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Notas

Condenados por muitos anos, os ovos 
não são tão nocivos como muita gente ainda 
pensa. Os 200mg. de colesterol da gema 
não chegam a ser um perigo numa dieta 
balanceada. Além disso, os ovos são uma 
fonte de proteína insubstituível no cardápio 
do brasileiro. Com base em uma recente 
pesquisa, foi constatado que excluir os ovos 
da dieta não alterou os níveis de colesterol 
de maneira considerável. 

E não é só isso: atualmente, os 
pesquisadores dedicam-se a entender o 
papel de uma substância conhecida por 
fosfolipídio, presente na gema, e que 
impediria que seu organismo acumulasse o 
colesterol contido na gema. Comer ovos três 
vezes por semana é a indicação médica para 
pessoas saudáveis.

Fonte: UOL Ciência e Saúde

Colesterol: os ovos já não
são mais os grandes vilões

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

Diante de todas as novas exigências e tendências 
de controle de informações em saúde que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem apli-
cando às operadoras de saúde no país, fica muito 
claro que para um plano de saúde ter condições de 
permanecer vivo no mercado será preciso muito 
investimento na área de informática e Tecnologia da 
Informação (TI), pois só com o auxílio de ferramen-
tas informatizadas temos como saber a quantas anda 
a saúde de nossas carteiras de beneficiários e o que 
podemos fazer para assim melhorar a assistência à 
saúde a eles.

O interessante nesta história toda é que se parar-
mos para pensar um pouco chegaremos a uma con-
clusão muito simples: “Para investir em TI, e os 
investimentos são altos, pois tecnologia e mão de 
obra especializada custa caro, precisamos ter con-
dição financeira, e para ter condição financeira é 
preciso crescer”. Adicionando a esta idéia nossa ide-
ologia assistencialista, podemos chegar a uma outra 
idéia, a qual temos difundido ao longo dos últimos 
dois anos dentro do S.P.A. Saúde: “Crescer com 
suporte a decisão”

Temos como ideal levar a assistência à saúde ao 
homem do campo, e entendemos que procuramos 
fazê-la da melhor forma possível, o nosso “Crescer” 
significa levar a muito mais produtores rurais esta 
oportunidade e de forma consciente, responsável e 
com informações coletadas sobre os atendimentos 
feitos a eles nas quais possamos ter total confiança 
e credibilidade para tomarmos decisões que possam 
melhorar ainda mais nossa assistência a vocês.

Crescer com suporte a decisão para nós significa 
entre outras coisas poder contar com ferramentas 
informatizadas de alto nível, que saibam represen-
tar de forma muito clara as informações sobre a 
assistência a saúde que está sendo realizada por nós 
a vocês, e desta forma sabermos como agir para 
melhorá-la. Neste sentido nos últimos anos estamos 
nos preparando muito para que isso ocorra e nos dê 
tranqüilidade. Nosso departamento de TI tem par-
ticipado ativamente de comissões de estudos espe-
ciais de informática em saúde, estudos estes que 
unem o conhecimento da medicina ao emprego da 
TI para construir sistemas de informações em saúde 
que possam ter este papel que é fundamental para 
nós, de fornecer informações compreensíveis para 

que tomemos a decisão correta. Além disso, nossa 
TI tem estado atenta a todas as novas tendências e 
exigências da ANS, inclusive as que estão por vir, já 
que desenvolvem estudos em conjunto nestas comis-
sões, da ABNT, e da TISS, para que possamos estar 
sempre nos planejando com antecedência e assim 
evitando investimentos inesperados. Por exemplo, 
mais uma vez o S.P.A. Saúde sai na frente e está 
implantando o Registro Eletrônico de Saúde (RES), 
ferramenta essencial para que possamos acompanhar 
a atenção dada à saúde de nossos beneficiários. Em 
parceria com especialistas de informática em saúde 
e empresas especializadas em sistemas de informa-
ção em saúde, estamos trazendo esta ferramenta para 
nosso controle, nos adiantando inclusive a indicação 
deste tipo de controle que certamente começará a ser 
o foco da ANS a partir do ano que vem.

Como todas estas tecnologias e conhecimento 
têm um alto custo, estamos ainda buscando formas 
de implantá-las sem grandes impactos para nossa 
empresa. Mais uma vez nosso departamento de TI 
está desenvolvendo através de seu gerente, Eduardo 
Mugnai, um projeto em conjunto com outros reno-
mados especialistas de informação em saúde, para 
ser apresentado a UNIDAS – União Nacional das 
Instituições de Autogestões em Saúde, que prevê a 
construção em conjunto, através da formação de um 
consórcio de autogestões, de sistemas de informa-
ções em saúde mais complexos, baseados em padrões 
internacionais, incluindo o próprio RES entre outros, 
afim de garantir que estes custos sejam comparti-
lhados por várias empresas, e que tenhamos ao final 
produtos e ferramentas informatizadas de alto nível, 
que possam representar da melhor maneira possível 
as informações da assistência que estamos pres-
tando, nos permitindo assim melhorar nossa atenção 
a vocês, através de programas de promoção a saúde 
específicos, por exemplo.

Como podemos esperar, será um longo e traba-
lhoso período de novos desafios a serem enfrentados, 
mas que temos a certeza de que estamos no caminho 
certo, fazendo como sempre o que é certo para poder 
crescer com suporte a decisão, e assim continuar a 
cuidar melhor do nosso homem do campo.

Crescer com suporte a decisão Mais segurança
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Notícias
Novos 

Credenciados
ALFENAS – MG
CIEMTS Centro Integrado em Tera-
pia de Saúde
R. Gal. Costa Campos, nº 83 Sala 8
Fone: (35) 3292-8099
Especialidade: Terapeuta Ocupacional, 
R.P.G., Psicologia, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Clínica Médica

Costa Alcântara Medicina e 
Diagnóstico Ltda.   
Rua Francisco Mariano, nº 572
Fone: (35) 3291-6164
Especialidade: Urologia

BELO HORIZONTE – MG
Centro de Imagem Diagnósticos S/C 
Ltda.    
Av. Bernardo Monteiro, nº 1474
Fone: (31) 3237-1212
Especialidade: Radiologia, Densitome-
tria, Ressonância Magnética, Tomogra-
fia Computadorizada, Ultra-sonografia, 
Mamografia, Ecodoppler

Clínica Radiologia 
Dr. Davi Rezende Ltda.
Av. Bernardo Monteiro, nº 1311
Fone: (31) 3273-9321
Especialidade: 
Mamografia e Radiologia

BOA ESPERANÇA - MG  
Radio Minas Radiologia Ltda.
Rua Beline Maia, nº 75
Fone: (35) 3851-5540
Especialidade: Densitometria, Mamo-
grafia, Radiologia, Tomografia Compu-
tadorizada

Viviani Reis Ferreira
Rua dos Expedicionários, nº 166
Fone: (35) 3851-3106
Especialidade: Psicologia

CACHOEIRA PAULISTA - SP
Renata Moraes Barreiros
Rua Raul Rios, nº 200
Fone: (12) 3101-4158
Especialidade: Fonoaudiologia

CAMPO BELO  – MG
Hospital São Lucas Ltda.
Praça Cônego Ulisses, nº 49
Fone: (35) 3831-1038
Especialidade: Hospital Geral

COQUEIRAL - MG
Felipe Diegues Esteves e Cia Ltda.
Rua Tiradentes, nº 30
Fone: (35) 3855-1317
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJUBÁ - MG
Labclin Laboratório
Clínico de Itajubá Ltda.
Rua Presidente Roosevelt, nº 91
Fone: (35) 3629-7650
Especialidade: Análises Clínicas

LAVRAS - MG 
Centro de Imagens Médicas 
Avançadas de Lavras Ltda. 
R. Dr. Antonio Gonçalves de Faria, s/n 
Sala 56    
Fone: (35) 3822-3712
Especialidade: 
Ressonância Magnética

Ecomed Serviços Médicos Ltda.
Rua Costa Pereira, nº 125 A
Fone: (35) 3821-1242
Especialidade: Biopsia Endoscópica, 
Ultra-sonografia, Mapa, Holter, ECG, 
Densitometria

Laboratório Santa Lúcia Ltda.
Rua Firmino Salles, nº 485 Sala 1
Fone: (35) 3821-2077
Especialidade: Análises Clínicas

Tomografia Vaz Monteiro Ltda.
Rua Costa Pereira, nº 125 A 
Fone: (35) 3821-1242
Especialidade: 
Tomografia Computadorizada

POUSO ALEGRE - MG
Consultório Médico Matsumoto Ltda. 
Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25
Fone: (35) 3449-2502
Especialidade: Pediatria, Ginecologia 
Obstétrica

Disono Distúrbios do Sono Ltda.
Rua Monsenhor José Paulino, nº 535
Fone: (35) 3449-2540
Especialidade: Polissonografia

Imago Diagnóstico por Imagem Ltda.
R. Salvador dos Santos Nora, nº 76 B
Fone: (35) 3423-5252
Especialidade: Radiologia, Ressonância 
Magnética, Tomografia Computadori-
zada, Ultra-sonografia.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 
Alessandra Soares Silva Rocha
R. Com. Custódio Ribeiro, nº 333
Fone: (35) 3471-1335
Especialidade: Pediatria

SÃO CARLOS - SP
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia 
Malagutti e Pisani S/S 
R. Dona Maria Jacinta, nº 241
Fone: (16) 3372-8718
Especialidade: 
Ginecologia Obstétrica

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG 
Laboratório São Gonçalo Ltda.
R. Dr. Dionísio Azevedo Reis, nº 255
Fone: (35) 3241-2828
Especialidade: Análises Clínicas

Raquel da Silva Gonzaga Monti
R. Dr. Dionísio Azevedo Reis, nº 244
Fone: (35) 3241-1779
Especialidade: Psicologia

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
Larisa Steele Santos & Gláucia Baggio 
Aguiar Serviços Médicos Ltda.
Av. Andrômeda, nº 693 Sala 607
Fone: (12) 3934-5200
Especialidade: Ginecologia Obstétrica

SÃO PAULO - SP   
E. Buffolo Associados Cardiovascular Ltda. 
R. Borges Lagoa, nº 1080 Conj. 701-710
Fone: (11) 5574-6611
Especialidade: Cardiologia, Cirurgia 
Cardiovascular

Lifeclin Serviços Terapêuticos em Psi-
cologia e Fonoaudiologia Ltda.
Rua Vergueiro, nº 3476
Fone: (11) 5572-6411
Especialidade: Fonoaudiologia, Nutri-
ção, Psicologia, R.P.G., Terapia Ocupa-
cional

TRÊS PONTAS - MG 
Pronto Mente Serviços Médicos Psi-
quiátricos Ltda.
Rua Barão da Boa Esperança, nº 284
Fone: (35) 3265-6004
Especialidade: Psquiatria

VARGINHA - MG
Unidens Densitometria Óssea Ltda.
Rua Alferes Joaquim Antônio, nº 157
Fone: (35) 3222-5795
Especialidade: Densitometria, Radiolo-
gia

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
publicou recentemente regras 
para assegurar maior tranqüi-
lidade aos consumidores de 
planos de saúde. Os planos 
coletivos são o foco princi-
pal das medidas adotadas. O 
segmento de autogestão que 
já praticava uma assistência 
médica voltada a resgatar a 
dignidade dos beneficiários, 
assegurando  o livre acesso 
dos indivíduos de cada cate-
goria profissional, sem bar-
reiras assistenciais que  impe-
çam o acesso  às coberturas 
previstas nos contratos,  está 
preparado para atender às 
determinações emanadas da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) na Reso-
lução Normativa nº 195. Após 
a instituição da ANS, o mer-
cado suplementar de saúde, 
ou seja, as operadoras comer-
ciais, partiram  para a comer-
cialização de planos  somente 
por contratos coletivos como 
estratégia comercial para 
aproveitarem das faculdades 
e aberturas que as leis lhes 
ofereciam. Com as alterações 
a ANS favorece os usuários 
e empresas contratantes ins-
tituindo regras claras. A pre-
ocupação nesta informação é  
demonstrar ao segmento que 
o melhor modelo assistencial 
continua sendo o de autoges-
tão, pois o foco principal nas 
instituições  desta natureza é 
o beneficiário. As  contribui-
ções são calculadas de forma 
simples sem carregamentos 
financeiros, são utilizadas  
para assegurar uma assistên-
cia de qualidade e de resoluti-
vidade, enquanto que a medi-
cina de grupo busca o ganho 
financeiro. Com as novas 
regras, com certeza as opera-
doras de plano de saúde ele-
varão seus preços. Por outro 
lado  a autogestão continua 
sendo o alvo de muitas ope-
radoras, principalmente nas 

pequenas localidades criando 
barreiras e imposições sobre 
os prestadores de serviços 
médicos e hospitalares para 
não atenderem aos benefici-
ários, mantendo a reserva de 
mercado.

Este é um momento em 
que nós beneficiários preci-
samos fazer valer nossa von-
tade e o princípio de liber-
dade de escolha, pois se nos 
mobilizamos para constituir 
uma autogestão que atende 
nossas necessidades temos 
que continuar, não podemos 
perder nossa união por atua-
ção de forças ocultas e com 
interesses contrários ao nosso 
propósito. 

As autogestões de uma 
forma são vulneráveis pela 
permanência vitalícia dos 
beneficiários, enquanto que 
o mercado suplementar cria 
ferramentas para se desfazer 
ou não aceitar os idosos.  O 
S.P.A. Saúde está desenvol-
vendo mecanismos para levar 
atendimento até ao domicílio 
dos beneficiários nos casos de 
crônicos e senis, situação iné-
dita no mercado. 

Tudo isto após ser regu-
lamentado e aprovado pelos 
órgãos competentes será dis-
ponibilizado em todas asso-
ciadas. Estamos na vanguarda 
da busca do melhor atendi-
mento possível aos beneficiá-
rios e instituições  que buscam 
segurança e tranqüilidade aos 
seus associados.

Às  entidades que partici-
pam da vida do S.P.A. Saúde 
solicitamos todo esforço e 
cooperação na ampliação de 
captação de novos benefici-
ários e no bom atendimento 
dos  participantes, principal-
mente na inscrição no pro-
grama de promoção a saúde e 
prevenção de riscos de doen-
ças.

Palavras

Hildo Grassi

Depoimento

Podem confiar
José Mura

Tenho a satisfação de comunicar a minha 
gratidão pelo bom atendimento do S.P.A. 
Saúde, por ocasião da cirurgia de próstata a 
que fui submetido na Santa Casa de Marí-
lia, no interior de São Paulo, onde fui aten-
dido pelo médico Dr. Geraldo Gentile.

Sou cooperado da Cooperativa de Tupi 
Paulista (Cacretupi), desde o início do 
convênio. Em nenhum momento, desde 
as primeiras consultas, exames de labora-
tório, biopsia, e posterior cirurgia, houve 
qualquer empecilho do S.P.A. Saúde para 
conceder as autorizações.

Faço o agradecimento, igualmente, em 
nome de minha irmã Lair Mura, também 
cooperada da Cacretupi, a qual se subme-

teu à cirurgia no hospital Amaral Carvalho, 
em Jaú, atendida pela médica Dra. Lenira, 
atualmente fazendo tratamento de quimio-
terapia na cidade de São José dos Campos.

Vejam bem: o atendimento dispensado 
pelo S.P.A. Saúde não significa nenhum 
favor em benefício dos cooperados, mas 
tão somente significa que o S.P.A. Saúde 
cumpre as obrigações a que se propôs 
quando da assinatura dos convênios. E os 
cooperados podem confiar no bom atendi-
mento.

José Mura
Associado do S.P.A. Saúde por meio da Cacre-
tupi – Cooperativa Agrária e de Cafeicultores da 
Região de Tupi Paulista/SP.

Mães obesas têm 10 vezes mais 
probabilidade de ter filhas com o mesmo 
problema. Entre pais e filhos homens, as 
chances são 6 vezes maiores. As conclusões 
são de estudo da Peninsula Medical School, 
na Inglaterra. Segundo os pesquisadores, 
a explicação é comportamental, e não 
genética. Os médicos acreditam as filhas 
tendem a copiar o estilo de vida da mãe e os 
filhos, dos pais.

O vínculo, porém, não existiria entre filhas 
e pais ou filhos e mães. A pesquisa mediu o 
peso e a altura de 226 famílias durante três 
anos. Os pesquisadores concluíram que 41% 
das meninas de oito anos de idade filhas de 
mães obesas também eram obesas. O índice 
caiu para 4% quando foram analisadas as 
filhas de mães magras. No caso dos meninos, 
a proporção de obesos não foi influenciada 
pela obesidade da mãe.

Entre eles, no entanto, 18% dos que 
tinham pais obesos também eram obesos. 
Na comparação com filhos de pais magros, 
o índice caiu para 3%. 

Fonte: saude.terra.com.br

Filhos herdam obesidade
dos pais, diz estudo
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Notas

Condenados por muitos anos, os ovos 
não são tão nocivos como muita gente ainda 
pensa. Os 200mg. de colesterol da gema 
não chegam a ser um perigo numa dieta 
balanceada. Além disso, os ovos são uma 
fonte de proteína insubstituível no cardápio 
do brasileiro. Com base em uma recente 
pesquisa, foi constatado que excluir os ovos 
da dieta não alterou os níveis de colesterol 
de maneira considerável. 

E não é só isso: atualmente, os 
pesquisadores dedicam-se a entender o 
papel de uma substância conhecida por 
fosfolipídio, presente na gema, e que 
impediria que seu organismo acumulasse o 
colesterol contido na gema. Comer ovos três 
vezes por semana é a indicação médica para 
pessoas saudáveis.

Fonte: UOL Ciência e Saúde

Colesterol: os ovos já não
são mais os grandes vilões

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

Diante de todas as novas exigências e tendências 
de controle de informações em saúde que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem apli-
cando às operadoras de saúde no país, fica muito 
claro que para um plano de saúde ter condições de 
permanecer vivo no mercado será preciso muito 
investimento na área de informática e Tecnologia da 
Informação (TI), pois só com o auxílio de ferramen-
tas informatizadas temos como saber a quantas anda 
a saúde de nossas carteiras de beneficiários e o que 
podemos fazer para assim melhorar a assistência à 
saúde a eles.

O interessante nesta história toda é que se parar-
mos para pensar um pouco chegaremos a uma con-
clusão muito simples: “Para investir em TI, e os 
investimentos são altos, pois tecnologia e mão de 
obra especializada custa caro, precisamos ter con-
dição financeira, e para ter condição financeira é 
preciso crescer”. Adicionando a esta idéia nossa ide-
ologia assistencialista, podemos chegar a uma outra 
idéia, a qual temos difundido ao longo dos últimos 
dois anos dentro do S.P.A. Saúde: “Crescer com 
suporte a decisão”

Temos como ideal levar a assistência à saúde ao 
homem do campo, e entendemos que procuramos 
fazê-la da melhor forma possível, o nosso “Crescer” 
significa levar a muito mais produtores rurais esta 
oportunidade e de forma consciente, responsável e 
com informações coletadas sobre os atendimentos 
feitos a eles nas quais possamos ter total confiança 
e credibilidade para tomarmos decisões que possam 
melhorar ainda mais nossa assistência a vocês.

Crescer com suporte a decisão para nós significa 
entre outras coisas poder contar com ferramentas 
informatizadas de alto nível, que saibam represen-
tar de forma muito clara as informações sobre a 
assistência a saúde que está sendo realizada por nós 
a vocês, e desta forma sabermos como agir para 
melhorá-la. Neste sentido nos últimos anos estamos 
nos preparando muito para que isso ocorra e nos dê 
tranqüilidade. Nosso departamento de TI tem par-
ticipado ativamente de comissões de estudos espe-
ciais de informática em saúde, estudos estes que 
unem o conhecimento da medicina ao emprego da 
TI para construir sistemas de informações em saúde 
que possam ter este papel que é fundamental para 
nós, de fornecer informações compreensíveis para 

que tomemos a decisão correta. Além disso, nossa 
TI tem estado atenta a todas as novas tendências e 
exigências da ANS, inclusive as que estão por vir, já 
que desenvolvem estudos em conjunto nestas comis-
sões, da ABNT, e da TISS, para que possamos estar 
sempre nos planejando com antecedência e assim 
evitando investimentos inesperados. Por exemplo, 
mais uma vez o S.P.A. Saúde sai na frente e está 
implantando o Registro Eletrônico de Saúde (RES), 
ferramenta essencial para que possamos acompanhar 
a atenção dada à saúde de nossos beneficiários. Em 
parceria com especialistas de informática em saúde 
e empresas especializadas em sistemas de informa-
ção em saúde, estamos trazendo esta ferramenta para 
nosso controle, nos adiantando inclusive a indicação 
deste tipo de controle que certamente começará a ser 
o foco da ANS a partir do ano que vem.

Como todas estas tecnologias e conhecimento 
têm um alto custo, estamos ainda buscando formas 
de implantá-las sem grandes impactos para nossa 
empresa. Mais uma vez nosso departamento de TI 
está desenvolvendo através de seu gerente, Eduardo 
Mugnai, um projeto em conjunto com outros reno-
mados especialistas de informação em saúde, para 
ser apresentado a UNIDAS – União Nacional das 
Instituições de Autogestões em Saúde, que prevê a 
construção em conjunto, através da formação de um 
consórcio de autogestões, de sistemas de informa-
ções em saúde mais complexos, baseados em padrões 
internacionais, incluindo o próprio RES entre outros, 
afim de garantir que estes custos sejam comparti-
lhados por várias empresas, e que tenhamos ao final 
produtos e ferramentas informatizadas de alto nível, 
que possam representar da melhor maneira possível 
as informações da assistência que estamos pres-
tando, nos permitindo assim melhorar nossa atenção 
a vocês, através de programas de promoção a saúde 
específicos, por exemplo.

Como podemos esperar, será um longo e traba-
lhoso período de novos desafios a serem enfrentados, 
mas que temos a certeza de que estamos no caminho 
certo, fazendo como sempre o que é certo para poder 
crescer com suporte a decisão, e assim continuar a 
cuidar melhor do nosso homem do campo.

Crescer com suporte a decisão Mais segurança
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Notícias
Novos 

Credenciados
ALFENAS – MG
CIEMTS Centro Integrado em Tera-
pia de Saúde
R. Gal. Costa Campos, nº 83 Sala 8
Fone: (35) 3292-8099
Especialidade: Terapeuta Ocupacional, 
R.P.G., Psicologia, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia, Clínica Médica

Costa Alcântara Medicina e 
Diagnóstico Ltda.   
Rua Francisco Mariano, nº 572
Fone: (35) 3291-6164
Especialidade: Urologia

BELO HORIZONTE – MG
Centro de Imagem Diagnósticos S/C 
Ltda.    
Av. Bernardo Monteiro, nº 1474
Fone: (31) 3237-1212
Especialidade: Radiologia, Densitome-
tria, Ressonância Magnética, Tomogra-
fia Computadorizada, Ultra-sonografia, 
Mamografia, Ecodoppler

Clínica Radiologia 
Dr. Davi Rezende Ltda.
Av. Bernardo Monteiro, nº 1311
Fone: (31) 3273-9321
Especialidade: 
Mamografia e Radiologia

BOA ESPERANÇA - MG  
Radio Minas Radiologia Ltda.
Rua Beline Maia, nº 75
Fone: (35) 3851-5540
Especialidade: Densitometria, Mamo-
grafia, Radiologia, Tomografia Compu-
tadorizada

Viviani Reis Ferreira
Rua dos Expedicionários, nº 166
Fone: (35) 3851-3106
Especialidade: Psicologia

CACHOEIRA PAULISTA - SP
Renata Moraes Barreiros
Rua Raul Rios, nº 200
Fone: (12) 3101-4158
Especialidade: Fonoaudiologia

CAMPO BELO  – MG
Hospital São Lucas Ltda.
Praça Cônego Ulisses, nº 49
Fone: (35) 3831-1038
Especialidade: Hospital Geral

COQUEIRAL - MG
Felipe Diegues Esteves e Cia Ltda.
Rua Tiradentes, nº 30
Fone: (35) 3855-1317
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJUBÁ - MG
Labclin Laboratório
Clínico de Itajubá Ltda.
Rua Presidente Roosevelt, nº 91
Fone: (35) 3629-7650
Especialidade: Análises Clínicas

LAVRAS - MG 
Centro de Imagens Médicas 
Avançadas de Lavras Ltda. 
R. Dr. Antonio Gonçalves de Faria, s/n 
Sala 56    
Fone: (35) 3822-3712
Especialidade: 
Ressonância Magnética

Ecomed Serviços Médicos Ltda.
Rua Costa Pereira, nº 125 A
Fone: (35) 3821-1242
Especialidade: Biopsia Endoscópica, 
Ultra-sonografia, Mapa, Holter, ECG, 
Densitometria

Laboratório Santa Lúcia Ltda.
Rua Firmino Salles, nº 485 Sala 1
Fone: (35) 3821-2077
Especialidade: Análises Clínicas

Tomografia Vaz Monteiro Ltda.
Rua Costa Pereira, nº 125 A 
Fone: (35) 3821-1242
Especialidade: 
Tomografia Computadorizada

POUSO ALEGRE - MG
Consultório Médico Matsumoto Ltda. 
Rua Salvador dos Santos Nora, nº 25
Fone: (35) 3449-2502
Especialidade: Pediatria, Ginecologia 
Obstétrica

Disono Distúrbios do Sono Ltda.
Rua Monsenhor José Paulino, nº 535
Fone: (35) 3449-2540
Especialidade: Polissonografia

Imago Diagnóstico por Imagem Ltda.
R. Salvador dos Santos Nora, nº 76 B
Fone: (35) 3423-5252
Especialidade: Radiologia, Ressonância 
Magnética, Tomografia Computadori-
zada, Ultra-sonografia.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 
Alessandra Soares Silva Rocha
R. Com. Custódio Ribeiro, nº 333
Fone: (35) 3471-1335
Especialidade: Pediatria

SÃO CARLOS - SP
Clínica de Ginecologia e Obstetrícia 
Malagutti e Pisani S/S 
R. Dona Maria Jacinta, nº 241
Fone: (16) 3372-8718
Especialidade: 
Ginecologia Obstétrica

SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG 
Laboratório São Gonçalo Ltda.
R. Dr. Dionísio Azevedo Reis, nº 255
Fone: (35) 3241-2828
Especialidade: Análises Clínicas

Raquel da Silva Gonzaga Monti
R. Dr. Dionísio Azevedo Reis, nº 244
Fone: (35) 3241-1779
Especialidade: Psicologia

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 
Larisa Steele Santos & Gláucia Baggio 
Aguiar Serviços Médicos Ltda.
Av. Andrômeda, nº 693 Sala 607
Fone: (12) 3934-5200
Especialidade: Ginecologia Obstétrica

SÃO PAULO - SP   
E. Buffolo Associados Cardiovascular Ltda. 
R. Borges Lagoa, nº 1080 Conj. 701-710
Fone: (11) 5574-6611
Especialidade: Cardiologia, Cirurgia 
Cardiovascular

Lifeclin Serviços Terapêuticos em Psi-
cologia e Fonoaudiologia Ltda.
Rua Vergueiro, nº 3476
Fone: (11) 5572-6411
Especialidade: Fonoaudiologia, Nutri-
ção, Psicologia, R.P.G., Terapia Ocupa-
cional

TRÊS PONTAS - MG 
Pronto Mente Serviços Médicos Psi-
quiátricos Ltda.
Rua Barão da Boa Esperança, nº 284
Fone: (35) 3265-6004
Especialidade: Psquiatria

VARGINHA - MG
Unidens Densitometria Óssea Ltda.
Rua Alferes Joaquim Antônio, nº 157
Fone: (35) 3222-5795
Especialidade: Densitometria, Radiolo-
gia

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), 
publicou recentemente regras 
para assegurar maior tranqüi-
lidade aos consumidores de 
planos de saúde. Os planos 
coletivos são o foco princi-
pal das medidas adotadas. O 
segmento de autogestão que 
já praticava uma assistência 
médica voltada a resgatar a 
dignidade dos beneficiários, 
assegurando  o livre acesso 
dos indivíduos de cada cate-
goria profissional, sem bar-
reiras assistenciais que  impe-
çam o acesso  às coberturas 
previstas nos contratos,  está 
preparado para atender às 
determinações emanadas da 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) na Reso-
lução Normativa nº 195. Após 
a instituição da ANS, o mer-
cado suplementar de saúde, 
ou seja, as operadoras comer-
ciais, partiram  para a comer-
cialização de planos  somente 
por contratos coletivos como 
estratégia comercial para 
aproveitarem das faculdades 
e aberturas que as leis lhes 
ofereciam. Com as alterações 
a ANS favorece os usuários 
e empresas contratantes ins-
tituindo regras claras. A pre-
ocupação nesta informação é  
demonstrar ao segmento que 
o melhor modelo assistencial 
continua sendo o de autoges-
tão, pois o foco principal nas 
instituições  desta natureza é 
o beneficiário. As  contribui-
ções são calculadas de forma 
simples sem carregamentos 
financeiros, são utilizadas  
para assegurar uma assistên-
cia de qualidade e de resoluti-
vidade, enquanto que a medi-
cina de grupo busca o ganho 
financeiro. Com as novas 
regras, com certeza as opera-
doras de plano de saúde ele-
varão seus preços. Por outro 
lado  a autogestão continua 
sendo o alvo de muitas ope-
radoras, principalmente nas 

pequenas localidades criando 
barreiras e imposições sobre 
os prestadores de serviços 
médicos e hospitalares para 
não atenderem aos benefici-
ários, mantendo a reserva de 
mercado.

Este é um momento em 
que nós beneficiários preci-
samos fazer valer nossa von-
tade e o princípio de liber-
dade de escolha, pois se nos 
mobilizamos para constituir 
uma autogestão que atende 
nossas necessidades temos 
que continuar, não podemos 
perder nossa união por atua-
ção de forças ocultas e com 
interesses contrários ao nosso 
propósito. 

As autogestões de uma 
forma são vulneráveis pela 
permanência vitalícia dos 
beneficiários, enquanto que 
o mercado suplementar cria 
ferramentas para se desfazer 
ou não aceitar os idosos.  O 
S.P.A. Saúde está desenvol-
vendo mecanismos para levar 
atendimento até ao domicílio 
dos beneficiários nos casos de 
crônicos e senis, situação iné-
dita no mercado. 

Tudo isto após ser regu-
lamentado e aprovado pelos 
órgãos competentes será dis-
ponibilizado em todas asso-
ciadas. Estamos na vanguarda 
da busca do melhor atendi-
mento possível aos beneficiá-
rios e instituições  que buscam 
segurança e tranqüilidade aos 
seus associados.

Às  entidades que partici-
pam da vida do S.P.A. Saúde 
solicitamos todo esforço e 
cooperação na ampliação de 
captação de novos benefici-
ários e no bom atendimento 
dos  participantes, principal-
mente na inscrição no pro-
grama de promoção a saúde e 
prevenção de riscos de doen-
ças.

Palavras

Hildo Grassi

Depoimento

Podem confiar
José Mura

Tenho a satisfação de comunicar a minha 
gratidão pelo bom atendimento do S.P.A. 
Saúde, por ocasião da cirurgia de próstata a 
que fui submetido na Santa Casa de Marí-
lia, no interior de São Paulo, onde fui aten-
dido pelo médico Dr. Geraldo Gentile.

Sou cooperado da Cooperativa de Tupi 
Paulista (Cacretupi), desde o início do 
convênio. Em nenhum momento, desde 
as primeiras consultas, exames de labora-
tório, biopsia, e posterior cirurgia, houve 
qualquer empecilho do S.P.A. Saúde para 
conceder as autorizações.

Faço o agradecimento, igualmente, em 
nome de minha irmã Lair Mura, também 
cooperada da Cacretupi, a qual se subme-

teu à cirurgia no hospital Amaral Carvalho, 
em Jaú, atendida pela médica Dra. Lenira, 
atualmente fazendo tratamento de quimio-
terapia na cidade de São José dos Campos.

Vejam bem: o atendimento dispensado 
pelo S.P.A. Saúde não significa nenhum 
favor em benefício dos cooperados, mas 
tão somente significa que o S.P.A. Saúde 
cumpre as obrigações a que se propôs 
quando da assinatura dos convênios. E os 
cooperados podem confiar no bom atendi-
mento.

José Mura
Associado do S.P.A. Saúde por meio da Cacre-
tupi – Cooperativa Agrária e de Cafeicultores da 
Região de Tupi Paulista/SP.

Mães obesas têm 10 vezes mais 
probabilidade de ter filhas com o mesmo 
problema. Entre pais e filhos homens, as 
chances são 6 vezes maiores. As conclusões 
são de estudo da Peninsula Medical School, 
na Inglaterra. Segundo os pesquisadores, 
a explicação é comportamental, e não 
genética. Os médicos acreditam as filhas 
tendem a copiar o estilo de vida da mãe e os 
filhos, dos pais.

O vínculo, porém, não existiria entre filhas 
e pais ou filhos e mães. A pesquisa mediu o 
peso e a altura de 226 famílias durante três 
anos. Os pesquisadores concluíram que 41% 
das meninas de oito anos de idade filhas de 
mães obesas também eram obesas. O índice 
caiu para 4% quando foram analisadas as 
filhas de mães magras. No caso dos meninos, 
a proporção de obesos não foi influenciada 
pela obesidade da mãe.

Entre eles, no entanto, 18% dos que 
tinham pais obesos também eram obesos. 
Na comparação com filhos de pais magros, 
o índice caiu para 3%. 

Fonte: saude.terra.com.br

Filhos herdam obesidade
dos pais, diz estudo
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 S.P.A. Saúde inicia operações no Espírito Santo

O gerente administrativo do Sistema de Promoção Assistencial, Ricardo de Oliveira Garcia, o superintendente 
operacional do S.P.A. Saúde,  Hildo Grassi, o sócio gerente da GEINNG, Carlos Wilson Lugon, o superintendente 
geral do S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira e o assessor jurídico do Sistema de Promoção Assistencial, 
Dr. José Luis Toro da Silva.

No último dia 15 de 
julho, o  Sistema de 
Promoção Assisten-
cial assinou um con-
trato de parceria com a 
GEINNG – Gestão Inte-
grada de Negácios Ltda., 
empresa que presta ser-
viços de consultoria, 
gestão, desenvolvimento 
e implementação de pro-
jetos e profundamente 
conhecedora da rea-
lidade do mercado de 
saúde suplementar no 
estado do Espírito Santo, 
principalmente com 
referência ao credencia-
mento de prestadores de 
serviços.

 Com essa parceria, o 
S.P.A. Saúde visa desen-
volver estudos para a 
elaboração do projeto de 
implantação de planos 
de saúde e odontológico 
no Espírito Santo, parti-
cipando e dando subsí-
dios para a confecção de 
produtos voltados para 
aquele mercado. Desta 
forma, o sistema de 
autogestão que já se con-
sagrou entre as coopera-
tivas e produtores rurais 
de São Paulo e Minas 
Gerais, agora estará se 
difundindo também no 
estado capixaba, oficia-
lizando o início das ope-
rações do S.P.A. Saúde 
no Espírito Santo. 

Especial

e diâmetro diferentes das habi-
tuais – feitas para adultos e não 
obesos). Para saber qual a braça-
deira adequada para o indivíduo a 
ser examinado, consulte o manual 
do produto;
6. O examinador deve permanecer 
sentado à frente do examinado, em 
posição também confortável, para 
que novas medidas, geralmente 
necessárias, sejam tomadas sem 
pressa ou desconforto. Devem ser 
obtidas no mínimo, duas medi-
das com intervalos de um minuto 
entre elas. A média das medidas é 
a que deve ser considerada como 
a pressão arterial, do individuo, 
naquele dado momento;
7. A colocação correta do estetos-
cópio, aplicado suavemente, exa-
tamente sobre a artéria braquial, 
facilita a ausculta dos sons e dimi-
nui as chances de erros durante a 
mesma;
8. São importantes inspeções 
regulares e a calibração dos 
equipamentos. Para se manter 
exatidão das medidas, são reco-
mendadas calibrações a cada seis 
meses;
9. Não se deve arredondar valores 
na leitura da pressão arterial. Os 
aparelhos são fabricados em esca-
las de 2mm, portanto, um final 
ímpar, nos equipamentos analógi-
cos, são falhas do observador;
10. Caso você observe que os 
sons não se apresentam rítmi-
cos ou seqüenciados, encaminhe 
o paciente a um atendimento 
médico. A medida da pressão 
arterial, se estiver errada, pode 
gerar um estresse evitável para o 
paciente.
Por fim, pressão arterial normal 

é definida como pressão sistólica 
menor que 120mm Hg e diastólica 
menor que 80 mm Hg (popularmente 
“12 por 8”). Pressão arterial mais 
alta é considerada pré-hipertensão ou 
hipertensão, e deve ser encaminhada 
para uma consulta médica com car-
diologista, o qual saberá estadiá-la 
e investigá-la. Você nunca deve 
medicar ou se automedicar. Cabe ao 
profissional fazer isso por você com 
segurança e eficiência.

Procure um médico para seu che-
ck-up e avalie com ele a sua pressão 
arterial.

A medição da pressão arterial é 
indicada em toda ocasião em que se 
necessite avaliar a saúde cardiovascu-
lar do indivíduo, tanto em situações 
rotineiras (como avaliação de hiper-
tensão não acompanhada de sinto-
mas ou na avaliação do tratamento 
medicamentoso), como em situações 
emergenciais (quando ocorrem sin-
tomas em que se suspeitam estarem 
relacionados à alterações súbitas dos 
níveis de pressão arterial).

Por ser um procedimento rápido e 
seguro, não apresenta contra-indica-
ções, embora em algumas situações 
clínicas (como arritmias, por exem-
plo) a sua leitura pode ser muito equi-
vocada.

Os equipamentos necessários 
para se obter uma correta medida 
da pressão arterial, incluem, tradi-
cionalmente, um estetoscópio e um 
esfignomanômetro. Atualmente, no 
mercado encontram-se uma varie-
dade de marcas e tipos, desde o tipo 
“relógio” bem como os digitais, mais 
divulgados. A exatidão das medidas 
são semelhantes em ambos os mode-
los. No entanto, caso você pense 
em adquirir um  desses aparelhos, 
converse antes com seu médico, pro-
fissional com melhor experiência e 
habituado com as variações na quali-
dade dos diversos equipamentos.

Para uma medida de pressão arte-
rial (em situações rotineiras) com 
menores chances de erros, estão lis-
tados abaixo, 10 regras básicas que 
devem ser seguidas:

1. A medida deve ser realizada em 
ambiente silencioso e com tempe-
ratura agradável;
2. Nunca se deve realizar a medida 
se o paciente houver praticado 
recentemente atividade física, 
fumado, ingerido café ou se ali-
mentado copiosamente, a menos 
que passados 30 minutos;
3. O paciente a ser avaliado, deve 
permanecer sentado, com as costas 
apoiadas no recosto do assento. As 
pernas não devem estar cruzadas 
e os pés devem estar apoiados em 
superfície firme, de preferência no 
chão;
4. O braço, no qual deverá ser feito 
a medida, não poderá estar com-
primido por vestimentas aperta-
das e deve permanecer estendido 
na mesma altura do coração (não 
dobrar os cotovelos). Os ombros 
devem permanecer livres de 
bolsas ou sacolas;
5. Deve-se usar sempre uma 
braçadeira apropriada para cada 
indivíduo (em crianças e obesos, 
as braçadeiras apresentam largura 

Dr. Ruy Felipe Melo Viégas
Médico cardiologista, membro especialista da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Professor da 
Disciplina de Clínica Médica da Universidade de 
Taubaté e Médico Responsável pela Cardiologia 
da Clínica ENDOCARD – Taubaté, conveniada do 
S.P.A. Saúde e Programa de Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e Doenças.

Dr. Ruy Felipe Melo Viégas

Inf luenza A
Coluna Médica

principalmente por meio de  tosse ou 
espirro (através de secreções). 

Locais fechados e/ou aglomerados 
facilitam a disseminação do vírus;

• Indiretamente por meio das mãos 
contaminadas em contato com a mucosa 
oral, nasal ou ocular e/ou objetos conta-
minados (maçanetas, corrimão de esca-
das, torneira de banheiro público, etc);

• Esse vírus pode passar, por pro-
ximidade, dos porcos para os seres 
humanos;

• A gripe de origem suína não é con-
traída pela ingestão de carne de porco 
(de acordo com os Centros de Controle 
de Enfermidades dos Estados Unidos, a 
temperatura de cozimento (71º C) des-
trói os vírus e as bactérias presentes na 
carne de gado suíno).

Tratamento
Para os porcos já existem vacinas, 

mas para os seres humanos ainda não 
a temos, segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) a perspectiva é de 
que até outubro a vacina esteja pronta 
e disponível para uso em seres huma-
nos. Há um medicamento antiviral, o 
Tamiflu - que contém oseltamivir, subs-
tância já usada contra a gripe aviária. 
Indicado pela OMS, ele está disponível 
na rede pública para ser usado apenas 
por recomendação médica, a partir de 
um protocolo definido pelo Ministé-
rio da Saúde. O remédio só faz efeito 
se for tomado até 48 horas a partir do 
início dos sintomas. O Ministério da 
Saúde está controlando o remédio para 
evitar a automedicação. De acordo com 
o ministério, a prática levaria ao masca-
ramento de sintomas, ao retardamento 
do diagnóstico e até à vitória do vírus.

Medidas preventivas
• Higienizar as mãos com 

água e sabão após: tossir ou espirrar, 
após usar o banheiro, antes das refei-
ções e antes de tocar os olhos, boca e 
nariz;

• Evitar tocar os olhos, nariz ou 
boca após contato com superfícies;

• Proteger com lenços (preferencial-
mente descartáveis a cada uso) a boca e 
nariz ao tossir ou espirrar, para evitar 
disseminação de aerossóis;

• Evitar entrar em contato com 
outras pessoas suscetíveis. Caso não 
seja possível, usar máscaras cirúrgicas;

• Evitar aglomerações e ambientes 
fechados (deve-se manter os ambientes 
ventilados);

• Ficar em repouso, utilizar alimen-
tação balanceada e aumentar a ingestão 
de líquidos.

Quem são as pessoas suscetíveis?
• Idosos acima de 60 anos;
• Crianças menores de dois anos;
• Gestantes;
• Pessoas com deficiência imunoló-

gica (pacientes com câncer, em trata-
mento para aids ou em uso regular de 
corticosteróides);

• Hemoglobinopatias (doenças pro-
vocadas por alterações da hemoglobina, 
como a anemia falciforme);

• Diabéticos;
• Portadores de doença cardíaca, 

pulmonar ou renal crônica.

O vírus influenza é classificado 
de acordo com o material genético 
em três tipos diferentes: A, B e C. O 
vírus influenza A é passível de sofrer 
alterações drásticas em sua composi-
ção antigênica que resultem em um 
novo subtipo (como um novo H1N1, 
H2N2, H3N2, etc.) que poderá ter um 
alto potencial patogênico e para a qual 
as populações humanas não teriam 
nenhuma imunidade prévia.

Qual é o agente causador da 
doença?

É o novo subtipo H1N1, que contém 
material genético do vírus influenza A 
de origem humana, suína e aviária.

Como ocorrem estas alterações 
antigênicas?

O vírus Influenza A (H1N1), novo 
subtipo do vírus da Influenza é o cau-
sador da gripe. O subtipo se formou 
dentro do organismo suíno. Isso porque, 
assim como no ser humano, o vírus da 
gripe sofre mutação contínua no porco, 
um animal que possui, nas vias respi-
ratórias, receptores sensíveis aos vírus 
da influenza de suínos, humanos e avi-
ários. O organismo do porco funciona 
como um tubo de ensaio, combinando 
vírus e favorecendo o aparecimento 
de novos tipos. Esses vírus híbridos 
podem provocar o surgimento de um 
novo tipo de gripe, tão agressivo como 
o da gripe aviária e tão transmissível 
quanto o da gripe humana. Ainda uma 
novidade para o sistema imunológico 
humano, esse vírus pode desencadear 
uma pandemia de gripe.

O que é a Gripe A?
A gripe A é uma doença respiratória 

aguda dos porcos, que pode ser trans-
mitida para seus criadores e tem capaci-
dade de se propagar rapidamente. Esse 
vírus têm alto poder de mutação e con-
taminação. Por isso, é mais letal que o 
vírus da gripe comum. 

Quais os sintomas?
Os sintomas da gripe suína são simi-

lares aos da gripe comum, porém, mais 
agudos. Segundo o Ministério da Saúde 
(MS), é comum o paciente apresentar: 

• Febre repentina acima de 38 
graus;

• Tosse, dispnéia, dor de cabeça, dor 
de garganta, dor nos músculos e nas 
articulações, corisa e até manifestações 
gastrointestinais;

• Os sintomas podem ter início no 
período de três a sete dias após contato 
com o influenza A (H1N1).

Quando suspeitar que estou com a 
Gripe?

• Ao apresentar os sintomas da 
doença;

• Ter chegado de viagem de países 
afetados;

• Tiver tido contato com alguém 
doente.

Se os sintomas forem leves, o 
médico fará as recomendações neces-
sárias para isolamento domiciliar, perí-
odo de afastamento de trabalho e vai 
prescrever o tratamento dos sintomas. 
Nesses casos, não será feita confirma-
ção por exame laboratorial.

Se o quadro clínico inspirar cui-
dados ou for grave, indicando neces-
sidade de internação, o paciente será 
encaminhado para um dos 68 hospitais 
de referência.

Quais são as formas de contágio?
• A transmissão ocorre através 

das vias aéreas de pessoas infectadas, 
Patrícia Danielle dos Santos
Enfermeira do  S.P.A. Saúde.
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Como se deve medir a 
pressão arterial
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A saúde do produtor rural em primeiro lugar.

O momento da assinatura da escritura de compra das novas salas no Edifício Diamond 
Tower. Ao fundo, o presidente do Conselho Diretor, Carlos Roberto de Toledo Ribeiro.

Conselho Diretor autoriza
compra de novas salas

No último dia 
29 de maio foi efe-
tuada a compra, 
aprovada pelo 
Conselho Diretor, 
de novas salas no 
Edifício Diamond 
Tower, localizado 
na rua Maestro 
Cardim, 1191. 

As novas salas 
atendem à neces-
sidade da amplia-
ção das instalações 
do S.P.A. Saúde, 
dando assim base 
para um cresci-
mento sólido e 
organizado.
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 S.P.A. Saúde inicia operações no Espírito Santo

O gerente administrativo do Sistema de Promoção Assistencial, Ricardo de Oliveira Garcia, o superintendente 
operacional do S.P.A. Saúde,  Hildo Grassi, o sócio gerente da GEINNG, Carlos Wilson Lugon, o superintendente 
geral do S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira e o assessor jurídico do Sistema de Promoção Assistencial, 
Dr. José Luis Toro da Silva.

No último dia 15 de 
julho, o  Sistema de 
Promoção Assisten-
cial assinou um con-
trato de parceria com a 
GEINNG – Gestão Inte-
grada de Negácios Ltda., 
empresa que presta ser-
viços de consultoria, 
gestão, desenvolvimento 
e implementação de pro-
jetos e profundamente 
conhecedora da rea-
lidade do mercado de 
saúde suplementar no 
estado do Espírito Santo, 
principalmente com 
referência ao credencia-
mento de prestadores de 
serviços.

 Com essa parceria, o 
S.P.A. Saúde visa desen-
volver estudos para a 
elaboração do projeto de 
implantação de planos 
de saúde e odontológico 
no Espírito Santo, parti-
cipando e dando subsí-
dios para a confecção de 
produtos voltados para 
aquele mercado. Desta 
forma, o sistema de 
autogestão que já se con-
sagrou entre as coopera-
tivas e produtores rurais 
de São Paulo e Minas 
Gerais, agora estará se 
difundindo também no 
estado capixaba, oficia-
lizando o início das ope-
rações do S.P.A. Saúde 
no Espírito Santo. 

Especial

e diâmetro diferentes das habi-
tuais – feitas para adultos e não 
obesos). Para saber qual a braça-
deira adequada para o indivíduo a 
ser examinado, consulte o manual 
do produto;
6. O examinador deve permanecer 
sentado à frente do examinado, em 
posição também confortável, para 
que novas medidas, geralmente 
necessárias, sejam tomadas sem 
pressa ou desconforto. Devem ser 
obtidas no mínimo, duas medi-
das com intervalos de um minuto 
entre elas. A média das medidas é 
a que deve ser considerada como 
a pressão arterial, do individuo, 
naquele dado momento;
7. A colocação correta do estetos-
cópio, aplicado suavemente, exa-
tamente sobre a artéria braquial, 
facilita a ausculta dos sons e dimi-
nui as chances de erros durante a 
mesma;
8. São importantes inspeções 
regulares e a calibração dos 
equipamentos. Para se manter 
exatidão das medidas, são reco-
mendadas calibrações a cada seis 
meses;
9. Não se deve arredondar valores 
na leitura da pressão arterial. Os 
aparelhos são fabricados em esca-
las de 2mm, portanto, um final 
ímpar, nos equipamentos analógi-
cos, são falhas do observador;
10. Caso você observe que os 
sons não se apresentam rítmi-
cos ou seqüenciados, encaminhe 
o paciente a um atendimento 
médico. A medida da pressão 
arterial, se estiver errada, pode 
gerar um estresse evitável para o 
paciente.
Por fim, pressão arterial normal 

é definida como pressão sistólica 
menor que 120mm Hg e diastólica 
menor que 80 mm Hg (popularmente 
“12 por 8”). Pressão arterial mais 
alta é considerada pré-hipertensão ou 
hipertensão, e deve ser encaminhada 
para uma consulta médica com car-
diologista, o qual saberá estadiá-la 
e investigá-la. Você nunca deve 
medicar ou se automedicar. Cabe ao 
profissional fazer isso por você com 
segurança e eficiência.

Procure um médico para seu che-
ck-up e avalie com ele a sua pressão 
arterial.

A medição da pressão arterial é 
indicada em toda ocasião em que se 
necessite avaliar a saúde cardiovascu-
lar do indivíduo, tanto em situações 
rotineiras (como avaliação de hiper-
tensão não acompanhada de sinto-
mas ou na avaliação do tratamento 
medicamentoso), como em situações 
emergenciais (quando ocorrem sin-
tomas em que se suspeitam estarem 
relacionados à alterações súbitas dos 
níveis de pressão arterial).

Por ser um procedimento rápido e 
seguro, não apresenta contra-indica-
ções, embora em algumas situações 
clínicas (como arritmias, por exem-
plo) a sua leitura pode ser muito equi-
vocada.

Os equipamentos necessários 
para se obter uma correta medida 
da pressão arterial, incluem, tradi-
cionalmente, um estetoscópio e um 
esfignomanômetro. Atualmente, no 
mercado encontram-se uma varie-
dade de marcas e tipos, desde o tipo 
“relógio” bem como os digitais, mais 
divulgados. A exatidão das medidas 
são semelhantes em ambos os mode-
los. No entanto, caso você pense 
em adquirir um  desses aparelhos, 
converse antes com seu médico, pro-
fissional com melhor experiência e 
habituado com as variações na quali-
dade dos diversos equipamentos.

Para uma medida de pressão arte-
rial (em situações rotineiras) com 
menores chances de erros, estão lis-
tados abaixo, 10 regras básicas que 
devem ser seguidas:

1. A medida deve ser realizada em 
ambiente silencioso e com tempe-
ratura agradável;
2. Nunca se deve realizar a medida 
se o paciente houver praticado 
recentemente atividade física, 
fumado, ingerido café ou se ali-
mentado copiosamente, a menos 
que passados 30 minutos;
3. O paciente a ser avaliado, deve 
permanecer sentado, com as costas 
apoiadas no recosto do assento. As 
pernas não devem estar cruzadas 
e os pés devem estar apoiados em 
superfície firme, de preferência no 
chão;
4. O braço, no qual deverá ser feito 
a medida, não poderá estar com-
primido por vestimentas aperta-
das e deve permanecer estendido 
na mesma altura do coração (não 
dobrar os cotovelos). Os ombros 
devem permanecer livres de 
bolsas ou sacolas;
5. Deve-se usar sempre uma 
braçadeira apropriada para cada 
indivíduo (em crianças e obesos, 
as braçadeiras apresentam largura 

Dr. Ruy Felipe Melo Viégas
Médico cardiologista, membro especialista da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, Professor da 
Disciplina de Clínica Médica da Universidade de 
Taubaté e Médico Responsável pela Cardiologia 
da Clínica ENDOCARD – Taubaté, conveniada do 
S.P.A. Saúde e Programa de Promoção da Saúde e 
Prevenção de Riscos e Doenças.

Dr. Ruy Felipe Melo Viégas

Inf luenza A
Coluna Médica

principalmente por meio de  tosse ou 
espirro (através de secreções). 

Locais fechados e/ou aglomerados 
facilitam a disseminação do vírus;

• Indiretamente por meio das mãos 
contaminadas em contato com a mucosa 
oral, nasal ou ocular e/ou objetos conta-
minados (maçanetas, corrimão de esca-
das, torneira de banheiro público, etc);

• Esse vírus pode passar, por pro-
ximidade, dos porcos para os seres 
humanos;

• A gripe de origem suína não é con-
traída pela ingestão de carne de porco 
(de acordo com os Centros de Controle 
de Enfermidades dos Estados Unidos, a 
temperatura de cozimento (71º C) des-
trói os vírus e as bactérias presentes na 
carne de gado suíno).

Tratamento
Para os porcos já existem vacinas, 

mas para os seres humanos ainda não 
a temos, segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) a perspectiva é de 
que até outubro a vacina esteja pronta 
e disponível para uso em seres huma-
nos. Há um medicamento antiviral, o 
Tamiflu - que contém oseltamivir, subs-
tância já usada contra a gripe aviária. 
Indicado pela OMS, ele está disponível 
na rede pública para ser usado apenas 
por recomendação médica, a partir de 
um protocolo definido pelo Ministé-
rio da Saúde. O remédio só faz efeito 
se for tomado até 48 horas a partir do 
início dos sintomas. O Ministério da 
Saúde está controlando o remédio para 
evitar a automedicação. De acordo com 
o ministério, a prática levaria ao masca-
ramento de sintomas, ao retardamento 
do diagnóstico e até à vitória do vírus.

Medidas preventivas
• Higienizar as mãos com 

água e sabão após: tossir ou espirrar, 
após usar o banheiro, antes das refei-
ções e antes de tocar os olhos, boca e 
nariz;

• Evitar tocar os olhos, nariz ou 
boca após contato com superfícies;

• Proteger com lenços (preferencial-
mente descartáveis a cada uso) a boca e 
nariz ao tossir ou espirrar, para evitar 
disseminação de aerossóis;

• Evitar entrar em contato com 
outras pessoas suscetíveis. Caso não 
seja possível, usar máscaras cirúrgicas;

• Evitar aglomerações e ambientes 
fechados (deve-se manter os ambientes 
ventilados);

• Ficar em repouso, utilizar alimen-
tação balanceada e aumentar a ingestão 
de líquidos.

Quem são as pessoas suscetíveis?
• Idosos acima de 60 anos;
• Crianças menores de dois anos;
• Gestantes;
• Pessoas com deficiência imunoló-

gica (pacientes com câncer, em trata-
mento para aids ou em uso regular de 
corticosteróides);

• Hemoglobinopatias (doenças pro-
vocadas por alterações da hemoglobina, 
como a anemia falciforme);

• Diabéticos;
• Portadores de doença cardíaca, 

pulmonar ou renal crônica.

O vírus influenza é classificado 
de acordo com o material genético 
em três tipos diferentes: A, B e C. O 
vírus influenza A é passível de sofrer 
alterações drásticas em sua composi-
ção antigênica que resultem em um 
novo subtipo (como um novo H1N1, 
H2N2, H3N2, etc.) que poderá ter um 
alto potencial patogênico e para a qual 
as populações humanas não teriam 
nenhuma imunidade prévia.

Qual é o agente causador da 
doença?

É o novo subtipo H1N1, que contém 
material genético do vírus influenza A 
de origem humana, suína e aviária.

Como ocorrem estas alterações 
antigênicas?

O vírus Influenza A (H1N1), novo 
subtipo do vírus da Influenza é o cau-
sador da gripe. O subtipo se formou 
dentro do organismo suíno. Isso porque, 
assim como no ser humano, o vírus da 
gripe sofre mutação contínua no porco, 
um animal que possui, nas vias respi-
ratórias, receptores sensíveis aos vírus 
da influenza de suínos, humanos e avi-
ários. O organismo do porco funciona 
como um tubo de ensaio, combinando 
vírus e favorecendo o aparecimento 
de novos tipos. Esses vírus híbridos 
podem provocar o surgimento de um 
novo tipo de gripe, tão agressivo como 
o da gripe aviária e tão transmissível 
quanto o da gripe humana. Ainda uma 
novidade para o sistema imunológico 
humano, esse vírus pode desencadear 
uma pandemia de gripe.

O que é a Gripe A?
A gripe A é uma doença respiratória 

aguda dos porcos, que pode ser trans-
mitida para seus criadores e tem capaci-
dade de se propagar rapidamente. Esse 
vírus têm alto poder de mutação e con-
taminação. Por isso, é mais letal que o 
vírus da gripe comum. 

Quais os sintomas?
Os sintomas da gripe suína são simi-

lares aos da gripe comum, porém, mais 
agudos. Segundo o Ministério da Saúde 
(MS), é comum o paciente apresentar: 

• Febre repentina acima de 38 
graus;

• Tosse, dispnéia, dor de cabeça, dor 
de garganta, dor nos músculos e nas 
articulações, corisa e até manifestações 
gastrointestinais;

• Os sintomas podem ter início no 
período de três a sete dias após contato 
com o influenza A (H1N1).

Quando suspeitar que estou com a 
Gripe?

• Ao apresentar os sintomas da 
doença;

• Ter chegado de viagem de países 
afetados;

• Tiver tido contato com alguém 
doente.

Se os sintomas forem leves, o 
médico fará as recomendações neces-
sárias para isolamento domiciliar, perí-
odo de afastamento de trabalho e vai 
prescrever o tratamento dos sintomas. 
Nesses casos, não será feita confirma-
ção por exame laboratorial.

Se o quadro clínico inspirar cui-
dados ou for grave, indicando neces-
sidade de internação, o paciente será 
encaminhado para um dos 68 hospitais 
de referência.

Quais são as formas de contágio?
• A transmissão ocorre através 

das vias aéreas de pessoas infectadas, 
Patrícia Danielle dos Santos
Enfermeira do  S.P.A. Saúde.
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Como se deve medir a 
pressão arterial
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A saúde do produtor rural em primeiro lugar.

O momento da assinatura da escritura de compra das novas salas no Edifício Diamond 
Tower. Ao fundo, o presidente do Conselho Diretor, Carlos Roberto de Toledo Ribeiro.

Conselho Diretor autoriza
compra de novas salas

No último dia 
29 de maio foi efe-
tuada a compra, 
aprovada pelo 
Conselho Diretor, 
de novas salas no 
Edifício Diamond 
Tower, localizado 
na rua Maestro 
Cardim, 1191. 

As novas salas 
atendem à neces-
sidade da amplia-
ção das instalações 
do S.P.A. Saúde, 
dando assim base 
para um cresci-
mento sólido e 
organizado.
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