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Notas

No Verão, algumas doenças podem chegar sem 
aviso. Conheça os principais males da estação e 
veja o que fazer em cada caso. 

DESIDRATAÇÃO
Sintomas: irritação, sede excessiva, olhos 

fundos, pele ressecada. Em estágio mais avançado, 
esses sintomas se agravam e ocorrem sonolência, 
prostração e afundamento da “moleira” em 
bebês; Onde pega: em altas temperaturas e como 
consequência de doenças; O que fazer: se tiver 
vômito e diarreia, oferecer soro reidratante e água. 
Para fazer o soro caseiro, mistura-se 1 l de água, 2 
colheres (sopa) de açúcar e 1 colher (café) de sal. 
O que não fazer: isotônicos e refrigerantes não 
têm a concentração adequada de sódio e glicose 
para promover a reidratação adequada. Água de 
coco não substitui a água.

QUEIMADURA DE SOL
Sintomas: vermelhidão e, nos casos graves, 

bolhas; O que fazer: se for leve, passar bastante 
hidratante, sem corantes nem perfume, para 
evitar alergias. Se houver bolhas, que indicam 
queimadura de 2º ou 3º grau, não furá-las nem 
cobri-las e procurar o médico; O que não fazer: 
Não passar substâncias como manteiga e pó 
de café porque podem causar infecção. Anti-
histamínicos são contraindicados porque elevam o 
risco de alergia.

DIARREIA
Sintomas: aumento da frequência e diminuição 

da consistência das fezes. Nas infecções por vírus, 
febre alta (39ºC ou 40ºC), vômitos e manchas 
vermelhas na pele; Onde pega: no caso de vírus, 
a contaminação é de pessoa para pessoa; O que 
fazer: tomar soro reidratante se houver mais do 
que seis evacuações por dia e seguir uma dieta 
leve, espaçada e em pequenas quantidades; O que 
não fazer: refrigerante e isotônico não são bons. 
Os gases distendem o estômago, e ambos não 
repõem os sais minerais que o corpo precisa.

INSOLAÇÃO
Sintomas: sinais de desidratação, olho fundo, 

pele ressecada, elevação da temperatura corporal, 
muita sede, prostração, vômitos e até desmaio; 
Onde pega: Sob o sol intenso; O que fazer: Se  
apresentar alguns dos sintomas citados, deve-se 
procurar um pronto-socorro, porque o problema 
pode evoluir e até matar.

Fonte: UOL Ciência e Saúde

Saiba como tratar as 
principais ‘doenças de Verão’

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

O S.P.A. Saúde, continuando sua 
busca por atendimentos de qualidade 
e a preocupação constante com a 
saúde do homem do campo, inaugura 
a partir de janeiro de 2010 mais uma 
fase do processo de amplificar sua 
origem assistencialista com suporte a 
decisão. Depois do início da implan-
tação do Registro Eletrônico de 
Saúde (RES), agora é a vez do Busi-
ness Intelligence (BI), ou Inteligência 
de Negócio, no nosso caso voltado ao 
conhecimento dos fatos em saúde. 

Trata-se de um conjunto de solu-
ções em Tecnologia da Informação 
(TI) que levanta todos os dados e 
informações de nossas bases de aten-
dimento, os relaciona, com o objetivo 
de poder ter em mãos, a qualquer 
tempo, relatórios de análise sobre 
como está a saúde de nossos benefi-
ciários ou ainda acompanhar, numa 
junção de RES com BI, os atendi-
mentos médicos e clínicos execu-
tados por nossa rede assistencial, 
podendo assim identificar e apontar 
os melhores prestadores e os que real-
mente prestam um serviço de quali-
dade visando a saúde e o bem estar de 
nossos produtores rurais.

A solução é de Tecnologia de 
Informação, mas acreditamos que 
quem mais sai ganhando nisso tudo 
são nossos beneficiários, que pode-
rão ter certeza de que sua saúde está 
sendo monitorada através de nosso 
departamento médico, onde em qual-
quer alerta sobre sua saúde, apoiará e 
poderá melhor auxiliar nas indicações 
de atendimento através do melhor 
de nossa rede assim como também 
propor inclusões em programas de 
saúde, visando melhorar a qualidade 
de vida e conseqüentemente a saúde 
de todos. 

Com tecnologias de ponta como 
esta, poderemos ter a certeza que 
estamos adentrando a um novo con-
ceito e filosofia de melhorar ainda 
mais nossa maneira assistencialista 
de ser, controlando e apontando com 
suporte à decisão o que for melhor ao 
homem do campo, pois contra fatos 
não há argumentos. 

Nossa autogestão é isso, gente da 
gente trabalhando pela classe e para o 
bem estar de todos. 

Contra fatos 
não há argumentos

Palavras

Hildo Grassi

Comprovação de eficiência e transparência
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Observando-se a RN (Reso-
lução Normativa) nº 211, editada 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 11 de 
janeiro de 2010, comprovamos 
o quanto o modelo de assistência 
médica escolhido pelo segmento 
de produtores rurais é assisten-
cialista, eficiente e de retorno 
assegurado. Na referida resolu-
ção, que passará a vigorar a partir 
de 7 de junho de 2010, estão 
descritos procedimentos como 
pet-scan, oxigenoterapia hiper-
bárica, medicamentos adjuvan-
tes, transplantes de medula alo-
gênico, ou seja, de outro doador, 
etc, que passam a ser integrantes 
do rol estabelecido pela ANS, 
devendo ser disponibilizado aos 
usuários de planos de saúde. Na 
condição de gestor do Sistema de 
Promoção Assistencial sinto-me 
orgulhoso, pois já realizamos por 
mera liberalidade procedimentos 
desta natureza. 

Isto é possível devido ao pro-
pósito que norteia o S.P.A. Saúde, 
entidade sem finalidade lucrativa, 
administrada com severidade e 
justiça para os produtores rurais. 

No entanto, como já afirmei em 
outras oportunidades, não pode-
mos parar, devemos procurar 
sempre nos informar sobre a ins-
tituição, como nos prevenir, como 
promover nossa saúde, principal-
mente desenvolver a consciência 
de que temos um plano de saúde 
e não um plano de doenças, ou 
seja, devemos utilizar os recur-
sos do S.P.A. Saúde para manu-
tenção do nosso bem estar, nossa 
integridade, enfim nossa saúde, 
se necessário mudando hábitos 
e costumes. Sabemos que nossa 
longevidade é crescente, mas 
devemos chegar à melhor idade 
em condição de aproveitar o que 
de melhor a vida pode nos ofere-
cer. É de conhecimento de todos 
que a saúde é um bem que se 
esgota com o tempo e com maus 
costumes por isso vamos utilizar 
nossa entidade para preservar 
este bem. 

Observando-se sob o aspecto 
financeiro, os valores das con-
traprestações estão diretamente 
relacionados com a alta sinistra-
lidade. Com a falta de prevenção 
dos riscos de doenças, mau uso 

dos recursos disponibilizados e 
envelhecimento da carteira, rea-
justes são necessários para manu-
tenção do equilíbrio econômico. 
Os beneficiários devem divulgar 
a instituição entre seus pares para 
que haja aumento de inscrições 
dentro das associadas. É prudente 
relatar que a forma de custeio da 
instituição é a partir de um fundo 
mútuo obtido pelas contribuições 
que são efetuadas pelos benefici-
ários por intermédio da entidade 
associada (cooperativa, sindicato, 
associação, etc). 

Observa-se, porém, que para 
manter o objetivo não é possível 
suportar inadimplência ou utili-
zação indevida. 

O Sistema de Promoção 
Assistencial, autogestão regida 
de acordo com regulamentação 
definida pela ANS, designado 
exclusivamente aos produtores 
rurais e familiares, e aos funcio-
nários e respectivos familiares 
das entidades associadas aten-
dendo aos critérios de elegibili-
dade definidos na RN nº 195 de 
01 de novembro de 2009 deverá 
buscar novos beneficiários. 

A instituição tem necessidade 
de crescer para se manter estável 
e se perpetuar como exemplo 
neste segmento. Para aumentar 
o número de beneficiários está 
desenvolvendo projetos, como já 
divulgado em outros informati-
vos, no Espírito Santo já em fase 
de aumento de área de abrangên-
cia junto à ANS, São Paulo com 
abrangência de outras regiões 
do estado, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Distrito Federal e Goiás 
em fase de regularização de 
novos prepostos para atuarem na 
captação de prestadores de servi-
ços e beneficiários. A administra-
ção está atenta às movimentações 
da economia no setor agrícola e 
no setor de planos de saúde. Aos 
diretores das associadas, colabo-
radores e beneficiários solicita-
mos empenho na utilização ade-
quada dos recursos e na defesa 
dos interesses da instituição para 
mantermos os padrões de assis-
tência médica que atende nossas 
necessidades.

Notícias

O S.P.A. Saúde entra na luta 
contra a dengue, “Brasil Unido 
Contra a Dengue”, do Ministé-
rio da Saúde. Nossa finalidade 
é mobilizar e alertar nossos cre-
denciados, beneficiários e asso-
ciadas sobre a necessidade de 
reforçar ações de prevenção para 
a redução das epidemias causa-
das pelo mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da doença.

De acordo com o Ministério 
da Saúde (MS) o número de casos 
de dengue registrados no país 
diminuiu 47,9% entre janeiro e 
julho deste ano, em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
O MS mostra ainda uma redução 
de 65,7% nas mortes em decor-
rência da dengue até o início de 
julho e de 80% na ocorrência de 
casos graves. E, para a articulação 
2009/2010 o Ministério estendeu 
para todo o país as ações coorde-
nadas executadas anteriormente, 
criando um protocolo unificado 
chamado Diretrizes Nacionais 
para Prevenção e Controle de 
Epidemias de Dengue, de forma 
a alertar toda a população para a 

importância de manter a mesma 
linha de atuação e evitar que o 
número de casos de dengue volte 
a aumentar.

A dengue é uma doença infec-
ciosa causada por um vírus, e é 
transmitida através da picada do 
mosquito Aedes aegypti. É uma 
doença de notificação compul-
sória e sua forma grave (dengue 
hemorrágica) é de notificação 
imediata.

O mosquito tem hábitos diur-
nos, se reproduz em áreas tro-
picais e subtropicais, dentro ou 
nas proximidades de habitações, 
em recipientes onde se acumula 
água. O período de maior trans-
missão da doença vai de janeiro a 
maio, durante ou imediatamente 
após períodos chuvosos, portanto 
ações de prevenção e conscienti-
zação da população e profissio-
nais de saúde devem iniciar antes 
desse período para a redução do 
número de casos da doença.

A fêmea do mosquito pica a 
pessoa infectada, mantém o vírus 
em sua saliva e o retransmite em 
novas picadas. Após a ingestão 

de sangue infectado pela fêmea 
do inseto, transcorre nesta fêmea 
um período de incubação. Após 
esse período, o mosquito torna-se 
apto a transmitir o vírus e assim 
permanece durante toda a vida.

Ao observar os sintomas da 
doença (febre alta com duração 
de 2 a 7 dias, dor de cabeça, dor 
no corpo e nas articulações, dor 
atrás dos olhos, manchas verme-
lhas pelo corpo) deve-se buscar 
orientação médica no serviço 
de saúde mais próximo, princi-
palmente de surgirem sintomas 
como dores na barriga fortes e 
contínuas, vômitos persistentes, 
sangramento pelo nariz, boca e 
gengivas, sede excessiva e boca 
seca. Após consultar o médico 
alguns cuidados devem ser 
tomados, como: manter-se em 
repouso, beber bastante líquido 
(inclusive soro caseiro), e só 
usar medicamentos prescritos 
pelo médico para aliviar as dores 
e a febre. Devem ser evitados os 
salicilatos, como o AAS, já que 
seu uso pode favorecer o apareci-
mento de manifestações hemor-

rágicas. Os pacientes com Febre 
Hemorrágica da Dengue (FHD) 
devem ser observados cuidado-
samente para identificação dos 
primeiros sinais de choque. 

Para combater o mosquito é 
necessário eliminar os focos, é 
preciso identificar objetos que 
possam se transformar em cria-
douros do Aedes. Por exemplo, 
vasos, garrafas, caixas d’água, 
pneus, ou seja, locais com acú-
mulo da água que são propícios 
para a criação e reprodução 
do mosquito transmissor da 
dengue. 

A dengue é uma doença 
grave e quando tratada a tempo 
a pessoa não corre risco de 
morte. Mobilização e informa-
ção continuam sendo palavras-
chaves na campanha para conter 
a epidemia, e especialmente as 
mortes causadas pela doença. 
Devemos nos manter vigilantes 
tanto nos cuidados preventivos 
quanto nas ações para conter 
transmissão. Para combater a 
dengue é necessário a participa-
ção de todos.

S.P.A. Saúde na luta contra a dengue
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Notas

No Verão, algumas doenças podem chegar sem 
aviso. Conheça os principais males da estação e 
veja o que fazer em cada caso. 

DESIDRATAÇÃO
Sintomas: irritação, sede excessiva, olhos 

fundos, pele ressecada. Em estágio mais avançado, 
esses sintomas se agravam e ocorrem sonolência, 
prostração e afundamento da “moleira” em 
bebês; Onde pega: em altas temperaturas e como 
consequência de doenças; O que fazer: se tiver 
vômito e diarreia, oferecer soro reidratante e água. 
Para fazer o soro caseiro, mistura-se 1 l de água, 2 
colheres (sopa) de açúcar e 1 colher (café) de sal. 
O que não fazer: isotônicos e refrigerantes não 
têm a concentração adequada de sódio e glicose 
para promover a reidratação adequada. Água de 
coco não substitui a água.

QUEIMADURA DE SOL
Sintomas: vermelhidão e, nos casos graves, 

bolhas; O que fazer: se for leve, passar bastante 
hidratante, sem corantes nem perfume, para 
evitar alergias. Se houver bolhas, que indicam 
queimadura de 2º ou 3º grau, não furá-las nem 
cobri-las e procurar o médico; O que não fazer: 
Não passar substâncias como manteiga e pó 
de café porque podem causar infecção. Anti-
histamínicos são contraindicados porque elevam o 
risco de alergia.

DIARREIA
Sintomas: aumento da frequência e diminuição 

da consistência das fezes. Nas infecções por vírus, 
febre alta (39ºC ou 40ºC), vômitos e manchas 
vermelhas na pele; Onde pega: no caso de vírus, 
a contaminação é de pessoa para pessoa; O que 
fazer: tomar soro reidratante se houver mais do 
que seis evacuações por dia e seguir uma dieta 
leve, espaçada e em pequenas quantidades; O que 
não fazer: refrigerante e isotônico não são bons. 
Os gases distendem o estômago, e ambos não 
repõem os sais minerais que o corpo precisa.

INSOLAÇÃO
Sintomas: sinais de desidratação, olho fundo, 

pele ressecada, elevação da temperatura corporal, 
muita sede, prostração, vômitos e até desmaio; 
Onde pega: Sob o sol intenso; O que fazer: Se  
apresentar alguns dos sintomas citados, deve-se 
procurar um pronto-socorro, porque o problema 
pode evoluir e até matar.

Fonte: UOL Ciência e Saúde

Saiba como tratar as 
principais ‘doenças de Verão’

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

O S.P.A. Saúde, continuando sua 
busca por atendimentos de qualidade 
e a preocupação constante com a 
saúde do homem do campo, inaugura 
a partir de janeiro de 2010 mais uma 
fase do processo de amplificar sua 
origem assistencialista com suporte a 
decisão. Depois do início da implan-
tação do Registro Eletrônico de 
Saúde (RES), agora é a vez do Busi-
ness Intelligence (BI), ou Inteligência 
de Negócio, no nosso caso voltado ao 
conhecimento dos fatos em saúde. 

Trata-se de um conjunto de solu-
ções em Tecnologia da Informação 
(TI) que levanta todos os dados e 
informações de nossas bases de aten-
dimento, os relaciona, com o objetivo 
de poder ter em mãos, a qualquer 
tempo, relatórios de análise sobre 
como está a saúde de nossos benefi-
ciários ou ainda acompanhar, numa 
junção de RES com BI, os atendi-
mentos médicos e clínicos execu-
tados por nossa rede assistencial, 
podendo assim identificar e apontar 
os melhores prestadores e os que real-
mente prestam um serviço de quali-
dade visando a saúde e o bem estar de 
nossos produtores rurais.

A solução é de Tecnologia de 
Informação, mas acreditamos que 
quem mais sai ganhando nisso tudo 
são nossos beneficiários, que pode-
rão ter certeza de que sua saúde está 
sendo monitorada através de nosso 
departamento médico, onde em qual-
quer alerta sobre sua saúde, apoiará e 
poderá melhor auxiliar nas indicações 
de atendimento através do melhor 
de nossa rede assim como também 
propor inclusões em programas de 
saúde, visando melhorar a qualidade 
de vida e conseqüentemente a saúde 
de todos. 

Com tecnologias de ponta como 
esta, poderemos ter a certeza que 
estamos adentrando a um novo con-
ceito e filosofia de melhorar ainda 
mais nossa maneira assistencialista 
de ser, controlando e apontando com 
suporte à decisão o que for melhor ao 
homem do campo, pois contra fatos 
não há argumentos. 

Nossa autogestão é isso, gente da 
gente trabalhando pela classe e para o 
bem estar de todos. 

Contra fatos 
não há argumentos

Palavras

Hildo Grassi

Comprovação de eficiência e transparência
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Observando-se a RN (Reso-
lução Normativa) nº 211, editada 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) em 11 de 
janeiro de 2010, comprovamos 
o quanto o modelo de assistência 
médica escolhido pelo segmento 
de produtores rurais é assisten-
cialista, eficiente e de retorno 
assegurado. Na referida resolu-
ção, que passará a vigorar a partir 
de 7 de junho de 2010, estão 
descritos procedimentos como 
pet-scan, oxigenoterapia hiper-
bárica, medicamentos adjuvan-
tes, transplantes de medula alo-
gênico, ou seja, de outro doador, 
etc, que passam a ser integrantes 
do rol estabelecido pela ANS, 
devendo ser disponibilizado aos 
usuários de planos de saúde. Na 
condição de gestor do Sistema de 
Promoção Assistencial sinto-me 
orgulhoso, pois já realizamos por 
mera liberalidade procedimentos 
desta natureza. 

Isto é possível devido ao pro-
pósito que norteia o S.P.A. Saúde, 
entidade sem finalidade lucrativa, 
administrada com severidade e 
justiça para os produtores rurais. 

No entanto, como já afirmei em 
outras oportunidades, não pode-
mos parar, devemos procurar 
sempre nos informar sobre a ins-
tituição, como nos prevenir, como 
promover nossa saúde, principal-
mente desenvolver a consciência 
de que temos um plano de saúde 
e não um plano de doenças, ou 
seja, devemos utilizar os recur-
sos do S.P.A. Saúde para manu-
tenção do nosso bem estar, nossa 
integridade, enfim nossa saúde, 
se necessário mudando hábitos 
e costumes. Sabemos que nossa 
longevidade é crescente, mas 
devemos chegar à melhor idade 
em condição de aproveitar o que 
de melhor a vida pode nos ofere-
cer. É de conhecimento de todos 
que a saúde é um bem que se 
esgota com o tempo e com maus 
costumes por isso vamos utilizar 
nossa entidade para preservar 
este bem. 

Observando-se sob o aspecto 
financeiro, os valores das con-
traprestações estão diretamente 
relacionados com a alta sinistra-
lidade. Com a falta de prevenção 
dos riscos de doenças, mau uso 

dos recursos disponibilizados e 
envelhecimento da carteira, rea-
justes são necessários para manu-
tenção do equilíbrio econômico. 
Os beneficiários devem divulgar 
a instituição entre seus pares para 
que haja aumento de inscrições 
dentro das associadas. É prudente 
relatar que a forma de custeio da 
instituição é a partir de um fundo 
mútuo obtido pelas contribuições 
que são efetuadas pelos benefici-
ários por intermédio da entidade 
associada (cooperativa, sindicato, 
associação, etc). 

Observa-se, porém, que para 
manter o objetivo não é possível 
suportar inadimplência ou utili-
zação indevida. 

O Sistema de Promoção 
Assistencial, autogestão regida 
de acordo com regulamentação 
definida pela ANS, designado 
exclusivamente aos produtores 
rurais e familiares, e aos funcio-
nários e respectivos familiares 
das entidades associadas aten-
dendo aos critérios de elegibili-
dade definidos na RN nº 195 de 
01 de novembro de 2009 deverá 
buscar novos beneficiários. 

A instituição tem necessidade 
de crescer para se manter estável 
e se perpetuar como exemplo 
neste segmento. Para aumentar 
o número de beneficiários está 
desenvolvendo projetos, como já 
divulgado em outros informati-
vos, no Espírito Santo já em fase 
de aumento de área de abrangên-
cia junto à ANS, São Paulo com 
abrangência de outras regiões 
do estado, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Distrito Federal e Goiás 
em fase de regularização de 
novos prepostos para atuarem na 
captação de prestadores de servi-
ços e beneficiários. A administra-
ção está atenta às movimentações 
da economia no setor agrícola e 
no setor de planos de saúde. Aos 
diretores das associadas, colabo-
radores e beneficiários solicita-
mos empenho na utilização ade-
quada dos recursos e na defesa 
dos interesses da instituição para 
mantermos os padrões de assis-
tência médica que atende nossas 
necessidades.

Notícias

O S.P.A. Saúde entra na luta 
contra a dengue, “Brasil Unido 
Contra a Dengue”, do Ministé-
rio da Saúde. Nossa finalidade 
é mobilizar e alertar nossos cre-
denciados, beneficiários e asso-
ciadas sobre a necessidade de 
reforçar ações de prevenção para 
a redução das epidemias causa-
das pelo mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da doença.

De acordo com o Ministério 
da Saúde (MS) o número de casos 
de dengue registrados no país 
diminuiu 47,9% entre janeiro e 
julho deste ano, em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
O MS mostra ainda uma redução 
de 65,7% nas mortes em decor-
rência da dengue até o início de 
julho e de 80% na ocorrência de 
casos graves. E, para a articulação 
2009/2010 o Ministério estendeu 
para todo o país as ações coorde-
nadas executadas anteriormente, 
criando um protocolo unificado 
chamado Diretrizes Nacionais 
para Prevenção e Controle de 
Epidemias de Dengue, de forma 
a alertar toda a população para a 

importância de manter a mesma 
linha de atuação e evitar que o 
número de casos de dengue volte 
a aumentar.

A dengue é uma doença infec-
ciosa causada por um vírus, e é 
transmitida através da picada do 
mosquito Aedes aegypti. É uma 
doença de notificação compul-
sória e sua forma grave (dengue 
hemorrágica) é de notificação 
imediata.

O mosquito tem hábitos diur-
nos, se reproduz em áreas tro-
picais e subtropicais, dentro ou 
nas proximidades de habitações, 
em recipientes onde se acumula 
água. O período de maior trans-
missão da doença vai de janeiro a 
maio, durante ou imediatamente 
após períodos chuvosos, portanto 
ações de prevenção e conscienti-
zação da população e profissio-
nais de saúde devem iniciar antes 
desse período para a redução do 
número de casos da doença.

A fêmea do mosquito pica a 
pessoa infectada, mantém o vírus 
em sua saliva e o retransmite em 
novas picadas. Após a ingestão 

de sangue infectado pela fêmea 
do inseto, transcorre nesta fêmea 
um período de incubação. Após 
esse período, o mosquito torna-se 
apto a transmitir o vírus e assim 
permanece durante toda a vida.

Ao observar os sintomas da 
doença (febre alta com duração 
de 2 a 7 dias, dor de cabeça, dor 
no corpo e nas articulações, dor 
atrás dos olhos, manchas verme-
lhas pelo corpo) deve-se buscar 
orientação médica no serviço 
de saúde mais próximo, princi-
palmente de surgirem sintomas 
como dores na barriga fortes e 
contínuas, vômitos persistentes, 
sangramento pelo nariz, boca e 
gengivas, sede excessiva e boca 
seca. Após consultar o médico 
alguns cuidados devem ser 
tomados, como: manter-se em 
repouso, beber bastante líquido 
(inclusive soro caseiro), e só 
usar medicamentos prescritos 
pelo médico para aliviar as dores 
e a febre. Devem ser evitados os 
salicilatos, como o AAS, já que 
seu uso pode favorecer o apareci-
mento de manifestações hemor-

rágicas. Os pacientes com Febre 
Hemorrágica da Dengue (FHD) 
devem ser observados cuidado-
samente para identificação dos 
primeiros sinais de choque. 

Para combater o mosquito é 
necessário eliminar os focos, é 
preciso identificar objetos que 
possam se transformar em cria-
douros do Aedes. Por exemplo, 
vasos, garrafas, caixas d’água, 
pneus, ou seja, locais com acú-
mulo da água que são propícios 
para a criação e reprodução 
do mosquito transmissor da 
dengue. 

A dengue é uma doença 
grave e quando tratada a tempo 
a pessoa não corre risco de 
morte. Mobilização e informa-
ção continuam sendo palavras-
chaves na campanha para conter 
a epidemia, e especialmente as 
mortes causadas pela doença. 
Devemos nos manter vigilantes 
tanto nos cuidados preventivos 
quanto nas ações para conter 
transmissão. Para combater a 
dengue é necessário a participa-
ção de todos.

S.P.A. Saúde na luta contra a dengue
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Aterosclerose – uma doença 
silenciosa e catastrófica

Coluna Médica

de colesterol total, HDL, 
pressão arterial e condição 
de tabagismo. Este é o cha-
mado “risco calculado” que 
utiliza o Escore de Framin-
gham classificado em risco 
baixo, intermediário e alto. 
Este escore originou-se de 
um estudo muito importante 
com acompanhamento de 50 
anos da população de uma 
pequena cidade americana 
chamada Framingham. Ele 
prevê o risco de infarte e aci-
dente vascular nos próximos 
10 anos. Outra forma de se 
calcular o risco cardiovas-
cular é utilizar a ultrassono-
grafia de carótidas e tronco 
braquiocefálico à procura de 
placas de ateroma. Quando 
detectadas, o paciente se 
encontra automaticamente 
em risco alto e necessita de 
medidas de prevenção pri-
mária e secundária.

Em 2007 concluímos um 
estudo realizado em Boa 
Esperança (MG), onde estu-
damos a presença de ateros-
clerose em 577 pacientes. 
Nestes pacientes encontra-
mos doença aterosclerótica 
em 55%. Este estudo ganhou 
o prêmio de melhor pesquisa 
na área vascular tendo sido 
apresentado nos Estados 
Unidos na Associação Ame-
ricana de Ecocardiografia no 
mesmo ano corrente. 

Muitos pacientes morrem 
de forma súbita e sem nunca 
ter tido nenhum sintoma. 
Mas na verdade, a maioria 
deles já apresentava ateros-
clerose subclinica (sem sin-
tomas) e não sabiam. 

Procure seu médico, 
peça a ele para calcular o 
seu risco cardiovascular. 
Conheça bem o seu risco e 
tome as medidas necessárias 
para modificá-lo.  

A Aterosclerose se refere 
a várias doenças que envol-
vem artérias de diversos 
tamanhos e diferentes cama-
das das paredes das artérias. 
De origem grega, a palavra 
significa endurecimento das 
artérias, tendência das arté-
rias de se tornarem enrijeci-
das e frágeis pela deposição 
de cálcio em suas paredes. 
A Aterosclerose envolve a 
construção de depósitos de 
gordura no revestimento de 
artérias de grande e médio 
calibre. Ela pode levar a 
doença coronária, infartes 
e outras doenças causadas 
pela tendência de se formar 
coágulos sanguíneos nas 
artérias, já danificadas e 
estreitadas pelas placas de 
gordura. 

Na maioria das vezes, ini-
cialmente se apresenta de 
forma silenciosa mas com 
evolução catastrófica. Pode 
estar associada ao aumento 
da pressão arterial e de 
modo inverso à hipertensão 
pode agravar ainda mais a 
Aterosclerose. Hoje já exis-
tem disponíveis no mercado 
remédios que estabilizam 
essa doença, evitando que 
a mesma progrida de forma 
desordenada.

Estes mesmos remédios 
se mostraram eficazes em 
reduzir de forma significa-
tiva a ocorrência de infarte 
e acidente vascular cere-
bral (AVC) comprovados 
em vários estudos. Além 
de estabilizar as placas de 
ateroma com medicamento 
se faz necessário mudar o 
estilo de vida. Estas mudan-
ças incluem uma boa dieta, 
exercícios físicos regulares, 
o abandono do tabagismo e 
controle dos níveis pressó-
ricos. 

Atualmente é possível 
estimar o risco cardiovas-
cular de cada paciente atra-
vés de cálculos matemáticos 
utilizando-se a idade, níveis 

Dr. Natanael Vilela Morais
Médico pesquisador da Faculdade 
de Medicina da USP e prestador de 
serviços do  S.P.A. Saúde.

Dr. Natanael Vilela Morais

A difícil arte da
regulação em Saúde

Perfil

e, dentro das regras criadas 
pela ANS utilizamos proto-
colos de medicina baseada 
em evidências que respalda 
tanto o beneficiário quanto 
as operadoras e serviços 
médicos hospitalares. 

Fazemos questão de 
oferecer sempre o melhor 
material e medicamento 
dentro de um custo correto, 
compatível com a realidade 
atuarial e sem interesses 
outros. Objetivamos orien-
tar e assistir o beneficiário 
dentro de seu pior momento: 
o da doença.

A arte de regular a aten-
ção à saúde extrapola enten-
dimentos de todos os atores 
diante da velocidade que se 
muda o contesto frente às 
ações regulatórias da ANS.

Aos beneficiários sobram 
as dúvidas e muitas vezes 
o juízo equivocado diante 
das tomadas de ações que 
um gerenciador em regu-
lação pode adotar. Dentro 
das ações da correta e ética 
integridade da regulação 
isto não deve ser tolerado, 
porém cabe aos gestores 
as devidas explicações aos 
beneficiários e aos outros 
atores, cabe a responsabi-
lidade pela atualização e 
completo conhecimento das 
regulações que geram as 
relações deste intricado sis-
tema denominado Ações em 
Saúde.

Se a regulação em Saúde 
é de difícil entendimento 
pelo contexto social, chamo 
a reflexão para o entendi-
mento da regulação a se 
evitar a morte.

Da criação da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) em 1998 até 
os dias de hoje, vimos uma 
evolução de aprimoramento 
técnico na condução e regu-
lação da saúde.

A regulação dentro do 
contexto maior de todo um 
sistema social de nosso país 
está alicerçado no regime de 
capitalização. Nele, o indi-
víduo trabalhador, contribui 
ao longo de sua vida laboral 
para desfrutar de um fundo 
que lhe assegure a assistên-
cia à saúde.

Em 2000 a ANS assumiu 
integralmente a regulação do 
setor, tanto no que se refere 
á constituição das empre-
sas operadoras, quanto aos 
direitos e obrigações dos 
beneficiários dos planos de 
saúde e, também, à atuação 
de empresas empregadoras, 
quando a operação se dá na 
qualidade de autogestão.

O foco principal da regu-
lação se dá nas adminis-
trações, a atenção à Saúde, 
controle econômico finan-
ceiro e na pesquisa de quali-
dade junto ao consumidor.

Este conjunto de princí-
pios e ações acabam esbar-
rando em paradoxos e para-
digmas.

A regulação da atenção a 
Saúde requer a quebra destes 
paradoxos e paradigmas, 
pois visa acima de tudo, o 
gerenciamento em Saúde e 
não um plano de doença. 

Dentro de nossa realidade 
e a partir das propostas da 
ANS visamos principal-
mente a promoção, preven-
ção, tratamento, cura e rea-
bilitação. Visamos a questão 
da qualidade do atendimento 

Dr. Wilson Scarpioni Grassi
Gerente médico do  S.P.A. Saúde.

Dr. Wilson Scarpioni Grassi
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Aterosclerose,
um mal silencioso 

e avassalador
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Comprovação 
de eficiência 

das autogestões

O administrador do Hospital Varginha, Marcos Paulo, o superinten-
dente geral do  S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira e o presidente 
do Hospital Varginha, Dr. José Carlos Miranda.

Desde o mês de dezembro 
de 2009, o Hospital Varginha, 
recém inaugurado, irá com-
plementar a rede assistencial 
do S.P.A. Saúde em Varginha 
(MG) e cidades circunvi-
zinhas, oferecendo serviço 
de pronto atendimento 24 
horas, recursos diagnósticos: 
tomografia, raios-X, mamo-
grafia, ultrassom, ecocardio-
grafia, endoscopias gastro 
e urológica, laboratório de 
análises clínicas e um corpo 
médico nas áreas de: pedia-
tria, clínica médica, geria-
tria, cardiologia, dermatolo-
gia, endocrinologia, cirurgia 
geral, urologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, gine-
cologia e obstetrícia.

“O Hospital Varginha foi 
projetado dentro de moderna 
arquitetura hospitalar vol-
tada para uma assistência 
médico-hospitalar humani-
zada e holística”, explicou  
o Dr. José Carlos Miranda, 
“a maternidade adota o sis-
tema de alojamento conjunto 
‘mãe-filho’ desde o nasci-
mento da criança até sua 
alta. Isto e muito mais serão 
oferecidos aos beneficiários 
do S.P.A. Saúde a partir de 
agora”.

O contrato entre o Sistema 
de Promoção Assistencial e 
o Hospital Varginha foi assi-
nado no dia 10 de dezembro 
de 2009, em Varginha, pelo 
superintendente geral do 
S.P.A. Saúde, Reginaldo Bal-
bino Pereira e pelo Dr. José 
Carlos Miranda, que assinou 
pelo hospital.
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O que fazer e o que 
não fazer com as 
doenças de Verão

 Novo convênio entre S.P.A. Saúde e hospital em 
Varginha amplia rede credenciada no sul de MG

O momento da assinatura do convênio entre o Sistema de Promoção 
Assistencial e o recém-inaugurado Hospital Varginha.

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
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