assis ME                                     
Rua Sergipe, 67                                   
Fone: (035) 3854-1040
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJUBá - MG
Centro de Tomografia Computa-
dorizada do Sul de Minas 
Rua Presidente Roosevelt,  14                     
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  
Tomografia Computadorizada

Clínica Sul Mineira de Radiolo-
gia Ltda.                   
Rua Presidente Roosevelt, 14                      
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  Radiologia

Clínica Sul Mineira de Ultra-
Sonografia Ltda.                
Rua Presidente Roosevelt, 14                      
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  Ultrassonografia

Instituto Sul Mineiro de Resso-
nância Magnética Ltda.
Praça Dr. Pereira dos Santos, 
120 B
Fone: (035) 3629-8600
Especialidade:  
Ressonância Magnética

LAVRAS - MG
Luciana Sanches Rezende                                     
Rua Costa Pereira, 26, Sala 103                   
Fone: (035) 3821-3158
Especialidade: Psicologia

LORENA – SP  
Clínica Radiológica Lorena 
Ltda.
Rua Lulu Meyer, 345                               
Fone: (012) 3152-2667
Especialidade: Radiologia

OURO FINO - MG
Centro Integrado de Clínica 
Laboratorial Ourofinense
Rua Treze de Maio, 2054                           
Fone: (035) 3441-4292
Especialidade: Análises Clínicas

Fisioclim Fisioterapia Ltda.                                 
R. Treze de Maio, 993
Fone: (035) 3441-2894
Especialidade: Fisioterapia 

Ouro Imagem Ltda.                                           
Rua Nicolino Rossi, 41                                                     
Fone: (035) 3441-3973
Especialidade: Radiologia, ultras–
sonografia, ecodopler, tomografia 
computadorizada

PASSOS - MG
Carlos Antonio Oliveira Silva                               
Avenida da Estação, 127                           
Fone: (035) 3521-7627
Especialidade: Clínica médica e 
pneumologia

POUSO ALEGRE - MG
Ana Maria Garcia Andrade                                    
Rua Adolfo Olinto, 696                            
Fone: (035) 3422-9907
Especialidade: Clínica médica e 
geriatria

Gizelda Allerand Brandão                                    
Rua Benedita Alves Funchal, 55                     
Fone: (035) 3422-0163
Especialidade: Nutrição

Rogéria Almeida dos Santos                                  
Avenida Alfredo Custódio de 
Paula, 333            
Fone: (035) 3449-2202
Especialidade: 
Clínica médica e nefrologia

SANTA RITA 
DO SAPUCAÍ - MG
Breno Henrique Rezende                                      
R. João Euzébio de Almeida, 511                  
Fone: (035) 3471-1415
Especialidade: Nutrição

SãO PAULO - SP
Clínica Cirúrgica 
Dr. Nagamine Ltda.                        
R. Doutor Bacelar, 173, Conj. 63                 
Fone: (011) 5579-8837
Especialidade: Cirurgia geral e 
gastroenterologia

TAUBATé - SP
Clinaf - 
Clínica Médica de Assistência 
Familiar Ltda.
Avenida Professor Moreira, 266                    
Fone: (012) 3622-3011
Especialidade: Clínica médica, 
ginecologia/obstetra/homeopatia e 
pediatria

SMR Serviços Médicos S/S Ltda.
Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 159                                
Fone: (012) 3621-3884
Especialidade: Ginecologia e neu–
rocirurgia
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Hildo Grassi
Difícil encontrar alguma classe que tenha tanta 

esperança quanto a nossa. Entra ano sai ano e cá 
estamos nós, ao terminar cada período, agrade–
cendo a Deus por estarmos vivos e pedindo saúde 
para enfrentarmos uma nova jornada. Baixa o dólar, 
sobem os nossos custos por culpa da alta do petróleo, 
baixa o preço do barril de petróleo, nossos custos 
não acompanham a baixa, porém os nossos preços 
ficam prejudicados por culpa da alta do dólar que na 
globalização impacta de maneira desfavorável nas 
exportações. Sem entendermos nada, procuramos 
mesmo não entender, até porque se entendêssemos, 
de nada adiantaria. Isso porque a única coisa que 
sabemos fazer, aliás, fazemos com muita competên–
cia: é produzir, produzir cada vez mais, engordar a 
cada dia nossas exportações, ajudar o país, a obter 
divisas em dólar, que valoriza nosso real, alavan–
cando o nosso desenvolvimento, lembrando ainda a 
importância social que ensejamos a todos os brasi–
leiros colocando na mesa de cada um produtos de 
qualidade, aos níveis dos consumidos nas nações do 
primeiro mundo e a um preço bastante interessante. 
A crise mundial que acaba de se instalar, preocupa 
os governantes do mundo globalizado, vemos a cada 
momento aprovação de medidas de ajuda a bancos, 
indústrias, comércio etc., em volumes jamais vistos. 

Pobres dos produtores rurais com seus financia–
mentos em bancos, coitadas das nossas cooperativas, 

cheias de café, milho, leite e seus derivados, colhi–
dos e estocados com altos custos e totalmente sem 
preços nas vendas e acumulando dívidas e supor–
tando inadimplências. Muitas dessas inadimplências 
sabemos que são para assegurar e garantir um aten–
dimento digno à saúde do produtor e de sua família, 
mesmo porque isso acontece porque existe entre nós 
um sentimento de solidariedade, que muitas vezes 
fere até mesmo regulamentos e estatutos e que são 
assumidos por conselheiros e diretores.  Pena é que 
somos tratados dessa forma, tudo poderia ser dife–
rente se existisse um projeto, uma política ou algum 
mecanismo que nos desse uma proteção do mesmo 
nível dos países desenvolvidos. Ao nosso ver, temos 
que urgentemente parar de criticar os subsídios 
dados aos produtores rurais desses países e adotar 
uma ferramenta que nos igualasse a eles, e aí sim, 
estaríamos competindo em igualdade de condições.  

Que exista a luz, que não percamos as esperan–
ças em melhores dias e que no final do próximo ano, 
possamos estar aqui agradecendo o reconhecimento 
pela classe dos produtores rurais, que não sabem 
fazer outra coisa a não ser semear a prosperidade. 
Sucesso e felicidades a todos no ano que esta por 
se iniciar.                   

Depoimento

Venho através deste depoimento expressar a todos 
funcionários do S.P.A. – Saúde o meu agradecimento 
pelo atendimento e atenção que recebo de todos 
vocês; e contar também para os usuários do plano a 
experiência que tenho e reforçar em cada um de vocês 
usuários que fizeram a opção certa. Quando temos 
saúde tudo é lindo, maravilhoso, mas quando adoece–
mos tudo se torna mais difícil e se você não tem um 
bom plano de saúde as proporções da doença aumen–
tam. Com o S.P.A. – Saúde essa visão muda. Pois tudo 
que necessitamos quando doentes, atenção, respeito e 
dedicação, o S.P.A. – Saúde nos dispensa em grandes 
quantidades.

Eu era usuária de um plano de saúde, na cidade de 
Campinas e em 1994 fui informada pela Cooperativa 
de Leite de Mococa, minha cidade, que os produto–
res rurais tinham um plano de saúde. Por achar mais 
cômodo e ter a oportunidade de usá-lo na minha pró–
pria cidade, sem necessidade de me deslocar pra Cam–
pinas, no dia 18 de março de 1994 optei juntamente 
com meus familiares pela mudança de plano. Passava 
a fazer parte do Sistema Paulista de Assistência. Na 
época diziam que eu estava maluca, sair de um plano 
conhecido, de uma cidade como Campinas e mudar 
pra um plano desconhecido. Mas minha intuição dizia 
que eu estava fazendo a escolha certa. Durante 10 anos 
usei o S.P.A. – Saúde para consultas corriqueiras. No 
dia 21 de março de 2004 me deparo com um diagnós–
tico de câncer na cabeça do pâncreas. Foi aí que tive 
a oportunidade de conhecer melhor os serviços que 
eu tinha contratado. Em nenhum momento esbarrei 
com burocracias. Operei no hospital que escolhi, com 
o médico que quis, tendo o S.P.A. – Saúde por trás me 
dando suporte e orientações. Aproveito pra agradecer 
a Juçara, da Cooperativa de Leite de Mococa, pela 
incansável atenção. Com o S.P.A. – Saúde tive a tran–
qüilidade de enfrentar meu tratamento sem me preo–
cupar com a parte burocrática. O atendimento hospi–
talar, a atenção dos profissionais, tudo muito humano. 
Tenho amigas que usam outros planos e nunca vi tanta 
burocracia, tantas horas, semanas de espera pra liberar 
um exame, sem comentar o mau humor de atendentes. 
No S.P.A. – Saúde encontrei justamente o contrário. 
Plano sério. Que segue a risca o contrato, não fica pro–
curando obstáculos para impedir procedimentos, são 

ágeis, enfim são profissionais éticos que visam unica–
mente a qualidade dos serviços e que olham para seus 
usuários como parceiros, como seres humanos. Acho 
que a simplicidade do homem do campo se estendeu 
para os serviços prestados. Sinto solidariedade nas 
horas mais difíceis que passei e sempre um sorriso 
acolhedor que me faz sentir que a vida vale a pena. 
Passei a ser a maior divulgadora do plano tanto para 
os profissionais da área de saúde quanto para os usuá–
rios. E consegui algumas adesões. Hoje, 4 anos depois 
da descoberta da minha doença, fazendo exames de 
controle a cada 4 meses, ainda sou surpreendida pelo 
S.P.A. – Saúde. Precisei fazer um exame PET-CT e 
fui comunicada pela minha médica que era um exame 
super moderno, por isso muito caro (R$ 3,5 mil) e que 
nenhum convênio cobria o mesmo. Fazer o que, né? 
Mas mesmo com o exame marcado para ser realizado 
em Campinas, juntei a documentação e fui até a Coo–
perativa ver se teria algum reembolso. Qual a minha 
surpresa? O S.P.A. – Saúde era credenciado num local 
considerado o melhor na realização deste exame. Mais 
uma vez providenciaram tudo para mim. Mas ainda 
tinha mais uma surpresa reservada... O S.P.A. – Saúde 
tem uma assistente social, a Cristina, que agilizou tudo 
e que mostra a diferença de outros planos, pois ainda 
entrou em contato pós-exame para saber se tudo tinha 
corrido bem. Que outro plano faz isso? Sou Terapeuta 
Ocupacional, trabalhei 22 anos na área da Saúde, 
nunca tinha visto isso. Essa é a diferença do S.P.A. 
– Saúde para outras prestadoras de serviços. Você é 
tratado como ser humano; e isso é tão forte que até os 
profissionais contratados pelo S.P.A. – Saúde são dife–
rentes. Quero deixar um recado para todos usuários do 
S.P.A. – Saúde: divulguem o plano, vistam a camisa 
porque somos assistidos com qualidade de serviços. 
Vamos fortalecer cada vez mais nosso plano, porque 
só quando adoecemos é que vamos ver que valeu a 
pena fazer parte desta família chamada Sistema Pau–
lista de Assistência. 

Um abraço carinhoso a todos os envolvidos nesta 
família maravilhosa.

A certeza de ter feito a escolha certa
Rita Heloísa Mazziero

Rita Heloísa Mazziero
Associada do S.P.A.–Saúde por intermédio da Cooperativa 
dos Produtores de Leite da Região de Mococa

À espera de dias melhores

Um dos maiores vilões na hora de 
conferir o rotineiro exame de sangue é o 
colesterol, que ameaça a saúde cardíaca 
e gera pãnico em quem tem mais de 40 
anos.

Mas algumas dicas simples podem 
ajudar a manter o nível do mau colesterol 
controlado. Anote:

1) Consuma mais fibras porque 
elas reduzem a absorção de colesterol 
no intestino, previnem doenças 
cardiovasculares e ajudam na prevenção 
de câncer do intestino grosso. Alguns 
alimentos com fibras: pão integral, arroz 
integral, frutas e verduras, cereais e 
feijão.

2) Evite doces, bolos, pão branco e 
frituras.

3) Coma mais vegetais e frutas cruas, 
inclusive com casca. O cozimento reduz o 
teor de fibras.

4) Use óleos naturais não hidrogenados, 
como óleo de canola e azeite de oliva.

5) Use margarina como substituta 
da manteiga; líquidas ou cremosas. 
Escolha as que contêm menos de 2g de 
gordura saturada por colher de chá e que 
tenham azeites líquidos como composição 
predominante.

6) Beba bastante água durante o dia.
7) Alguns alimentos que podem ser 

consumidos sem culpa: frango grelhado 
sem pele, batata cozida, sanduíches com 
alface e recheios light, clara de ovos.

8) Para quem estiver acima do peso 
ideal, uma lembrança: a perda de peso 
está associada a uma boa alimentação e à 
qualidade de vida.

9) Faça mais atividades físicas. Mas 
não exagere: procure fazer sempre 
exercícios leves, como caminhadas, sem 
querer passar de uma vez do sedentarismo 
aos exercícios de alto impacto.

Com essas dicas, vai ficar mais fácil 
encarar os resultados do seu próximo 
exame de sangue, pelo menos no que se 
refere ao colesterol.

Conheça algumas dicas 
importantes para 

baixar o colesterol

Fonte: site saúde.terra.com.br
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A maioria dos planos de saúde 
existente foi constituída como estra–
tégia comercial de grupos empreen–
dedores que buscavam como obje–
tivo o resultado comercial. Grupos de 
profissionais da saúde exclusivistas e 
unimilitantes focados no resultado 
financeiro. Observando-se as afirma–
tivas e comparando com a realidade 
existente no mercado, concluímos 
que cada indivíduo desta catego–
ria organizada exerce a atuação no 
segmento somente com o propósito 
de atingir seus interesses. Por outro 
lado, é prudente que categorias pro–
fissionais de outras atividades se 
organizem instituindo fundos mútuos 
para financiar os sinistros na saúde 
de seus integrantes, oferecendo-lhes 
garantia, orientação e controle na 
prestação de serviços dos profissio–
nais que compõem uma assistência 
médico-ambulatorial-hospitalar.

Seguindo este raciocínio, há 16 
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de Assistência, uma autogestão, enti–
dade onde o beneficiário é o titular e 
a instituição existe em sua função, ou 
seja, cada um regularmente inscrito 
é dono de uma parte da entidade por 
intermédio de sua cooperativa, sin–
dicato ou sssociação. Comparando 
com operadoras de planos comerciais 
existentes no mercado, notamos que 
estas são regidas de acordo com as 
leis existentes e os direitos dos usu–
ários restringem-se somente ao pre–
visto nestes instrumentos. Conside–
rando que geralmente os indivíduos 
recorrem ao atendimento médico 
somente nos momentos de crise em 
sua saúde, quando se encontra total–
mente fragilizado e não sendo a legis–
lação de domínio de todos, as opera–
doras prevalecem, e muitas vezes o 
usuário paga um valor mensal em 
pré-pagamento para ter segurança 
e quando necessita de algum proce–
dimento pode ser surpreendido por 
informações de que tal procedimento 
não está previsto na cobertura de seu 
contrato e como neste momento não 
dá  para se discutir recorre a uma 
liminar judicial ou realiza o procedi–
mento pagando como particular. 

Outro aspecto relevante que pode 
ser enumerado é a forma de reajuste 
das contribuições, principalmente 
em contratos coletivos firmados com 
entidades que congregam categorias 
profissionais assim como coopera–
tivas, sindicatos e associações, em 
que as operadoras repassam o sinis–
tro do ano anterior. Desta forma os 
valores das contraprestações sempre 
serão reajustados por percentuais 
superiores aquele divulgado pela 
Agência Nacional de Saúde Suple–
mentar (ANS). Outra possibilidade 

muito utilizada é a inclusão de sinis–
tralidade para os novos usuários, ou 
seja, aquele que fará adesão nos anos 
seguintes terá no cálculo de sua con–
traprestação os sinistros ocorridos no 
período anterior a sua adesão.

Avaliando uma carteira de usuá–
rios de planos comerciais notamos 
que não existe uma homogeneidade 
de preços entre pessoas de mesma 
idade que fizeram adesão em perío–
dos diferentes. Em resumo, se uma 
operadora comercial possuir vários 
contratos de planos de saúde empre–
sariais existirá vários reajustes e dife–
rentes valores de contraprestações, 
baseados nas condições permitidas 
pela legislação. No segmento de 
autogestão temos uma relação dife–
rente, colocamos toda a estrutura da 
instituição a disposição do benefici–
ário em comum acordo com as enti–
dades associadas assim como coope–
rativas, sindicatos e associações, uma 
vez que ele não é um simples consu–
midor, mas sim “Titular”. Não existe 
busca de lucro, somente a garantia da 
operacionalidade da instituição para 
sempre. Assim sendo os reajustes são 
feitos tomando-se como indexador 
o índice divulgado pela ANS para 
planos individuais e a sinistralidade 
da instituição é diluída pela massa 
total de beneficiário o que nos dá a 
condição de garantir que no Sistema 
Paulista de Assistência existe homo–
geneidade nos valores das contrapres–
tações dos beneficiários, não exis–
tindo desigualdade. Em resumo, um 
beneficiário que fizer adesão ao sis–
tema hoje terá o valor de contrapres–
tação equivalente ao valor daquele de 
mesma idade, que fez adesão há 16 
anos atrás. Estas conquistas têm sido 
possíveis com a credibilidade e con–
fiança das entidades que congregam 
produtores rurais. Podemos conseguir 
mais benefícios se nos unirmos para 
conquistarmos mais associadas com 
novas adesões e enquanto benefici–
ários, nos conscientizarmos de que 
temos uma operadora de planos de 
saúde e não uma operadora de planos 
de doenças. Neste caso devemos nos 
prevenir participando dos Programas 
de Promoção a Saúde e Prevenção de 
Riscos de Doenças, propostos pelo 
Sistema Paulista de Assistência.

Ao findar mais um ano de con–
quistas em defesa da dignidade do 
homem do campo pedimos a “Deus 
por Sua proteção, por Suas bênçãos 
e saúde a estes heróis de todos os 
tempos, desejando-lhes um Feliz 
Natal e próspero Ano Novo”.

Notícias

Novos Credenciados
BELO HORIZONTE - MG
Oxion Medicina Oncologica
Avenida Bernardo Monteiro, 809                    
Fone: (031) 3213-7665
Especialidade: Cancerologia

BORDA DA MATA - MG
Valeria Aparecida da Costa                                  
R. Dom João Resende Costa, 221                   
Fone: (035) 3445-1793
Especialidade: Fisioterapia

GUARULHOS - SP
Diagnósticos da América S/A                                 
Avenida Paulo Faccini, 267/109                    
Fone: (011) 3049-6999
Especialidade: Colposcopia, colo–
noscopia, densitometria óssea, 
endoscopia, holter, mamografia, 
mapa, prova função pulmonar, 
radiologia, ressonância magnética, 
teste ergométrico, tomografia 
computadorizada, ultrassonografia, 
vulvoscopia

ILICÍNEA - MG
Frank Luiz Martins Granero
Avenida XV de Novembro, 155                       
Fone: (035) 3854-1833
Especialidade: 
Ginecologia/obstetra

Waldir José de Assis ME                                     
Rua Sergipe, 67                                   
Fone: (035) 3854-1040
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJUBá - MG
Centro de Tomografia Computa-
dorizada do Sul de Minas 
Rua Presidente Roosevelt,  14                     
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  
Tomografia Computadorizada

Clínica Sul Mineira de Radiolo-
gia Ltda.                   
Rua Presidente Roosevelt, 14                      
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  Radiologia

Clínica Sul Mineira de Ultra-
Sonografia Ltda.                
Rua Presidente Roosevelt, 14                      
Fone: (035) 3623-5566
Especialidade:  Ultrassonografia

Instituto Sul Mineiro de Resso-
nância Magnética Ltda.
Praça Dr. Pereira dos Santos, 
120 B
Fone: (035) 3629-8600
Especialidade:  
Ressonância Magnética

LAVRAS - MG
Luciana Sanches Rezende                                     
Rua Costa Pereira, 26, Sala 103                   
Fone: (035) 3821-3158
Especialidade: Psicologia

LORENA – SP  
Clínica Radiológica Lorena 
Ltda.
Rua Lulu Meyer, 345                               
Fone: (012) 3152-2667
Especialidade: Radiologia

OURO FINO - MG
Centro Integrado de Clínica 
Laboratorial Ourofinense
Rua Treze de Maio, 2054                           
Fone: (035) 3441-4292
Especialidade: Análises Clínicas

Fisioclim Fisioterapia Ltda.                                 
R. Treze de Maio, 993
Fone: (035) 3441-2894
Especialidade: Fisioterapia 

Ouro Imagem Ltda.                                           
Rua Nicolino Rossi, 41                                                     
Fone: (035) 3441-3973
Especialidade: Radiologia, ultras–
sonografia, ecodopler, tomografia 
computadorizada

PASSOS - MG
Carlos Antonio Oliveira Silva                               
Avenida da Estação, 127                           
Fone: (035) 3521-7627
Especialidade: Clínica médica e 
pneumologia

POUSO ALEGRE - MG
Ana Maria Garcia Andrade                                    
Rua Adolfo Olinto, 696                            
Fone: (035) 3422-9907
Especialidade: Clínica médica e 
geriatria

Gizelda Allerand Brandão                                    
Rua Benedita Alves Funchal, 55                     
Fone: (035) 3422-0163
Especialidade: Nutrição

Rogéria Almeida dos Santos                                  
Avenida Alfredo Custódio de 
Paula, 333            
Fone: (035) 3449-2202
Especialidade: 
Clínica médica e nefrologia

SANTA RITA 
DO SAPUCAÍ - MG
Breno Henrique Rezende                                      
R. João Euzébio de Almeida, 511                  
Fone: (035) 3471-1415
Especialidade: Nutrição

SãO PAULO - SP
Clínica Cirúrgica 
Dr. Nagamine Ltda.                        
R. Doutor Bacelar, 173, Conj. 63                 
Fone: (011) 5579-8837
Especialidade: Cirurgia geral e 
gastroenterologia

TAUBATé - SP
Clinaf - 
Clínica Médica de Assistência 
Familiar Ltda.
Avenida Professor Moreira, 266                    
Fone: (012) 3622-3011
Especialidade: Clínica médica, 
ginecologia/obstetra/homeopatia e 
pediatria

SMR Serviços Médicos S/S Ltda.
Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, 159                                
Fone: (012) 3621-3884
Especialidade: Ginecologia e neu–
rocirurgia
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Hildo Grassi
Difícil encontrar alguma classe que tenha tanta 

esperança quanto a nossa. Entra ano sai ano e cá 
estamos nós, ao terminar cada período, agrade–
cendo a Deus por estarmos vivos e pedindo saúde 
para enfrentarmos uma nova jornada. Baixa o dólar, 
sobem os nossos custos por culpa da alta do petróleo, 
baixa o preço do barril de petróleo, nossos custos 
não acompanham a baixa, porém os nossos preços 
ficam prejudicados por culpa da alta do dólar que na 
globalização impacta de maneira desfavorável nas 
exportações. Sem entendermos nada, procuramos 
mesmo não entender, até porque se entendêssemos, 
de nada adiantaria. Isso porque a única coisa que 
sabemos fazer, aliás, fazemos com muita competên–
cia: é produzir, produzir cada vez mais, engordar a 
cada dia nossas exportações, ajudar o país, a obter 
divisas em dólar, que valoriza nosso real, alavan–
cando o nosso desenvolvimento, lembrando ainda a 
importância social que ensejamos a todos os brasi–
leiros colocando na mesa de cada um produtos de 
qualidade, aos níveis dos consumidos nas nações do 
primeiro mundo e a um preço bastante interessante. 
A crise mundial que acaba de se instalar, preocupa 
os governantes do mundo globalizado, vemos a cada 
momento aprovação de medidas de ajuda a bancos, 
indústrias, comércio etc., em volumes jamais vistos. 

Pobres dos produtores rurais com seus financia–
mentos em bancos, coitadas das nossas cooperativas, 

cheias de café, milho, leite e seus derivados, colhi–
dos e estocados com altos custos e totalmente sem 
preços nas vendas e acumulando dívidas e supor–
tando inadimplências. Muitas dessas inadimplências 
sabemos que são para assegurar e garantir um aten–
dimento digno à saúde do produtor e de sua família, 
mesmo porque isso acontece porque existe entre nós 
um sentimento de solidariedade, que muitas vezes 
fere até mesmo regulamentos e estatutos e que são 
assumidos por conselheiros e diretores.  Pena é que 
somos tratados dessa forma, tudo poderia ser dife–
rente se existisse um projeto, uma política ou algum 
mecanismo que nos desse uma proteção do mesmo 
nível dos países desenvolvidos. Ao nosso ver, temos 
que urgentemente parar de criticar os subsídios 
dados aos produtores rurais desses países e adotar 
uma ferramenta que nos igualasse a eles, e aí sim, 
estaríamos competindo em igualdade de condições.  

Que exista a luz, que não percamos as esperan–
ças em melhores dias e que no final do próximo ano, 
possamos estar aqui agradecendo o reconhecimento 
pela classe dos produtores rurais, que não sabem 
fazer outra coisa a não ser semear a prosperidade. 
Sucesso e felicidades a todos no ano que esta por 
se iniciar.                   

Depoimento

Venho através deste depoimento expressar a todos 
funcionários do S.P.A. – Saúde o meu agradecimento 
pelo atendimento e atenção que recebo de todos 
vocês; e contar também para os usuários do plano a 
experiência que tenho e reforçar em cada um de vocês 
usuários que fizeram a opção certa. Quando temos 
saúde tudo é lindo, maravilhoso, mas quando adoece–
mos tudo se torna mais difícil e se você não tem um 
bom plano de saúde as proporções da doença aumen–
tam. Com o S.P.A. – Saúde essa visão muda. Pois tudo 
que necessitamos quando doentes, atenção, respeito e 
dedicação, o S.P.A. – Saúde nos dispensa em grandes 
quantidades.

Eu era usuária de um plano de saúde, na cidade de 
Campinas e em 1994 fui informada pela Cooperativa 
de Leite de Mococa, minha cidade, que os produto–
res rurais tinham um plano de saúde. Por achar mais 
cômodo e ter a oportunidade de usá-lo na minha pró–
pria cidade, sem necessidade de me deslocar pra Cam–
pinas, no dia 18 de março de 1994 optei juntamente 
com meus familiares pela mudança de plano. Passava 
a fazer parte do Sistema Paulista de Assistência. Na 
época diziam que eu estava maluca, sair de um plano 
conhecido, de uma cidade como Campinas e mudar 
pra um plano desconhecido. Mas minha intuição dizia 
que eu estava fazendo a escolha certa. Durante 10 anos 
usei o S.P.A. – Saúde para consultas corriqueiras. No 
dia 21 de março de 2004 me deparo com um diagnós–
tico de câncer na cabeça do pâncreas. Foi aí que tive 
a oportunidade de conhecer melhor os serviços que 
eu tinha contratado. Em nenhum momento esbarrei 
com burocracias. Operei no hospital que escolhi, com 
o médico que quis, tendo o S.P.A. – Saúde por trás me 
dando suporte e orientações. Aproveito pra agradecer 
a Juçara, da Cooperativa de Leite de Mococa, pela 
incansável atenção. Com o S.P.A. – Saúde tive a tran–
qüilidade de enfrentar meu tratamento sem me preo–
cupar com a parte burocrática. O atendimento hospi–
talar, a atenção dos profissionais, tudo muito humano. 
Tenho amigas que usam outros planos e nunca vi tanta 
burocracia, tantas horas, semanas de espera pra liberar 
um exame, sem comentar o mau humor de atendentes. 
No S.P.A. – Saúde encontrei justamente o contrário. 
Plano sério. Que segue a risca o contrato, não fica pro–
curando obstáculos para impedir procedimentos, são 

ágeis, enfim são profissionais éticos que visam unica–
mente a qualidade dos serviços e que olham para seus 
usuários como parceiros, como seres humanos. Acho 
que a simplicidade do homem do campo se estendeu 
para os serviços prestados. Sinto solidariedade nas 
horas mais difíceis que passei e sempre um sorriso 
acolhedor que me faz sentir que a vida vale a pena. 
Passei a ser a maior divulgadora do plano tanto para 
os profissionais da área de saúde quanto para os usuá–
rios. E consegui algumas adesões. Hoje, 4 anos depois 
da descoberta da minha doença, fazendo exames de 
controle a cada 4 meses, ainda sou surpreendida pelo 
S.P.A. – Saúde. Precisei fazer um exame PET-CT e 
fui comunicada pela minha médica que era um exame 
super moderno, por isso muito caro (R$ 3,5 mil) e que 
nenhum convênio cobria o mesmo. Fazer o que, né? 
Mas mesmo com o exame marcado para ser realizado 
em Campinas, juntei a documentação e fui até a Coo–
perativa ver se teria algum reembolso. Qual a minha 
surpresa? O S.P.A. – Saúde era credenciado num local 
considerado o melhor na realização deste exame. Mais 
uma vez providenciaram tudo para mim. Mas ainda 
tinha mais uma surpresa reservada... O S.P.A. – Saúde 
tem uma assistente social, a Cristina, que agilizou tudo 
e que mostra a diferença de outros planos, pois ainda 
entrou em contato pós-exame para saber se tudo tinha 
corrido bem. Que outro plano faz isso? Sou Terapeuta 
Ocupacional, trabalhei 22 anos na área da Saúde, 
nunca tinha visto isso. Essa é a diferença do S.P.A. 
– Saúde para outras prestadoras de serviços. Você é 
tratado como ser humano; e isso é tão forte que até os 
profissionais contratados pelo S.P.A. – Saúde são dife–
rentes. Quero deixar um recado para todos usuários do 
S.P.A. – Saúde: divulguem o plano, vistam a camisa 
porque somos assistidos com qualidade de serviços. 
Vamos fortalecer cada vez mais nosso plano, porque 
só quando adoecemos é que vamos ver que valeu a 
pena fazer parte desta família chamada Sistema Pau–
lista de Assistência. 

Um abraço carinhoso a todos os envolvidos nesta 
família maravilhosa.

A certeza de ter feito a escolha certa
Rita Heloísa Mazziero

Rita Heloísa Mazziero
Associada do S.P.A.–Saúde por intermédio da Cooperativa 
dos Produtores de Leite da Região de Mococa

À espera de dias melhores

Um dos maiores vilões na hora de 
conferir o rotineiro exame de sangue é o 
colesterol, que ameaça a saúde cardíaca 
e gera pãnico em quem tem mais de 40 
anos.

Mas algumas dicas simples podem 
ajudar a manter o nível do mau colesterol 
controlado. Anote:

1) Consuma mais fibras porque 
elas reduzem a absorção de colesterol 
no intestino, previnem doenças 
cardiovasculares e ajudam na prevenção 
de câncer do intestino grosso. Alguns 
alimentos com fibras: pão integral, arroz 
integral, frutas e verduras, cereais e 
feijão.

2) Evite doces, bolos, pão branco e 
frituras.

3) Coma mais vegetais e frutas cruas, 
inclusive com casca. O cozimento reduz o 
teor de fibras.

4) Use óleos naturais não hidrogenados, 
como óleo de canola e azeite de oliva.

5) Use margarina como substituta 
da manteiga; líquidas ou cremosas. 
Escolha as que contêm menos de 2g de 
gordura saturada por colher de chá e que 
tenham azeites líquidos como composição 
predominante.

6) Beba bastante água durante o dia.
7) Alguns alimentos que podem ser 

consumidos sem culpa: frango grelhado 
sem pele, batata cozida, sanduíches com 
alface e recheios light, clara de ovos.

8) Para quem estiver acima do peso 
ideal, uma lembrança: a perda de peso 
está associada a uma boa alimentação e à 
qualidade de vida.

9) Faça mais atividades físicas. Mas 
não exagere: procure fazer sempre 
exercícios leves, como caminhadas, sem 
querer passar de uma vez do sedentarismo 
aos exercícios de alto impacto.

Com essas dicas, vai ficar mais fácil 
encarar os resultados do seu próximo 
exame de sangue, pelo menos no que se 
refere ao colesterol.

Conheça algumas dicas 
importantes para 

baixar o colesterol

Fonte: site saúde.terra.com.br
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Cuidados com a úlcera por pressão
Coluna Médica

eritema (vermelhidão).
Indivíduos que estão 

restritos ao leito ou cadei–
ras de rodas, ou aqueles 
cuja capacidade de se 
reposicionar está dificul–
tada, devem ser conside–
rados como estando em 
risco para a úlcera por 
pressão, ou a tão conhe–
cida escara.

Se a pessoa não tem 
controle da urina e fezes 
e tem dificuldade para 
ter uma boa alimentação 
o problema pode se agra–
var.

No entanto certas medi–
das podem ser adotadas 
para diminuir o problema:

• A pele deverá ser 
limpa no momento que se 
suja. Evite água quente e 
use um sabonete suave 
para não causar irritação 
ou ressecamento da pele.

• Se observar averme–
lhamento, manchas roxas 
ou bolhas, evite massa–
gens, pois isto indica o 
início da escara e a mas–

As úlceras por pressão 
são definidas como áreas 
de necrose tecidual (morte 
do tecido) que se desen–
volvem quando o tecido 
é comprimido entre uma 
proeminência óssea e uma 
superfície dura por longo 
período de tempo. As regi–
ões afetadas são aquelas 
de proeminências ósseas, 
como calcâneos, maléolos, 
quadris, omoplatas, região 
sacro-coccigeana. A gra–
vidade e a profundidade 
da lesão variam de acordo 
com o grau de pressão 
exercido, tração, fricção, 
maceração, e tempo de 
permanência do cliente 
na mesma posição, des–
conforto no leito, condi–
ções de higiene, condições 
nutricionais e imunológi–
cas apresentadas. Super–
ficialmente este processo 
pode ser percebido pelo 
aparecimento de edema 
(inchaço), endurecimento, 
aumento de temperatura 
local e aparecimento de 

Renata Alves
Técnica de Enfermagem do S.P.A. – 
Saúde.

Renata Alves
sagem vai causar mais 
danos.

• Mudança de decúbito 
(posição) de 2/2 horas, se 
não houver contra-indica–
ção relacionada às condi–
ções do paciente.

• Receber uma boa ali–
mentação para que não 
fique com deficiências que 
podem levar a pele a ficar 
mais frágil.

•Travesseiros ou almo–
fadas de espuma devem 
ser usadas para manter 
as proeminências ósseas 
(como joelhos) longe do 
contato direto um com o 
outro.

• A cabeceira da cama 
não deve ficar muito tempo 
na posição elevada, para 
não aumentar a pressão 
nas nádegas, o que leva ao 
desenvolvimento da úlcera 
por pressão.

• Use colchão especial 
que reduz a pressão como 
colchão de ar ou d’água. 
O colchão caixa de ovo 
aumenta o conforto, mas 

não reduz a pressão. Para a 
pessoa que já tem a úlcera 
o adequado é o colchão de 
ar ou água. Mas lembre-se, 
mesmo se o indivíduo esti–
ver utilizando um desses 
colchões, não se esqueça 
da mudança de decúbito.

Observe diariamente as 
condições em que a pele 
do cliente se encontra. Se 
apresentar início do pro–
blema não deixar a pessoa 
sentar ou deitar em cima 
da região afetada e procu–
rar descobrir a causa para 
que não se agrave. 

Evite usar: sabonete com 
pigmento (cor), álcool, 
mertiolate, mercúrio, iodo, 
cremes hidratantes, etc.

No tratamento da úlcera, 
é preciso a avaliação de um 
profissional de saúde que 
irá observar o estágio em 
que a ferida se encontra, 
orientando o tratamento 
correto. 
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O Departamento Médico do S.P.A. 
– Saúde, por meio de sua Gerência 
Médica, Auditoria, Autorização, Ser–
viço Assistencial, Programa de Promo–
ção a Saúde e Prevenção de Riscos de 
Doenças e o CAR – Central de Aten–
dimento e Relacionamento desejam a 
todos um Feliz Natal e um Ano Novo 
com muitas realizações, muita saúde e 
vida longa a todos. Abaixo reproduzi–
mos um texto de Dom Orlando Bran–
des Arcebispo de Londrina, no Paraná, 
sobre a arte de não adoecer. Uma boa 
orientação para 2009.

 A Arte de Não Adoecer
1. Se quiser adoecer - ‘Não fale 

seus sentimentos’.* Emoções e sen–
timentos que são escondidos, repri–
midos, acabam em doenças como: 
gastrite, úlcera, dores lombares, dor 
na coluna. Com o tempo a repressão 
dos sentimentos degenera até em coisa 
pior. Então vamos desabafar, confiden–
ciar, partilhar nossa intimidade, nossos 
segredos, nossos pecados. O diálogo, a 

O gerente de T.I., Eduardo Mugnai e a coordenadora de Sistemas, Daiane 
Maciel, junto com os demais delegados brasileiros na reunião.
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fala, a palavra, é um poderoso remédio 
e excelente terapia.

2. Se quiser adoecer - ‘Não tome 
decisão’.* A pessoa indecisa per–
manece na dúvida, na ansiedade, na 
angústia. A indecisão acumula proble–
mas, preocupações, agressões história 
humana é feita de decisões. Para deci–
dir, é preciso saber renunciar, saber 
perder vantagem e valores para ganhar 
outros. As pessoas indecisas são víti–
mas de doenças nervosas, gástricas e 
problemas de pele.

3. Se quiser adoecer - ‘Não busque 
as soluções’.* As pessoas negativas 
não enxergam soluções e aumentam os 
problemas. Preferem a lamentação, a 
murmuração, o pessimismo. Melhor é 
acender o fósforo que lamentar a escu–
ridão. Pequena é a abelha, mas produz 
o que de mais doce existe. Somos o 
que pensamos. O pensamento nega–
tivo gera energia negativa que se trans–
forma em doença.

4. Se alguém quiser adoecer - ‘Viva 

de aparências’.* Quem esconde a rea–
lidade, finge, faz pose, quer sempre 
dar a impressão que está bem, quer 
mostrar-se perfeito, bonzinho, etc., 
está acumulando toneladas de peso. 
Éuma estátua de bronze, mas com pés 
de barro. Nada pior para a saúde que 
viver de aparências e fachadas. São 
pessoas com muito verniz e pouca 
raiz. Seu destino é a farmácia, o hos–
pital, a dor.

5. Se quiser adoecer - ‘Não se 
aceite’.* A rejeição de si próprio, a 
baixa estima, faz com que sejamos 
algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo 
é o núcleo de uma vida saudável. Os 
que não se aceitam são invejosos, 
ciumentos, imitadores, competitivos, 
destruidores. Aceitar-se, aceitar ser 
aceito, aceitar as críticas, é sabedoria, 
bom senso e terapia.

6. Se quiser adoecer - ‘Não seja 
honesto’* O mentiroso e desonesto 
precisa mentir para sobreviver. Vende 
uma imagem falsa, camufla seu ‘eu 

real’, é um fugitivo da luz e amante 
das trevas.A falta de transparência é 
um pacto com a corrupção. Pessoas 
assim vivem sob a ameaça, o medo, 
o trambique, a falsidade, a insônia, o 
pesadelo. São candidatos à doença, 
porque já vivem na insanidade mental 
e ética.

7. Se quiser adoecer - ‘Não confie’.* 
Quem não confia, não se comunica, 
não se abre, não se relaciona, não cria 
liames profundos, não sabe fazer ami–
zades verdadeiras. Sem confiança, não 
há relacionamento. A desconfiança é 
falta de fé em si, nos outros e em Deus.  
Quem desconfia do médico, prejudica 
a cura Quem desconfia do psicólogo, 
nunca se abre, só pode adoecer.

.8. Se quiser adoecer - ‘Viva sempre 
triste’.* O bom humor, a risada, o lazer, 
a alegria, recuperam a saúde trazem 
vida longa. A pessoa alegre tem o dom 
de alegrar o ambiente em que vive.

‘O bom humor nos salva das mãos 
do doutor’.
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O Sistema Paulista de Assistên–
cia vem participando ativamente dos 
processos de padronização e norma–
lização da tecnologia da informação 
(TI) em saúde, através de seus cola–
boradores da área, que são membros 
da Comissão de Estudo Especial de 
Informática em Saúde da ABNT e 
que coordenam uma Comissão de 
Estudo Técnico sobre o padrão de 
Troca de Informações sobre Saúde 
Suplementar (TISS) da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). 

Os colaboradores do departa–
mento de T.I., Eduardo Mugnai 
(gerente de Informática) e Daiane 
Maciel (coordenadora de Sistemas), 
estiveram na última reunião da Inter–
national Organization for Standardi–
zation (ISO), de seu comitê técnico 
de Informática em Saúde, que foi 
realizada na cidade de Istambul, na 
Turquia, no último mês de outubro 
de 2008. 

Nossa equipe foi convidada pela 
Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) para representar 
o Brasil nesta reunião mundial que 
discute as normas que padronizarão 
a informação em saúde no mundo e 
conseqüentemente no país. A dele–

gação brasileira foi composta por 
representantes de vários segmentos 
do mercado de saúde e inclusive 
por órgãos governamentais como a 
ANS. Estiveram presentes a reunião 
como delegados brasileiros: Dr. 
Sérgio M. Freire (UERJ), Rigoleta 
Dutra (ANS), Dra. Beatriz de Faria 
Leão (Zilics), Lincoln A. Moura Jr. 
(Zilics), Tulio Takemae (Eval), Luis 
Gustavo Kiatake (Eval), Dra. Jussara 
Macedo P. Rötzsch,  chefe da dele–

gação brasileira (ANS), Eduardo e 
Daiane (S.P. A.– Saúde). “Além do 
orgulho de sermos escolhidos para 
representar nosso país em discus–
sões tão importantes na área de con–
tribuição à atenção à saúde através 
do uso da informação e da tecnolo–
gia da informação, é muito impor–
tante para o S.P. A.– Saúde estarmos 
envolvidos nestes processos junto 
com a ABNT que é o órgão respon–
sável no país por trazer estes temas 

e conteúdos de padronização da 
ISO e com a ANS que certamente 
estará se apoiando nestes padrões 
para determinar as novas diretrizes 
do mercado da saúde suplementar”, 
comentou Eduardo.

Para mais informações sobre 
temas que foram discutidos na reu–
nião da ISO e que estão diretamente 
voltados  ao nosso S.P. A.– Saúde, 
visitem nosso site: http://www.spa–
saude.org.br/pad_evento.php.

Estas reuniões do Technical 
Commitee TC 215 – Health Infor-
matics (Comitê Técnico de Infor–
mática em Saúde) da ISO aconte–
cem semestralmente em locais dife–
rentes no mundo, reunindo cerca de 
30 a 40 países. No caso do Brasil, a 
ABNT e o Ministério da Saúde têm 
custeado todo o processo de partici–
pação nestas reuniões.
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Cuidados com a úlcera por pressão
Coluna Médica

eritema (vermelhidão).
Indivíduos que estão 

restritos ao leito ou cadei–
ras de rodas, ou aqueles 
cuja capacidade de se 
reposicionar está dificul–
tada, devem ser conside–
rados como estando em 
risco para a úlcera por 
pressão, ou a tão conhe–
cida escara.

Se a pessoa não tem 
controle da urina e fezes 
e tem dificuldade para 
ter uma boa alimentação 
o problema pode se agra–
var.

No entanto certas medi–
das podem ser adotadas 
para diminuir o problema:

• A pele deverá ser 
limpa no momento que se 
suja. Evite água quente e 
use um sabonete suave 
para não causar irritação 
ou ressecamento da pele.

• Se observar averme–
lhamento, manchas roxas 
ou bolhas, evite massa–
gens, pois isto indica o 
início da escara e a mas–

As úlceras por pressão 
são definidas como áreas 
de necrose tecidual (morte 
do tecido) que se desen–
volvem quando o tecido 
é comprimido entre uma 
proeminência óssea e uma 
superfície dura por longo 
período de tempo. As regi–
ões afetadas são aquelas 
de proeminências ósseas, 
como calcâneos, maléolos, 
quadris, omoplatas, região 
sacro-coccigeana. A gra–
vidade e a profundidade 
da lesão variam de acordo 
com o grau de pressão 
exercido, tração, fricção, 
maceração, e tempo de 
permanência do cliente 
na mesma posição, des–
conforto no leito, condi–
ções de higiene, condições 
nutricionais e imunológi–
cas apresentadas. Super–
ficialmente este processo 
pode ser percebido pelo 
aparecimento de edema 
(inchaço), endurecimento, 
aumento de temperatura 
local e aparecimento de 

Renata Alves
Técnica de Enfermagem do S.P.A. – 
Saúde.

Renata Alves
sagem vai causar mais 
danos.

• Mudança de decúbito 
(posição) de 2/2 horas, se 
não houver contra-indica–
ção relacionada às condi–
ções do paciente.

• Receber uma boa ali–
mentação para que não 
fique com deficiências que 
podem levar a pele a ficar 
mais frágil.

•Travesseiros ou almo–
fadas de espuma devem 
ser usadas para manter 
as proeminências ósseas 
(como joelhos) longe do 
contato direto um com o 
outro.

• A cabeceira da cama 
não deve ficar muito tempo 
na posição elevada, para 
não aumentar a pressão 
nas nádegas, o que leva ao 
desenvolvimento da úlcera 
por pressão.

• Use colchão especial 
que reduz a pressão como 
colchão de ar ou d’água. 
O colchão caixa de ovo 
aumenta o conforto, mas 

não reduz a pressão. Para a 
pessoa que já tem a úlcera 
o adequado é o colchão de 
ar ou água. Mas lembre-se, 
mesmo se o indivíduo esti–
ver utilizando um desses 
colchões, não se esqueça 
da mudança de decúbito.

Observe diariamente as 
condições em que a pele 
do cliente se encontra. Se 
apresentar início do pro–
blema não deixar a pessoa 
sentar ou deitar em cima 
da região afetada e procu–
rar descobrir a causa para 
que não se agrave. 

Evite usar: sabonete com 
pigmento (cor), álcool, 
mertiolate, mercúrio, iodo, 
cremes hidratantes, etc.

No tratamento da úlcera, 
é preciso a avaliação de um 
profissional de saúde que 
irá observar o estágio em 
que a ferida se encontra, 
orientando o tratamento 
correto. 
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O Departamento Médico do S.P.A. 
– Saúde, por meio de sua Gerência 
Médica, Auditoria, Autorização, Ser–
viço Assistencial, Programa de Promo–
ção a Saúde e Prevenção de Riscos de 
Doenças e o CAR – Central de Aten–
dimento e Relacionamento desejam a 
todos um Feliz Natal e um Ano Novo 
com muitas realizações, muita saúde e 
vida longa a todos. Abaixo reproduzi–
mos um texto de Dom Orlando Bran–
des Arcebispo de Londrina, no Paraná, 
sobre a arte de não adoecer. Uma boa 
orientação para 2009.

 A Arte de Não Adoecer
1. Se quiser adoecer - ‘Não fale 

seus sentimentos’.* Emoções e sen–
timentos que são escondidos, repri–
midos, acabam em doenças como: 
gastrite, úlcera, dores lombares, dor 
na coluna. Com o tempo a repressão 
dos sentimentos degenera até em coisa 
pior. Então vamos desabafar, confiden–
ciar, partilhar nossa intimidade, nossos 
segredos, nossos pecados. O diálogo, a 

O gerente de T.I., Eduardo Mugnai e a coordenadora de Sistemas, Daiane 
Maciel, junto com os demais delegados brasileiros na reunião.
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fala, a palavra, é um poderoso remédio 
e excelente terapia.

2. Se quiser adoecer - ‘Não tome 
decisão’.* A pessoa indecisa per–
manece na dúvida, na ansiedade, na 
angústia. A indecisão acumula proble–
mas, preocupações, agressões história 
humana é feita de decisões. Para deci–
dir, é preciso saber renunciar, saber 
perder vantagem e valores para ganhar 
outros. As pessoas indecisas são víti–
mas de doenças nervosas, gástricas e 
problemas de pele.

3. Se quiser adoecer - ‘Não busque 
as soluções’.* As pessoas negativas 
não enxergam soluções e aumentam os 
problemas. Preferem a lamentação, a 
murmuração, o pessimismo. Melhor é 
acender o fósforo que lamentar a escu–
ridão. Pequena é a abelha, mas produz 
o que de mais doce existe. Somos o 
que pensamos. O pensamento nega–
tivo gera energia negativa que se trans–
forma em doença.

4. Se alguém quiser adoecer - ‘Viva 

de aparências’.* Quem esconde a rea–
lidade, finge, faz pose, quer sempre 
dar a impressão que está bem, quer 
mostrar-se perfeito, bonzinho, etc., 
está acumulando toneladas de peso. 
Éuma estátua de bronze, mas com pés 
de barro. Nada pior para a saúde que 
viver de aparências e fachadas. São 
pessoas com muito verniz e pouca 
raiz. Seu destino é a farmácia, o hos–
pital, a dor.

5. Se quiser adoecer - ‘Não se 
aceite’.* A rejeição de si próprio, a 
baixa estima, faz com que sejamos 
algozes de nós mesmos. Ser eu mesmo 
é o núcleo de uma vida saudável. Os 
que não se aceitam são invejosos, 
ciumentos, imitadores, competitivos, 
destruidores. Aceitar-se, aceitar ser 
aceito, aceitar as críticas, é sabedoria, 
bom senso e terapia.

6. Se quiser adoecer - ‘Não seja 
honesto’* O mentiroso e desonesto 
precisa mentir para sobreviver. Vende 
uma imagem falsa, camufla seu ‘eu 

real’, é um fugitivo da luz e amante 
das trevas.A falta de transparência é 
um pacto com a corrupção. Pessoas 
assim vivem sob a ameaça, o medo, 
o trambique, a falsidade, a insônia, o 
pesadelo. São candidatos à doença, 
porque já vivem na insanidade mental 
e ética.

7. Se quiser adoecer - ‘Não confie’.* 
Quem não confia, não se comunica, 
não se abre, não se relaciona, não cria 
liames profundos, não sabe fazer ami–
zades verdadeiras. Sem confiança, não 
há relacionamento. A desconfiança é 
falta de fé em si, nos outros e em Deus.  
Quem desconfia do médico, prejudica 
a cura Quem desconfia do psicólogo, 
nunca se abre, só pode adoecer.

.8. Se quiser adoecer - ‘Viva sempre 
triste’.* O bom humor, a risada, o lazer, 
a alegria, recuperam a saúde trazem 
vida longa. A pessoa alegre tem o dom 
de alegrar o ambiente em que vive.

‘O bom humor nos salva das mãos 
do doutor’.
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orgulho de sermos escolhidos para 
representar nosso país em discus–
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do uso da informação e da tecnolo–
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tante para o S.P. A.– Saúde estarmos 
envolvidos nestes processos junto 
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ISO e com a ANS que certamente 
estará se apoiando nestes padrões 
para determinar as novas diretrizes 
do mercado da saúde suplementar”, 
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Para mais informações sobre 
temas que foram discutidos na reu–
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