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Notas

O Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) estima 28.110 novos casos da 
doença colorretal (cólon e reto) em 
2010, acometendo 13.310 homens e 
14.800 mulheres. 

Uma notícia positiva sobre o 
assunto é que uma pesquisa polo-
nesa, divulgada na publicação Euro-
pean Journal of Cancer Prevention, 
afirma que comer maçã regularmente 
pode reduzir o risco de desenvolver a 
patologia.

Os cientistas compararam a inges-
tão da fruta de 592 pacientes com a 
patologia e 765 sem, que estavam no 
mesmo hospital. E concluíram que 
o primeiro grupo tinha saboreado 
9,5 porções por semana, enquanto o 
segundo, 11.

A diminuição da chance de ter a 
enfermidade foi observada naqueles 
que consumiram uma maçã ao dia, 
com probabilidade de 0,65. 

Quem apostou em mais de uma 
diariamente cortou o risco pela 
metade.

As propriedades de proteção 
devem estar ligadas ao alto teor de 
flavonoides, que evitam que molécu-
las ou radicais livres causem danos 
ao tecido e podem ainda inibir o 
aparecimento de câncer e a prolife-
ração celular, segundo o jornal Daily 
Mail.

O composto é cinco vezes mais 
prevalente na casca de maçã do que 
em sua polpa. Portanto, lave-a bem 
e não descasque-a na hora de sabo-
reá-la.

Fonte:  saude.terra.com.br

Uma maçã por dia 
pode diminuir 

o risco de câncer

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

Muito ouvimos falar nos dias de 
hoje em mundo digital, era digital, 
que com o aperfeiçoamento cada 
vez mais rápido da tecnologia 
podemos prever um futuro não 
muito distante onde poderemos 
dispensar o papel da nossa vida e 
passar a fazer uso somente do que 
é digital e eletrônico. Pois bem, 
esta é uma realidade palpável e já 
que o S.P.A. Saúde  vem passando 
por inúmeras inovações e avan-
ços tecnológicos, com controles 
onde estamos unindo os benefí-
cios do controle da informação e 
a própria tecnologia para auxiliar 
a medicina e conseqüentemente 
nosso jeito assistencialista de ser, 
com Registro Eletrônico de Saúde 
(RES), Business Intelligence (BI) 
entre outros largos passos em 
direção à modernidade, estaremos 
iniciando no segundo trimestre de 
2010 a implantação de Gerencia-
mento Eletrônico de Documentos 
(GED), onde mais uma vez atra-
vés de tecnologias inovadoras 
teremos um sistema controlador 
de documentos internos e exter-
nos do S.P.A. Saúde, confiável e 
seguro. 

Nossos arquivos em papel, que 
hoje ocupam espaço físico consi-
derável em nosso escritório pas-

sarão a ser totalmente digitaliza-
dos e com acesso remoto a todos 
que deles necessitarem.

Além da possibilidade de libe-
ração do espaço físico, que pode 
ser utilizado para o crescimento 
da empresa, temos ainda a agili-
dade e confiabilidade no trato e 
nos processos relacionados aos 
nossos documentos, que poderão 
ser assinados digitalmente, com 
certificação válida na legislação 
brasileira, via internet, de onde 
estivermos, sem contar é claro a 
economia de papel e impressão.

Nossa intenção, como de cos-
tume, é sem dúvida alguma 
prover recursos para que possa-
mos melhorar e agilizar nossos 
processos, com economia, 
podendo assim diminuir nosso 
tempo de resposta aos beneficiá-
rios e aumentar nossa qualidade 
assistencial ao homem do campo.  
Lembrando que para cada folha 
de papel poupado estamos pre-
servando as nossas árvores tão 
importantes para nossa sobre-
vivência e proporcionando dias 
melhores para as gerações futu-
ras.

Mundo digital
Palavras

Hildo Grassi

O que esperamos de nossa assistência médica
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Os beneficiários de 
assistência médica na 
modalidade de autoges-
tão são privilegiados, pois 
neste modelo assistencial, 
o principal objetivo é res-
gatar a dignidade de seus 
beneficiários, conside-
rando que no mercado de 
saúde suplementar o prin-
cipal foco é o resultado 
financeiro. 

No contexto da auto-
gestão está o propósito de 
referenciar os prestado-
res de serviços compro-
metidos, viabilizando o 
fluxo dos atendimentos. 
As séries de intervenções 
pela ação jurídica, pela 
ação da agência contro-
ladora, pela diversidade 
de novos mecanismos de 

diagnósticos, pelo incre-
mento de novos medica-
mentos, etc, todos com 
forte interferência no 
custo das contribuições 
dos beneficiários devem 
ser observados. 

Para minimizar os fato-
res que estão descritos os 
beneficiários precisam se 
aprofundar no conheci-
mento do gerenciamento 
de sua autogestão. Cola-
borando os beneficiários 
devem buscar a indicação 
de profissionais da saúde 
referenciados para se tra-
tarem  antecipadamente, 
fazendo sua promoção 
á saúde e prevenção de 
riscos e doenças com as 
devidas mudanças de cos-
tumes e hábitos. Nunca 

devemos nos colocar em 
posição cômoda de que 
pelo fato de contribuirmos 
para um plano de saúde, 
quando adoecermos esta-
remos seguros. 

Situação que muitas 
vezes não é remediável 
para obtermos a recupe-
ração do estado de saúde 
causando um custo eleva-
díssimo a nossa autoges-
tão. Devemos ter ciência 
de que a manutenção da 
autogestão está estrita-
mente relacionada à boa 
prática na utilização dos 
benefícios disponibili-
zados. Temos o melhor 
modelo de assistência 
médica, por outro lado 
cada um de nós tem a 
co-responsabilidade pela 

continuidade e manuten-
ção da viabilidade eco-
nômica da instituição. 
Nossa contribuição fixa 
estará sempre ao alcance 
de nosso poder aquisitivo 
se fizermos o dever de 
casa. 

Esta entidade da qual 
fazemos parte é uma con-
quista de grandes líderes 
e de um tempo em que as 
possibilidades financei-
ras eram favoráveis, hoje 
temos uma instituição 
com um grande patrimô-
nio, mas o maior valor 
está na possibilidade de 
se manter o produtor rural 
como principal beneficiá-
rio.

Depoimento

Excelência do serviço dispensado
Clédio Luiz Amaral

Quando se ouve, vê ou lê nos 
noticiários sobre reclamações no 
PROCON a respeito dos planos de 
saúde, muito me alegro em ser usu-
ário do S.P.A Saúde. 

Na ocasião de minha enfermidade 
pude constatar a excelência do serviço 
que me foi dispensado pelo plano, 

sempre acompanhado pela dedicação 
e carinho da assistente social Cristina 
e também da Neide, da Cooperativa 
Agrícola Alto Rio Grande, a quem 
muito agradeço.

Clédio Luiz Amaral
Associado do S.P.A. Saúde por meio da Coope-
rativa Agrícola Alto Rio Grande, Lavras/ MG. 

Notícias

O Programa de Promo-
ção e Prevenção de Risco 
de Doenças do S.P.A. 
Saúde, está passando por 
novas adaptações, con-
forme orientação da Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Esta-
mos investindo na criação 
de um software, visando 
qualificar a empresa a 
oferecer ao beneficiário e 
prestadores uma troca de 
informação mais rápida e 
com qualidade. 

Esta questão politica-
mente correta da agência 
reguladora tem uma preo-
cupação que vai ao encon-
tro dos anseios do S.P.A. 
Saúde: melhorar a quali-

dade de vida dos benefi-
ciários. Para isto ocorra, 
é necessário que todas 
as informações geradas 
sigam o protocolo institu-
ído pela ANS. 

Assim, com a implan-
tação deste software, 
ocorrerá o levantamento 
do estado de saúde e de 
doença do beneficiário,  
interagindo para que ele 
não piore a sua condição, 
mas para que  melhore sua 
qualidade de vida através 
de um acompanhamento 
adequado em determina-
das doenças que são as de 
maior ocorrência na vida 
dos brasileiros; hiperten-
são arterial sistêmica e 

suas conseqüências car-
diovasculares em todos 
os órgãos do corpo, a 
Diabete  Mellitus, grande 
vilã e geradora de incapa-
cidades dos órgãos vitais 
do indivíduo e por último 
as neoplasias (cânceres) 
geradoras de  perdas incal-
culáveis ao ser humano.

Esta inovação tecno-
lógica possibilitará que 
a equipe mutilprofissio-
nal  treinada para atuar no 
programa (médico, fisio-
terapeuta, terapeuta ocu-
pacional, psicólogo, nutri-
cionista, fonoaudiólogo, 
enfermagem, assistente 
social, educador físico e 
outros), interaja em tempo 

real, encaminhando seu 
relatório e outras infor-
mações de forma simples 
e protocolada relativo ao 
tratamento e evolução clí-
nica. 

Estas informações serão 
importantíssimas para 
contribuir com a melho-
ria da qualidade de vida 
de todos os assistidos. Se 
você ainda não participa 
do Programa de Saúde, 
ligue e se informe com 
nossas assistentes sociais, 
sra. Cristina ou srta. Eli-
sângela pelo telefone (11) 
3473-1617.

Novo software vai melhorar 
Programa de Prevenção de Risco de Doenças
Dr. Wilson Scarpioni Grassi

Dr. Wilson Scarpioni Grassi
Gerente médico do  S.P.A. Saúde.
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(RES), Business Intelligence (BI) 
entre outros largos passos em 
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(GED), onde mais uma vez atra-
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que deles necessitarem.
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brasileira, via internet, de onde 
estivermos, sem contar é claro a 
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Os beneficiários de 
assistência médica na 
modalidade de autoges-
tão são privilegiados, pois 
neste modelo assistencial, 
o principal objetivo é res-
gatar a dignidade de seus 
beneficiários, conside-
rando que no mercado de 
saúde suplementar o prin-
cipal foco é o resultado 
financeiro. 

No contexto da auto-
gestão está o propósito de 
referenciar os prestado-
res de serviços compro-
metidos, viabilizando o 
fluxo dos atendimentos. 
As séries de intervenções 
pela ação jurídica, pela 
ação da agência contro-
ladora, pela diversidade 
de novos mecanismos de 

diagnósticos, pelo incre-
mento de novos medica-
mentos, etc, todos com 
forte interferência no 
custo das contribuições 
dos beneficiários devem 
ser observados. 

Para minimizar os fato-
res que estão descritos os 
beneficiários precisam se 
aprofundar no conheci-
mento do gerenciamento 
de sua autogestão. Cola-
borando os beneficiários 
devem buscar a indicação 
de profissionais da saúde 
referenciados para se tra-
tarem  antecipadamente, 
fazendo sua promoção 
á saúde e prevenção de 
riscos e doenças com as 
devidas mudanças de cos-
tumes e hábitos. Nunca 

devemos nos colocar em 
posição cômoda de que 
pelo fato de contribuirmos 
para um plano de saúde, 
quando adoecermos esta-
remos seguros. 

Situação que muitas 
vezes não é remediável 
para obtermos a recupe-
ração do estado de saúde 
causando um custo eleva-
díssimo a nossa autoges-
tão. Devemos ter ciência 
de que a manutenção da 
autogestão está estrita-
mente relacionada à boa 
prática na utilização dos 
benefícios disponibili-
zados. Temos o melhor 
modelo de assistência 
médica, por outro lado 
cada um de nós tem a 
co-responsabilidade pela 

continuidade e manuten-
ção da viabilidade eco-
nômica da instituição. 
Nossa contribuição fixa 
estará sempre ao alcance 
de nosso poder aquisitivo 
se fizermos o dever de 
casa. 

Esta entidade da qual 
fazemos parte é uma con-
quista de grandes líderes 
e de um tempo em que as 
possibilidades financei-
ras eram favoráveis, hoje 
temos uma instituição 
com um grande patrimô-
nio, mas o maior valor 
está na possibilidade de 
se manter o produtor rural 
como principal beneficiá-
rio.
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Excelência do serviço dispensado
Clédio Luiz Amaral

Quando se ouve, vê ou lê nos 
noticiários sobre reclamações no 
PROCON a respeito dos planos de 
saúde, muito me alegro em ser usu-
ário do S.P.A Saúde. 

Na ocasião de minha enfermidade 
pude constatar a excelência do serviço 
que me foi dispensado pelo plano, 

sempre acompanhado pela dedicação 
e carinho da assistente social Cristina 
e também da Neide, da Cooperativa 
Agrícola Alto Rio Grande, a quem 
muito agradeço.

Clédio Luiz Amaral
Associado do S.P.A. Saúde por meio da Coope-
rativa Agrícola Alto Rio Grande, Lavras/ MG. 
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Suplementar (ANS). Esta-
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qualificar a empresa a 
oferecer ao beneficiário e 
prestadores uma troca de 
informação mais rápida e 
com qualidade. 

Esta questão politica-
mente correta da agência 
reguladora tem uma preo-
cupação que vai ao encon-
tro dos anseios do S.P.A. 
Saúde: melhorar a quali-

dade de vida dos benefi-
ciários. Para isto ocorra, 
é necessário que todas 
as informações geradas 
sigam o protocolo institu-
ído pela ANS. 

Assim, com a implan-
tação deste software, 
ocorrerá o levantamento 
do estado de saúde e de 
doença do beneficiário,  
interagindo para que ele 
não piore a sua condição, 
mas para que  melhore sua 
qualidade de vida através 
de um acompanhamento 
adequado em determina-
das doenças que são as de 
maior ocorrência na vida 
dos brasileiros; hiperten-
são arterial sistêmica e 

suas conseqüências car-
diovasculares em todos 
os órgãos do corpo, a 
Diabete  Mellitus, grande 
vilã e geradora de incapa-
cidades dos órgãos vitais 
do indivíduo e por último 
as neoplasias (cânceres) 
geradoras de  perdas incal-
culáveis ao ser humano.
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lógica possibilitará que 
a equipe mutilprofissio-
nal  treinada para atuar no 
programa (médico, fisio-
terapeuta, terapeuta ocu-
pacional, psicólogo, nutri-
cionista, fonoaudiólogo, 
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social, educador físico e 
outros), interaja em tempo 

real, encaminhando seu 
relatório e outras infor-
mações de forma simples 
e protocolada relativo ao 
tratamento e evolução clí-
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Estas informações serão 
importantíssimas para 
contribuir com a melho-
ria da qualidade de vida 
de todos os assistidos. Se 
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Dr. Wilson Scarpioni Grassi
Gerente médico do  S.P.A. Saúde.
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Atualmente os líde-
res classistas que con-
gregam produtores 
rurais em cooperativas, 
associações e sindica-
tos têm se preocupado 
com o capital de maior 
valor do segmento agrí-
cola, ou seja, a saúde, o 
bem estar e a dignidade 
dos produtores rurais. 
Várias entidades estão 
buscando estabelecer 
parceria com o S.P.A. 
Saúde – Sistema de Pro-
moção Assistencial, ins-
tituição que tem atuação 
na reparação e manuten-
ção da saúde do homem 
do campo há 17 anos, 
contabilizando grande 
experiência na gestão e 
recuperação do estado 
de saúde deste público 
diferenciado. 

Sabedores da grande 
importância dos produ-
tores rurais no contexto 
econômico do País, os 
líderes classistas, que 
conhecem as dificulda-
des que geram conflitos 
devido às adversidades 
naturais e políticas ine-
ficientes para agricul-
tura, observam que a 
categoria que tem papel 
importante na manuten-
ção do pão na mesa dos 
brasileiros está desam-
parada e economica-
mente inviabilizada. No 
entanto, vários líderes 

 Cada vez mais, líderes classistas 
escolhem o S.P.A. Saúde

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
Março/Abril de 2010 - Ano VI - nº 33nem sempre nos leva a fazer 

as escolhas mais salutares, 
sendo frequente a deficiência 
de nutrientes essenciais. 

Apesar de manter uma ali-
mentação saudável ser bas-
tante simples, existe ainda 
muita confusão sobre quais 
são os melhores alimentos, 
as quantidades adequadas e 
como combinar os nutrientes 
para o equilíbrio alimentar.

O objetivo do tratamento 
nutricional é assegurar vita-

Se você procura uma 
nutrição inteligente, adaptada 
a um estilo de vida saudável 
e ativo segundo a sua rotina 
e as suas necessidades indi-
viduais, você precisa de uma 
reeducação alimentar.

Um plano nutricional 
equilibrado é essencial para 
fornecer ao organismo os 
nutrientes indispensáveis 
ao seu bom funcionamento. 
Infelizmente, o estilo de 
vida atarefado e sob stress, 

Dra. Larissa Bottrel
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gripe A, sendo que existem 
pelo menos 14 mil mortes 
confirmadas. No Brasil, con-
forme levantamento até 31 
de dezembro, foram registra-
dos 39.679 casos graves de 
gripe suína e 1.705 mortes 
notificadas. 

Como prevenir

• Lave bem as mãos, espe-
cialmente depois de tossir ou 
espirrar. A higienização das 
mãos deve ser feita com água 
e sabão e/ou com solução de 
álcool-gel;

•Cubra a boca e o nariz 
com lenço descartável ao 
tossir ou espirrar e jogue no 
lixo após o uso;

•Evite tocar os olhos, boca 
e nariz;

•Não compartilhe objetos 
de uso pessoal, como copos, 
pratos e talheres;

•Evite contato próximo 
com pessoas doentes;

• Evite aglomerações e 
ambientes fechados;

•Alimente-se bem e beba 
bastante líquido. 

Quando suspeitar 
que estou com a gripe A

Febre repentina, tosse, difi-
culdade respiratória, dor de 
cabeça, dor de garganta, dores 

Evite o contágio e saiba 
como proceder caso sinta 

os sintomas

Com a chegada das esta-
ções de outono e inverno, 
ocorre um aumento de infec-
ções virais respiratórias na 
população, dentre elas des-
taca-se a gripe A, causada 
pelo vírus influenza H1N1. 
A orientação à população e 
o incentivo a cultivar hábitos 
saudáveis é o melhor cami-
nho na prevenção contra a 
gripe pandêmica.

Doença

A gripe A é uma doença 
respiratória causada pelo 
vírus H1N1, é transmitida 
de pessoa a pessoa principal-
mente por meio da tosse ou 
espirro e através de contato 
com secreções respiratórias 
de infectados. Assim como a 
gripe comum, a maioria dos 
casos de gripe A apresenta 
quadro clínico leve e quase 
100% evoluem para a cura. A 
taxa de letalidade média, nas 
duas situações, é de 0,5%. 
O principal risco associado 
à doença é uma inflamação 
severa dos pulmões, que 
pode levar à insuficiência 
respiratória. Até hoje, 209 
países relataram casos de 
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musculares, dores nas articu-
lações, coriza e até manifes-
tações gastrointestinais. Caso 
apresente os sintomas acima, 
procure seu médico ou vá a 
uma unidade de saúde.

O que você não deve fazer

•Não deixe passar 48 horas 
do início dos sintomas sem 
fazer nada;

•Não recorra a automedi-
cação. Evite o uso desneces-
sário e uma possível resistên-
cia ao medicamento;

•Não vá para um hospital 
se você não está com os sin-
tomas descritos. 

Quem são as pessoas 
consideradas grupo de risco

Maiores de 60 anos de 
idade, menores de 2 anos, ges-
tantes, pessoas com diabetes, 
doença cardíaca, pulmonar ou 
renal crônica, com deficiência 
imunológica (como pacientes 
com câncer ou em tratamento 
para Aids) ou com doenças 
provocadas por alterações da 
hemoglobina, como anemia 
falciforme.

Utilização da medicação 
contra a nova gripe

Apenas os pacientes com 

agravamento do estado de 
saúde nas primeiras 48 
horas desde o início dos 
sintomas e as pessoas com 
maior risco de apresentar 
quadro clínico grave serão 
medicados com o remédio 
específico. 

Vacina

É segura como qualquer 
outra vacina. Quanto aos 
efeitos colaterais, são iguais 
aos da vacina sazonal admi-
nistrada em idosos, que são 
reações leves: febre, dor 
local, dores musculares, 
mas a maioria das pessoas 
não tem reação alguma. A 
vacina é gratuita, siga o cro-
nograma de vacinação do 
Ministério da Saúde (dispo-
nível: www.saude.gov.br) e 
procure a unidade de saúde 
mais próxima de sua casa.

Fortaleça os cuida-
dos referentes às medidas 
de prevenção da gripe A 
(H1N1).

Quanto mais prevenção, 
mais proteção!

Nutrição inteligente

Especial

Dra. Larissa Bottrel
lidade, boa digestão, melhor 
imunidade, pele e cabelos 
saudáveis, energia abundante 
e peso ideal.

Abaixo temos alguns ali-
mentos funcionais que pro-
movem saúde e bem-estar:

Linhaça – auxilia na perda 
de peso, na redução do coles-
terol e fortalece a imunidade.

Cereais integrais e Cas-
tanhas – melhoram função 
intestinal e promovem sensa-
ção de prazer e relaxamento 

devido à vitamina B6 e o trip-
tofano, sendo grandes aliados 
no combate à ansiedade. 

Legumes amarelos e aver-
melhados – o betacaroteno, 
poderoso antioxidante, é bom 
para os olhos, cabelos e pele. 
As fibras previnem a prisão 
de ventre e aumentam a sen-
sação de saciedade. classistas e seus lidera-

dos observando os fatos 
descritos têm concluído 
que é possível supor-
tar as adversidades se 
nos unirmos na busca 
de nossos interesses e 
viabilidade junto aos 
nossos representantes 
no alto escalão político. 
Enfatizam que temos 
que nos unir para eleger 
representantes que real-
mente se identificam 
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com as causas agrícolas. 
Em outro aspecto o risco 
eminente com relação à 
saúde e o custo para sua 
gestão só será minimi-
zado se houver ações de 
promoção e prevenção 
de riscos e de doenças 
com fulcro educativo. 

“Várias entidades 
classistas estão elegendo 
o S.P.A. Saúde como a 
instituição que tem perfil 
para atender as necessi-

dades dos seus associa-
dos, principalmente por 
ser gerida pela moda-
lidade de autogestão 
sem finalidade lucrativa 
e com firme propósito 
na defesa da dignidade 
desta laboriosa catego-
ria”, avalia Reginaldo 
Balbino Pereira, supe-
rintendente geral do 
S.P.A. Saúde.

Software vai 
aprimorar 

Programa de 
Prevenção
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Maçã na dieta pode 
diminuir risco de 

câncer
Comer maçã regu-

larmente pode reduzir 
o risco de desenvol-
ver câncer no cólon 
e reto, conforme 
uma pesquisa 
polonesa, divul-
gada na publicação 
European Journal of 
Cancer Prevention. 
Página 2.
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Aprenda a se prevenir 
contra a gripe H1N1

Com a chegada das estações 
de outono e inverno, ocorre um 
aumento de infecções virais respi-
ratórias na população, dentre elas 
destaca-se a gripe A, causada pelo 
vírus influenza H1N1. 

A orientação à população e o 
incentivo a cultivar hábitos saudá-
veis é o melhor caminho na pre-
venção contra a gripe pandêmica.
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mas a maioria das pessoas 
não tem reação alguma. A 
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mais próxima de sua casa.
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