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Atividade física faz com que as pessoas 
se sintam mais dispostas, ajuda a con-
trolar o peso, colabora com a saúde. E 

a lista de benefícios aumentou. Segundo 
pesquisadores da Universidade da Cali-

fórnia em São Francisco, Estados Unidos, 
tende ainda a reduzir a velocidade do 

processo de envelhecimento.
A ginástica traz níveis crescentes da 

enzima telomerase, responsável por adi-
cionar uma repetição de DNA nos telôme-
ros (sequências de DNA situadas em cada 

ponta dos cromossomos relacionadas à 
reposição celular) e, assim, restaurar a 
capacidade de multiplicação celular e 
retardar o envelhecimento dos tecidos. 

Durante os anos, a função da telomerase 
declina e os telômeros se encurtam.

Os cientistas analisaram 62 mulheres 
na pós-menopausa, sendo que muitas 

delas cuidavam de parceiros ou pais com 
demência. Elas tiveram de relatar quan-
tos minutos de atividade vigorosa (com 

aumento da frequência cardíaca e/ou 
da transpiração) fizeram por dia e quão 
estressadas se sentiam, além de fornecer 

amostras de sangue para que a equipe 
medisse o comprimento dos telômeros.

De acordo com o jornal Daily Mail, 
a conclusão é que um período de cerca 

de 15 minutos diários destinados a suar 
a camisa conseguiu parar a diminuição 

das sequências de DNA situadas em cada 
ponta dos cromossomos. Fora isso, exer-

citar-se vigorosamente por 42 minutos 
ao longo de três dias também protegeu o 

comprimento dos telômeros.
Os resultados mostram que estresse 

psicológico promove envelhecimento de 
células por meio do encurtamento dos 
telômeros e que até as mulheres muito 

estressadas foram capazes de bloquear o 
processo ao afastar o sedentarismo. 

Fonte:  saude.terra.com.br

Notadamente todos nós estamos 
preocupados com o tratamento da 
Saúde no Brasil. Já foi o tempo em 
que se conseguia gerenciar um plano 
de saúde com segurança, embora 
nunca se sabe o que pode aconte-
cer, o dia seguinte é sempre uma 
incógnita. Porém, de uns tempos 
para cá, os problemas ganharam 
novas dimensões. Com a regula-
ção da Agência Nacional da Saúde 
Suplementar (ANS), por meio da 
lei 9656/98, embora necessária, 
surgiram sérias conseqüências para 
o gerenciamento – em especial para 
as autogestões.

No caso específico do S.P.A. 
Saúde, que foi criado para dar um 
atendimento à saúde do produtor 
rural, com estudo inclusive na sua 
capacidade de pagamento, conse-
guimos ao longo dos tempos fazer 
nossas reservas e proporcionar 
vários atendimentos exclusivos 
e diferenciados. Mas a cada dia 
amplia-se o “rol” de cobertura de 
procedimentos da ANS e além disso 
surgem novas técnicas cada vez 
mais caras. São fatores que aumen-
tam o custo de forma insuportá-
vel para qualquer plano de saúde. 
Sem contar o envelhecimento da 
massa, a imposição do Estatuto do 
Idoso, dando-lhe amplo apoio, fato 
também louvável. 

Mas o que fazer, diante do alto 
custo, do aumento da sinistrali-
dade, da nossa vontade em ser 
atendido com técnicas modernas 
em hospitais cada vez mais apa-
relhados, com médicos especiali-
zados? Já se sabe que mais de 50 
novos procedimentos médicos e 
também ampliação de atendimen-
tos ao consumidor serão incorpo-
rados no “rol” da ANS. Realmente 
é um sonho de todos nós ter este 

tipo de atendimento. A Folha de S. 
Paulo, em sua edição de 31 de maio 
de 2010, trouxe uma matéria bas-
tante preocupante: “Quase metade 
dos médicos receita o que a fábrica 
indica” com dados de pesquisa do 
Conselho Regional de Medicina de 
São Paulo (CRM-SP), onde se lê: 
“Quase metade (48%) dos médi-
cos paulistas que recebem visitas 
de propagandistas de laboratórios 
prescreve medicamentos sugeridos 
pelos fabricantes. Na área de equi-
pamentos médico-hospitalares, a 
eficácia da visita é ainda maior: 
71% dos profissionais da saúde 
acatam a recomendação da indús-
tria” e ainda diz que a “Sedução da 
indústria começa com estudantes 
de medicina. Os brindes, os patro-
cínios já começam na graduação. 
Quando formado, o médico conti-
nua achando a relação natural”. 

Nossa preocupação procede, 
mas pergunta-se: quem vai pagar 
a conta? Lógico que somos nós 
mesmos. De que forma? Com o 
aumento de nossas mensalidades. E 
temos condições para isso? Aí que 
está o problema, a maioria não terá 
condições de suportar um aumento 
gerado por todos estes incrementos 
relatados. O que fazer? Procurar 
fiscalizar as condutas dos médi-
cos, dos hospitais, dos laboratórios 
e clínicas. Fidelizar os médicos 
conhecidos e da família, não aceitar 
qualquer diagnóstico, ter sempre 
uma outra opinião, informar nossa 
auditoria médica sempre que tomar 
uma decisão. 

Enfim, cuidar do que é nosso para 
que nossos filhos possam usufruir 
daquilo que com sacrifício conse-
guimos criar. 

Entre a cruz e a espada
Hildo Grassi

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

Exercício físico 
diminui velocidade do 

envelhecimento



S.P.A. Saúde     (0xx11) 3146-3131       Visite nosso site: www.spasaude.org.br

Informativo S.P.A. Saúde Página 3

Notícias

Encontro discutiu temas importantes 
e participantes foram vacinados

Entre os temas apresen-
tados nos dois dias em que 
se deu o 7º Encontro do 
S.P.A. Saúde e Associadas, 
as palestras discorreram  
sobre “Aspectos gerais da 
regulamentação dos planos 
de saúde”, “A importância 

do capital humano, no tra-
balho em equipe”,“Business 
Intelligence – BI”, “A 
importância da qualidade 
da informação”, “Programa 
de Saúde”, “Informação e 
comunicação”, “A utilização 
da rede assistencial direta faz 

a diferença”, Co-Responsa-
bilidade na autorização”, 
“Atendimento x Qualidade”, 
“ Tecnologia de Informa-
ção e os novos desafios na 
saúde”, “A importância do 
atuário nas operadoras de 
saúde”. Também ocorreram 

dinâmicas de grupo e pales-
tras motivacionais ministra-
das por Elberto Mello.

Na ocasião os presentes – 
colaboradores e representan-
tes das associadas – recebe-
ram, gratuitamente, a vacina 
contra a gripe H1N1.

Ao lado, as palestras ocorreram ao longo de dois dias. Acima, 
o gerente médico do S.P.A. Saúde, Wilson Scarpioni Grassi, 

Ricardo de Oliveira Garcia, gerente administrativo e financeiro, Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro, presidente do Conselho Diretor, Hildo Grassi, 
superintendente operacional, Daiane Maciel, coordenadora de sistemas  e 
Eduardo Mugnai, gerente de TI. No destaque, o palestrante Elberto Mello.

Um por todos e todos por um
Reginaldo Balbino Pereira

Depoimento

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

Este é o norte do coope-
rativismo, princípio que nos 
orientou para desenvolvermos 
ações que pudessem culminar 
com a criação desta instituição 
maravilhosa, denominada em 
sua fundação euforicamente 
de Sistema Paulista de Assis-
tência. Como todo líder, nunca 
pensei em mim, mas sempre 
em nós, principalmente nos 
companheiros que sofrem de 
sol a sol na busca de sustento, 
dignidade e defesa dos seus 
familiares no segmento agrí-
cola. Por obra do destino fui 
agraciado por participar da 
gestão desta nobre instituição, 
sempre buscando a manuten-
ção do principal objetivo de 
nossos liderados, dignidade e 
segurança nas questões ligadas 
à Saúde. 

Desafios de toda natureza 
na busca de transparência e 
fortalecimento da institui-
ção foram suplantados, com 
colaboração de muitos atores, 

alguns hoje no plano celestial. 
Novas mudanças, a busca do 
fortalecimento, alteração da 
denominação para Sistema de 
Promoção Assistencial para 
abranger novos mercados. O 
tempo, as batalhas e os milha-
res de quilômetros transcorri-
dos em defesa de nossa causa 
nos castigam. 

Em 2008, fui abordado por 
uma série de complicações de 
ordem fisiológica em minha 
saúde e prontamente bus-
quei orientações nos serviços 
médicos credenciados: tudo 
foi normalizado com algumas 
atitudes e mudanças de hábi-
tos. Continuamos nossa luta e 
agora em 2010, precisamente 
no mês de maio ao retornar 
de atividades junto a associa-
das de Minas  Gerais para São 
Paulo, percebi alterações em 
minha coluna vertebral com 
fortes dores que se agravaram 
a ponto de perder toda a mobi-
lidade. Ao ser avaliado no 

pronto atendimento, o médico 
plantonista me direcionou para 
um especialista, neurocirur-
gião daquele estabelecimento. 
Eu me contorcendo de dores e 
meus familiares de preocupa-
ção, em face de minha saúde 
bastante debilitada. O neuroci-
rurgião rapidamente apresen-
tou o diagnóstico, uma com-
plexidade na coluna vertebral 
com correção especificamente 
por cirurgia com auxilio de 
prótese. 

Apavoramos, buscamos 
orientações junto ao departa-
mento médico do S.P.A. Saúde, 
e estes comprovaram que 
realmente tratava-se de uma 
complexidade que demandava 
os devidos cuidados. Pron-
tamente providenciaram os 
procedimentos burocráticos 
preliminares. Rapidamente 
fui submetido à cirurgia, que 
transcorreu com todo sucesso. 
Minha recuperação está sendo 
fantástica. Logo que recobrei 

meu equilíbrio fui pesquisar 
o quanto custaria se eu não 
fosse um beneficiário do S.P.A. 
Saúde. Fiquei estarrecido, 
talvez tivesse que me desfa-
zer de grande parte do meu 
patrimônio. Resta-me um sen-
timento de gratidão a todas as 
pessoas que de alguma forma 
acreditam no S.P.A. Saúde, 
participando como beneficiá-
rio, na formação deste fundo 
mutuo. 

Gratidão em especial a 
aquelas pessoas que com suas 
crenças, desejaram minha 
recuperação. E aos amigos, 
colegas de trabalho que se 
solidarizaram com minha situ-
ação. Retornarei às minhas 
funções com as bênçãos de 
Deus e com a convicção de 
que temos um grande plano de 
saúde e devemos preservá-lo a 
todo custo.
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proporcionado pela propa-
ganda.

Composição
O tabaco é uma mistura de 

aproximadamente 4.700 subs-
tâncias tóxicas que se distribuem 
em duas fases: uma gasosa, 
composta principalmente por 
monóxido de carbono, e uma 
particulada, onde encontramos 
a nicotina e o alcatrão.

O mal causado pelo monó-
xido de carbono (CO) é defi-
nido por sua afinidade com a 
a hemoglobina, um elemento 
presente nos glóbulos verme-
lhos do sangue encarregado de 
levar oxigênio para os órgãos 
no nosso corpo. A ligação entre 
eles forma uma substância cha-
mada carboxihemoglobina, 
que dificulta a oxigenação do 
sangue e, consequentemente, 
diminui a quantidade de oxi-
gênio que chega aos órgãos, 
causando doenças como a ate-
rosclerose.

O alcatrão é formado a partir 
da combustão dos derivados do 
tabaco. Ele é composto por mais 
de 40 substâncias cancerígenas 
e entre elas temos arsênio, resí-
duos de agrotóxicos, substân-
cias radioativas como acetona, 
naftalina e outras, usadas para 
veneno de rato.

 O consumo do tabaco está 
ligado ao seu princípio ativo: a 
nicotina. É ela que determina a 
necessidade de consumo para 
os fumantes, pois é responsável 
pela sensação de satisfação atri-
buída ao fumo. Dessa forma, a 
nicotina causa dependência 
tanto química, quanto física e 
psicológica, já comprovado por 
estudos científicos.

Além disso, a nicotina causa 
a diminuição do volume interno 
das artérias, provocando acele-
ração da frequência cardíaca e 
hipertensão. Em união com o 
monóxido de carbono, a nico-
tina provoca diversas doen-
ças cardiovasculares, além de 
estimular a produção de ácido 
clorídrico no aparelho gastroin-
testinal, que pode causar úlcera 
gástrica, e desencadear a libe-
ração de toxinas no pulmão, 
podendo provocar enfisema 
pulmonar.

Efeitos
A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) informou que 

O tabagismo é considerado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a principal causa 
de morte evitável em todo o 
mundo, é um problema de 
saúde pública global. 

De acordo com a OMS, cerca 
de um terço da população mun-
dial adulta, ou seja, 1 bilhão 
e 200 milhões de pessoas, é 
fumante. Eles consomem mais 
de 7 trilhões de cigarros por 
ano. Cerca de 90% dos fuman-
tes tornam-se dependentes 
da nicotina entre os 5 e os 19 
anos de idade. Há 2,8 milhões 
de fumantes nessa faixa etária, 
mas a maior concentração de 
fumantes está na faixa etária de 
20 a 49 anos.

Morrem, por dia, 10 mil pes-
soas pelo uso de tabaco, o que, 
ao final de um ano, soma cerca 
de 4,9 milhões de mortes. A 
estimativa é de que, se o ritmo 
de consumo de cigarros conti-
nuar como está, a tendência é 
de que esse número chegue a 
10 milhões em 2030, sendo que 
70% dessas mortes vão estar 
concentradas nos países em 
desenvolvimento.

No Brasil, acredita-se que 
cerca de 200 mil mortes por 
ano são causadas pelo taba-
gismo. Uma pesquisa realizada 
recentemente pelo Ministério 
da Saúde, por meio do Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca), 
indica que 18,8% da população 
brasileira é fumante (22,7% dos 
homens e 16% das mulheres).

Vários são os fatores que 
levam as pessoas a experimen-
tar o cigarro ou outros deriva-
dos do tabaco. A maioria delas 
é influenciada principalmente 
pela publicidade maciça do 
cigarro nos meios de comuni-
cação de massa que, apesar da 
lei de restrição à propaganda de 
produtos derivados do tabaco, 
ainda tem forte influência no 
comportamento dos jovens e 
adultos. Além da influência 
dos pais, professores, ídolos e 
amigos.

Pesquisas entre adolescentes 
no Brasil mostram que os prin-
cipais fatores que favorecem o 
tabagismo entre os jovens são 
a curiosidade pelo produto, a 
imitação do comportamento do 
adulto, a necessidade de auto-
afirmação e o encorajamento 

Coluna Médica

Patrícia Danielle dos Santos

Tabagismo
a epidemia do consumo de 
tabaco no mundo é responsável 
por mais mortes que cocaína, 
heroína, álcool, incêndios, aci-
dentes de carro, homicídios e 
AIDS somados.

O tabagismo é responsável 
por quase 50 tipos diferentes 
de doenças, principalmente 
cardiovasculares (infarto, 
angina), respiratórias (enfi-
sema pulmonar e bronquite) e 
câncer. Abaixo segue uma lista 
pequena de consequências do 
tabagismo: 200 mil mortes por 
ano no Brasil (23 pessoas por 
hora); 25% das mortes causa-
das por doença coronariana - 
angina e infarto do miocárdio; 
45% das mortes causadas por 
doença coronariana na faixa 
etária abaixo dos 60 anos; 45% 
das mortes por infarto agudo do 
miocárdio na faixa etária abaixo 
de 65 anos; 85% das mortes 
causadas por bronquite e enfi-
sema; 90% dos casos de câncer 
no pulmão (entre os 10% res-
tantes, 1/3 é de fumantes passi-
vos); 30% das mortes decorren-
tes de outros tipos de câncer (de 
boca, laringe, faringe, esôfago, 
pâncreas, rim, bexiga e colo de 
útero); 25% das doenças vascu-
lares (entre elas, derrame cere-
bral). 

Além disso, ainda pode 
causar: impotência sexual no 
homem; complicações na gra-
videz; aneurismas arteriais; 
úlcera do aparelho digestivo; 
infecções respiratórias; trom-
bose vascular. 

O tabagismo, além dos pro-
blemas listados acima, causa 
também uma interferência 
direta na cicatrização, envelhe-
cimento precoce, amarelamento 
nos dedos e unhas, mau hálito, 
escurecimento dos dentes, infla-
mação da gengiva e celulite.

Uma pessoa que fuma uma 
média de 15 cigarros por dia 
reduz seu tempo de vida, per-
dendo aproximadamente 5 anos 
e sujeitando-se a adoecer de um 
modo doloroso e talvez irrever-
sível. A probabilidade de uma 
morte dolorosa é maior quando 
se trata de um fumante.

Economia
O tabagismo gera uma perda 

mundial de 200 bilhões de dóla-
res por ano, sendo que a metade 
dela ocorre nos países em 

desenvolvimento. Este valor, 
calculado pelo Banco Mundial, 
é o resultado da soma de vários 
fatores, como o tratamento 
das doenças relacionadas ao 
tabaco, mortes de cidadãos em 
idade produtiva, maior índice 
de aposentadorias precoces, 
aumento no índice de faltas ao 
trabalho e menor rendimento 
produtivo.

O controle do tabaco 
enfrenta interesses contrários, 
principalmente da indústria 
do tabaco. Por este motivo é 
importante mobilizar a socie-
dade em prol da saúde da 
população e contra a indústria 
do tabaco, que visa o lucro em 
detrimento de doenças, mortes, 
invalidez e destruição do meio 
ambiente.

O que você ganha 
parando de fumar

As estatísticas revelam que 
os fumantes comparados aos 
não fumantes apresentam um 
risco: 10 vezes maior de ado-
ecer de câncer de pulmão; 5 
vezes maior de sofrer infarto; 5 
vezes maior de sofrer de bron-
quite crônica e enfisema pul-
monar; 2 vezes maior de sofrer 
derrame cerebral.

Se você fuma está se arris-
cando muito mais do que aque-
les que têm hábitos saudáveis 
de vida. Por isso, ao parar de 
fumar seu corpo vai recebendo 
benefícios constantes.

Se parar de fumar agora...
• após 20 minutos sua pres-

são sanguínea e a pulsação 
voltam ao normal; 

• após 2 horas não tem mais 
nicotina no seu sangue; 

• após 8 horas o nível de 
oxigênio no sangue se norma-
liza; 

• após 2 dias seu olfato já 
percebe melhor os cheiros e 
seu paladar já degusta a comida 
melhor; 

• após 3 semanas a respira-
ção fica mais fácil e a circula-
ção melhora; 

• após 5 a 10 anos o risco de 
sofrer infarto será igual ao de 
quem nunca fumou. 

Quanto mais cedo você 
parar de fumar mais fácil vai 
ser. Dê o primeiro passo!

Patrícia Danielle dos Santos
Enfermeira do  S.P.A. Saúde.

No dia 23 de abril, no 
Hotel Mercure Apart-
ments Central Towers, 
em São Paulo, aconte-
ceu a Assembléia Geral 
Ordianária do Sistema de 
Promoção Assistencial, 
reunindo os Conselhos 
Diretor e Fiscal para a 
apreciação e aprovação 
de diversas proposituras, 
entre as quais o balanço 
anual referente a 2009.

As contas do ano 
passado foram apro-
vadas por unanimi-
dade, assim como 
o ingresso de novas 
associadas apresen-
tadas na ocasião por 
Reginaldo Balbino 
Pereira, superinten-
dente geral do S.P.A. 
Saúde, a Associação 

 Assembléia aprova contas e S.P.A. Saúde 
contabiliza mais de 15 mil beneficiários

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
Maio/Junho de 2010 - Ano VI - nº 34

Encontro reuniu colaboradores e associadas
O Sétimo Encontro do S.P.A. 

Saúde e Associadas aconteceu 
nos dias 22 e 23 de 
abril deste ano, 
abordando uma 
série de assuntos 
imprescindíveis 
para o cotidiano 
do trabalho no 
Sistema de Pro-
moção Assisten-
cial.

Além de pales-
tras e dinâmicas 
de grupo, o evento 
serviu para a vacinação dos 
participantes (foto) contra a 
gripe H1N1. Página 3.O encontro deste ano teve o tema central “Resultados! Dependem de Nós” e aconteceu no final do mês de abril.

A Assembléia Geral Ordinária ainda aprovou o plano orçamentário para o 
exercício de 2010. Acima, da esquerda para a direita: Luiz Fernando Ribeiro, 
João Lobo de Oliveira, Clesio Vilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro (presidente do Conselho Diretor), Ronan Danilo de 
Rezende, Ronaldo José Nogueira e Leonardo de Mello Brandão.

Agropecuária de Gua-
ratinguetá e a Coopera-
tiva dos Cafeicultores da 
Região de Pinhal.

 A pedido do presidente 
do Conselho Diretor, 
Carlos Roberto de Toledo 
Ribeiro, foi contabilizado 
o total de associadas aos 
planos do S.P.A. Saúde, 
cujo total é de 53 enti-
dades, estimando-se um 
total de mais de 15 mil 

beneficiários.

Página 2

Atividade 
física retarda 
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Nosso lema: 
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Composição
O tabaco é uma mistura de 

aproximadamente 4.700 subs-
tâncias tóxicas que se distribuem 
em duas fases: uma gasosa, 
composta principalmente por 
monóxido de carbono, e uma 
particulada, onde encontramos 
a nicotina e o alcatrão.

O mal causado pelo monó-
xido de carbono (CO) é defi-
nido por sua afinidade com a 
a hemoglobina, um elemento 
presente nos glóbulos verme-
lhos do sangue encarregado de 
levar oxigênio para os órgãos 
no nosso corpo. A ligação entre 
eles forma uma substância cha-
mada carboxihemoglobina, 
que dificulta a oxigenação do 
sangue e, consequentemente, 
diminui a quantidade de oxi-
gênio que chega aos órgãos, 
causando doenças como a ate-
rosclerose.

O alcatrão é formado a partir 
da combustão dos derivados do 
tabaco. Ele é composto por mais 
de 40 substâncias cancerígenas 
e entre elas temos arsênio, resí-
duos de agrotóxicos, substân-
cias radioativas como acetona, 
naftalina e outras, usadas para 
veneno de rato.

 O consumo do tabaco está 
ligado ao seu princípio ativo: a 
nicotina. É ela que determina a 
necessidade de consumo para 
os fumantes, pois é responsável 
pela sensação de satisfação atri-
buída ao fumo. Dessa forma, a 
nicotina causa dependência 
tanto química, quanto física e 
psicológica, já comprovado por 
estudos científicos.

Além disso, a nicotina causa 
a diminuição do volume interno 
das artérias, provocando acele-
ração da frequência cardíaca e 
hipertensão. Em união com o 
monóxido de carbono, a nico-
tina provoca diversas doen-
ças cardiovasculares, além de 
estimular a produção de ácido 
clorídrico no aparelho gastroin-
testinal, que pode causar úlcera 
gástrica, e desencadear a libe-
ração de toxinas no pulmão, 
podendo provocar enfisema 
pulmonar.

Efeitos
A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) informou que 

O tabagismo é considerado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a principal causa 
de morte evitável em todo o 
mundo, é um problema de 
saúde pública global. 

De acordo com a OMS, cerca 
de um terço da população mun-
dial adulta, ou seja, 1 bilhão 
e 200 milhões de pessoas, é 
fumante. Eles consomem mais 
de 7 trilhões de cigarros por 
ano. Cerca de 90% dos fuman-
tes tornam-se dependentes 
da nicotina entre os 5 e os 19 
anos de idade. Há 2,8 milhões 
de fumantes nessa faixa etária, 
mas a maior concentração de 
fumantes está na faixa etária de 
20 a 49 anos.

Morrem, por dia, 10 mil pes-
soas pelo uso de tabaco, o que, 
ao final de um ano, soma cerca 
de 4,9 milhões de mortes. A 
estimativa é de que, se o ritmo 
de consumo de cigarros conti-
nuar como está, a tendência é 
de que esse número chegue a 
10 milhões em 2030, sendo que 
70% dessas mortes vão estar 
concentradas nos países em 
desenvolvimento.

No Brasil, acredita-se que 
cerca de 200 mil mortes por 
ano são causadas pelo taba-
gismo. Uma pesquisa realizada 
recentemente pelo Ministério 
da Saúde, por meio do Insti-
tuto Nacional de Câncer (Inca), 
indica que 18,8% da população 
brasileira é fumante (22,7% dos 
homens e 16% das mulheres).

Vários são os fatores que 
levam as pessoas a experimen-
tar o cigarro ou outros deriva-
dos do tabaco. A maioria delas 
é influenciada principalmente 
pela publicidade maciça do 
cigarro nos meios de comuni-
cação de massa que, apesar da 
lei de restrição à propaganda de 
produtos derivados do tabaco, 
ainda tem forte influência no 
comportamento dos jovens e 
adultos. Além da influência 
dos pais, professores, ídolos e 
amigos.

Pesquisas entre adolescentes 
no Brasil mostram que os prin-
cipais fatores que favorecem o 
tabagismo entre os jovens são 
a curiosidade pelo produto, a 
imitação do comportamento do 
adulto, a necessidade de auto-
afirmação e o encorajamento 

Coluna Médica

Patrícia Danielle dos Santos

Tabagismo
a epidemia do consumo de 
tabaco no mundo é responsável 
por mais mortes que cocaína, 
heroína, álcool, incêndios, aci-
dentes de carro, homicídios e 
AIDS somados.

O tabagismo é responsável 
por quase 50 tipos diferentes 
de doenças, principalmente 
cardiovasculares (infarto, 
angina), respiratórias (enfi-
sema pulmonar e bronquite) e 
câncer. Abaixo segue uma lista 
pequena de consequências do 
tabagismo: 200 mil mortes por 
ano no Brasil (23 pessoas por 
hora); 25% das mortes causa-
das por doença coronariana - 
angina e infarto do miocárdio; 
45% das mortes causadas por 
doença coronariana na faixa 
etária abaixo dos 60 anos; 45% 
das mortes por infarto agudo do 
miocárdio na faixa etária abaixo 
de 65 anos; 85% das mortes 
causadas por bronquite e enfi-
sema; 90% dos casos de câncer 
no pulmão (entre os 10% res-
tantes, 1/3 é de fumantes passi-
vos); 30% das mortes decorren-
tes de outros tipos de câncer (de 
boca, laringe, faringe, esôfago, 
pâncreas, rim, bexiga e colo de 
útero); 25% das doenças vascu-
lares (entre elas, derrame cere-
bral). 

Além disso, ainda pode 
causar: impotência sexual no 
homem; complicações na gra-
videz; aneurismas arteriais; 
úlcera do aparelho digestivo; 
infecções respiratórias; trom-
bose vascular. 

O tabagismo, além dos pro-
blemas listados acima, causa 
também uma interferência 
direta na cicatrização, envelhe-
cimento precoce, amarelamento 
nos dedos e unhas, mau hálito, 
escurecimento dos dentes, infla-
mação da gengiva e celulite.

Uma pessoa que fuma uma 
média de 15 cigarros por dia 
reduz seu tempo de vida, per-
dendo aproximadamente 5 anos 
e sujeitando-se a adoecer de um 
modo doloroso e talvez irrever-
sível. A probabilidade de uma 
morte dolorosa é maior quando 
se trata de um fumante.

Economia
O tabagismo gera uma perda 

mundial de 200 bilhões de dóla-
res por ano, sendo que a metade 
dela ocorre nos países em 

desenvolvimento. Este valor, 
calculado pelo Banco Mundial, 
é o resultado da soma de vários 
fatores, como o tratamento 
das doenças relacionadas ao 
tabaco, mortes de cidadãos em 
idade produtiva, maior índice 
de aposentadorias precoces, 
aumento no índice de faltas ao 
trabalho e menor rendimento 
produtivo.

O controle do tabaco 
enfrenta interesses contrários, 
principalmente da indústria 
do tabaco. Por este motivo é 
importante mobilizar a socie-
dade em prol da saúde da 
população e contra a indústria 
do tabaco, que visa o lucro em 
detrimento de doenças, mortes, 
invalidez e destruição do meio 
ambiente.

O que você ganha 
parando de fumar

As estatísticas revelam que 
os fumantes comparados aos 
não fumantes apresentam um 
risco: 10 vezes maior de ado-
ecer de câncer de pulmão; 5 
vezes maior de sofrer infarto; 5 
vezes maior de sofrer de bron-
quite crônica e enfisema pul-
monar; 2 vezes maior de sofrer 
derrame cerebral.

Se você fuma está se arris-
cando muito mais do que aque-
les que têm hábitos saudáveis 
de vida. Por isso, ao parar de 
fumar seu corpo vai recebendo 
benefícios constantes.

Se parar de fumar agora...
• após 20 minutos sua pres-

são sanguínea e a pulsação 
voltam ao normal; 

• após 2 horas não tem mais 
nicotina no seu sangue; 

• após 8 horas o nível de 
oxigênio no sangue se norma-
liza; 

• após 2 dias seu olfato já 
percebe melhor os cheiros e 
seu paladar já degusta a comida 
melhor; 

• após 3 semanas a respira-
ção fica mais fácil e a circula-
ção melhora; 

• após 5 a 10 anos o risco de 
sofrer infarto será igual ao de 
quem nunca fumou. 

Quanto mais cedo você 
parar de fumar mais fácil vai 
ser. Dê o primeiro passo!

Patrícia Danielle dos Santos
Enfermeira do  S.P.A. Saúde.

No dia 23 de abril, no 
Hotel Mercure Apart-
ments Central Towers, 
em São Paulo, aconte-
ceu a Assembléia Geral 
Ordianária do Sistema de 
Promoção Assistencial, 
reunindo os Conselhos 
Diretor e Fiscal para a 
apreciação e aprovação 
de diversas proposituras, 
entre as quais o balanço 
anual referente a 2009.

As contas do ano 
passado foram apro-
vadas por unanimi-
dade, assim como 
o ingresso de novas 
associadas apresen-
tadas na ocasião por 
Reginaldo Balbino 
Pereira, superinten-
dente geral do S.P.A. 
Saúde, a Associação 

 Assembléia aprova contas e S.P.A. Saúde 
contabiliza mais de 15 mil beneficiários

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
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Encontro reuniu colaboradores e associadas
O Sétimo Encontro do S.P.A. 

Saúde e Associadas aconteceu 
nos dias 22 e 23 de 
abril deste ano, 
abordando uma 
série de assuntos 
imprescindíveis 
para o cotidiano 
do trabalho no 
Sistema de Pro-
moção Assisten-
cial.

Além de pales-
tras e dinâmicas 
de grupo, o evento 
serviu para a vacinação dos 
participantes (foto) contra a 
gripe H1N1. Página 3.O encontro deste ano teve o tema central “Resultados! Dependem de Nós” e aconteceu no final do mês de abril.

A Assembléia Geral Ordinária ainda aprovou o plano orçamentário para o 
exercício de 2010. Acima, da esquerda para a direita: Luiz Fernando Ribeiro, 
João Lobo de Oliveira, Clesio Vilela Reis, Noé Francisco Rodrigues, Carlos 
Roberto de Toledo Ribeiro (presidente do Conselho Diretor), Ronan Danilo de 
Rezende, Ronaldo José Nogueira e Leonardo de Mello Brandão.

Agropecuária de Gua-
ratinguetá e a Coopera-
tiva dos Cafeicultores da 
Região de Pinhal.

 A pedido do presidente 
do Conselho Diretor, 
Carlos Roberto de Toledo 
Ribeiro, foi contabilizado 
o total de associadas aos 
planos do S.P.A. Saúde, 
cujo total é de 53 enti-
dades, estimando-se um 
total de mais de 15 mil 

beneficiários.

Página 2

Atividade 
física retarda 

efeitos do 
envelhecimento

Nosso lema: 
um por todos 

e todos 
por um

Página 3 Página 4

O que você 
ganha se parar 

de fumar 
ainda hoje


