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Mitos e verdades sobre as doenças crônicas
Outro mito sobre essas doenças é 
o de que não temos como preve-
ni-las, já que não existem vacinas. 
Ao contrário, ações de promoção 
da saúde, de redução dos fatores 
de risco e de aumento da cober-
tura do diagnóstico precoce são 
capazes de prevenir a ocorrência 
e a mortalidade por várias doen-
ças crônicas.

Estima-se, por exemplo, que a 
combinação de medidas regulató-
rias com campanhas educativas 
para reduzir a ingestão de sal – na 
mesa e nos alimentos industriali-
zados – , evitaria 8,5 milhões de 
mortes no mundo durante a pró-
xima década.

Muito antes de surgirem vaci-
nas contra o vírus do papiloma 
humano (HPV), vários países já 
haviam reduzido drasticamente a 
mortalidade por câncer cérvico-
uterino utilizando a estratégia de 
universalização do exame preven-
tivo e o tratamento em estágio ini-
cial. Nos EUA e no Canadá, esse 
tipo de câncer é responsável por 
2,5 mortes por grupo de 100 mil 
mulheres, enquanto nos países da 
América do Sul essa taxa é cerca 
de cinco vezes maior.

A redução da mortalidade por 
doenças cardiovasculares, veri-
ficada nas últimas décadas em 
quase todos os países do mundo, 

é outro exemplo do êxito de 
medidas para prevenir fatores de 
risco, como o tabagismo, combi-
nadas com a melhora na atenção 
médica.

O terceiro mito é o de que as 
doenças crônicas são doenças de 
ricos, e que os países em desen-
volvimento e os pobres ainda não 
precisam se preocupar com elas. 
Os fatos apontam para outra dire-
ção.

Os países de média e baixa 
renda respondem por 80% de 
todas as mortes registradas no 
mundo por doenças crônicas, e 
apresentam tendência crescente. 
A explicação não é difícil.

Os principais fatores de risco 
para doenças crônicas, como o 
tabagismo, a obesidade, o con-
sumo deficiente de frutas e ver-
duras e o sedentarismo, mostram 
tendência de crescimento nos 
mais pobres e menos educados.

Dados da recente Pesquisa 
Nacional por Amostragem de 
Domicílios (Pnad) revelam que, 
entre os que têm menos de um 
ano de instrução, apenas 9,5% 
praticam esportes ou exercícios 
físicos, e 25,7% fumam.

Para comparar, entre as pessoas 
com 11 ou mais anos de estudo, 
37% são ativos fisicamente, e o 
tabagismo reduz-se para 11,9%.

O diagnóstico precoce também 
é menos frequente entre os mais 
pobres, que têm mais dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde.

Na Pnad encontrou-se que 
25,3% das mulheres com mais 
de 40 anos, nunca fizeram uma 
mamografia. Essa média nacio-
nal, entretanto, esconde desi-
gualdades importantes.

Entre as mulheres com renda 
maior que cinco salários míni-
mos, 18,9% nunca fizeram esse 
exame. Porém, entre as de renda 
inferior a um quarto do salário 
mínimo, o percentual é de 71,2%. 
Esse mesmo padrão iníquo repe-
te-se em todos os exames pre-
ventivos para doenças crônicas 
na maioria dos países da Amé-
rica Latina.

Urge romper esse círculo 
vicioso, que faz os mais pobres 
adoecerem mais por doenças 
crônicas, terem sua produtivi-
dade reduzida e seu gasto com 
medicamentos aumentado, o que 
contribui para aprofundar sua 
própria pobreza.

Os avanços já obtidos e o 
conhecimento atual exigem o 
fortalecimento das ações e a 
adoção de novas e mais efeti-
vas estratégias para responder 
ao enorme desafio das doenças 
crônicas.

Especial Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Médico epidemiologista, gerente de Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças da Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde em Washington, DC (EUA). barbosja@paho.org 

Depoimento Wadih Elias Ajub
Beneficiário do  S.P.A. Saúde por meio da Cooperativa dos 

Cafeicultores da Zona de Varginha - MG

Sou residente em Conceição 
do Rio Verde, em Minas Gerais, 
e usuário do S.P.A. Saúde desde 
o ano de 1995, através da Coo-
perativa dos Cafeicultores da 

Zona de Varginha, 
e neste momento 
venho manifestar 
minha gratidão aos 
excelentes serviços 
médicos e hospitala-
res a mim prestados 
durante estes quinze 
anos.

Ressalte-se que 
o Sistema de Pro-
moção Assisten-
cial, desde quando 
ingressei como usu-
ário, vem primando 
por uma prestação 
de serviços de qua-
lidade, uma vez 

que tem como características 
a presteza no atendimento, 
celeridade na preparação e 
liberação de guias, além da 
visível preocupação dos seus 
funcionários em resolver todos 
os problemas e pendências 
relativas ao tratamento de que 
necessita o usuário.

Tenho todos os motivos para 
elogiar e indicar este plano de 
saúde aos cooperados de leite 
e café, visto que sou transplan-
tado de fígado, além de ter pas-
sado por várias outras cirurgias 
e, sempre conto com o apoio 
do S.P.A. Saúde para realizar 
todos os tratamentos de que 
preciso. Esta empresa conta 
com uma equipe de trabalho 
sempre aberta ao diálogo com 
hospitais, empresas de próte-
ses, médicos e laboratórios para 

atingir o objetivo principal que 
é a efetivação dos procedimen-
tos indicados aos usuários. Sou 
prova disto.

Importante ressaltar que, 
além da flexibilidade para 
dirimir todas as questões 
burocráticas e práticas, este 
plano mantém credenciados os 
melhores hospitais, laborató-
rios e médicos de São Paulo e 
Minas Gerais, dos quais já me 
utilizei em várias ocasiões.

Portanto, tenho o dever de 
agradecer, elogiar e indicar os 
serviços prestados pelo S.P.A. 
Saúde, ante as inúmeras van-
tagens das quais desfrutei e 
desfruto  ao longo destes anos 
juntamente com minha famí-
lia toda que também faz parte 
deste plano que, novamente 
digo, é excelente.

Um excelente plano

No próximo mês de dezembro, 
as Américas contabilizarão a ocor-
rência de 21 milhões de mortes na 
primeira década do século 21 por 
doenças crônicas.

No mundo inteiro, a hiperten-
são, diabetes, acidente vascular 
cerebral (AVC), doenças cardía-
cas e cânceres já são responsáveis 
por dois terços de todas as mortes 
que ocorrem, com alto impacto 
sobre os sistemas de saúde e sobre 
as sociedades. 

Alguns mitos sobre as doenças 
crônicas distorcem a percepção 
social da sua gravidade e retar-
dam o fortalecimento de progra-
mas abrangentes, integrados por 
medidas preventivas e de amplia-
ção do acesso ao diagnóstico pre-
coce e ao tratamento oportuno. 

Esses mitos não resistem à 
análise dos dados e das evidên-
cias científicas disponíveis, como 
mostramos abaixo. 

O primeiro mito é o de que as 
doenças crônicas matam pessoas 
que já são muito idosas. É falsa a 
ideia de que as mortes por doen-
ças crônicas são sempre o desfe-
cho natural de uma longa vida, 
especialmente nos países em 
desenvolvimento. 

Na Bolívia, quase 40% das 
mortes por AVC acontecem em 
pessoas com menos de 65 anos, 
enquanto no Canadá esse percen-
tual é de apenas 8,6%. No Brasil, 
são 28,7%.

Esses altos percentuais de 
mortes precoces revelam que 
portadores de hipertensão arterial 
não têm acesso ao diagnóstico e a 
tratamento, e que há problemas na 
qualidade do atendimento dessas 
emergências. Ambas as condi-
ções podem ser superadas com a 
adoção de estratégias adequadas. 
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Reflexões sobre o segmento de Saúde
saúde de um indivíduo poderá 
ser alterado por sua vontade e 
por sua irresponsabilidade.  

Vivemos uma época em que 
as novas tecnologias que são 
agregadas aos serviços médi-
cos e de diagnóstico podem 
contribuir de sobre maneira 
para evidenciar problemas rela-
cionados à saúde podendo nos 
orientar de como se comportar. 
Estamos participando de um 
momento de grande euforia no 
crescimento de nosso país com 
grandes possibilidades, pois 
estamos vivendo em um país 
que possui a segunda reserva 
mundial de proteínas, sendo 
o segundo país no mundo na 
exportação de soja, somos 
auto-suficientes em produção 
de petróleo e aço. Estamos 
vivendo um momento em que 
democracia é uma realidade. 
Por todos estes fatores concluí-
mos que vale a pena viver mais 
e melhor. Como poderemos 
conquistar esta condição estará 
a cargo de cada um no seu dia a 
dia. Acrescenta-se aos fatores 
enumerados as severas trans-
formações por que passam o 
setor de agronegócios deste 

país, sabemos da crescente 
demanda no consumo de ali-
mentos no contexto mundial, 
conhecemos também a grande 
equação para se manter ativo 
no segmento. Estamos convi-
vendo com uma avalanche de 
informações na mídia onde 
se fala em diretrizes clinicas, 
ortotanásia entre outros termos 
que fogem ao nosso corri-
queiro, caminhamos para uma 
cultura de primeiro mundo. 

Para entender podemos 
associar as nossas ações para 
viver melhor, com todos os 
pontos de euforia que enume-
ramos, somos consumidores 
em potencial de tecnologia 
de ultima geração. Existem 
pontos negativos relacionados 
ao custo das novas tecnologias 
na saúde, fóruns têm sido esta-
belecidos em todos os setores 
para a discussão de melhor 
aproveitamento dos recursos 
disponíveis para assistência 
médica. As operadoras de mer-
cado já adotam regras como: 
qual o benefício a ser obtido 
em melhora de qualidade de 
vida pelo beneficiário com 
a utilização de uma prótese, 

órteses ou determinado medi-
camento de alto custo (Quali). 
Outro item que tem sido consi-
derado é o tempo de vida que 
um beneficiário poderá obter 
após utilizar um material ou 
medicamento desta natureza 
(Utili). 

Regras que nos assustam 
como beneficiários de um 
plano de saúde. A descrição 
neste texto nos alerta como 
beneficiários de uma auto-
gestão, de que se necessário 
seremos obrigados a adotar as 
regras de mercado ou a adoção 
de reajustes em nossas con-
tribuições para manter a qua-
lidade da assistência médica. 
Na condição de beneficiário 
de autogestão por intermédio 
de entidades que congregam 
uma categoria profissional 
devemos nos organizar e uti-
lizar-se de forma racional dos 
recursos disponibilizados na 
nossa assistência médica sem 
se esquecer de que devemos 
nos antecipar e participar da 
promoção a saúde e prevenção 
de riscos e doenças orientados 
pelo S.P.A Saúde.

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

balbino@spasaude.org.br

Refletindo sobre como nossa 
saúde pode ser modificada e 
qual a participação de compo-
nentes do meio onde vivemos, 
principalmente fatores que 
dependem da vontade do indi-
víduo, poderemos concluir que 
as alterações em nossa saúde 
estão relacionadas aos seguin-
tes fatores: 

1) Estilo de vida: 45 em cada 
100 pessoas têm conseqüências 
desastrosas em sua saúde em 
face da maneira como vivem. 

2) Meio Ambiente: os seres 
humanos alteram este com-
ponente pelo descaso e pelo 
excesso de consumo, 25 em 
cada 100 pessoas têm conse-
qüências de impacto em sua 
saúde em função do desequilí-
brio ambiental. 

3) Genética: 25 em cada 100 
pessoas têm alterações na qua-
lidade de saúde em função de 
sua hereditariedade. 

4) Acesso a serviços de 
Saúde: 10 pessoas em cada 
100 sofrem alguma alteração 
em sua saúde em função ao 
acesso a serviços de saúde. Ao 
analisarmos estas informações 
concluímos que o estado de 

Desde a adolescência, 
mulheres se submetem a exames 
ginecológicos invasivos, como 
o papanicolau, enquanto os 
homens adiam ao máximo o 
preventivo da próstata. Afinal, 
por que eles são duros na queda 
quando o assunto é cuidar da 
própria saúde? 

Segundo a pesquisa reali-
zada pelo Datafolha sob enco-
menda para a Sociedade Bra-
sileira de Urologia, 66% dos 
homens brasileiros admitem 
ser a esposa ou namorada a 
principal influência na procura 
por um médico para a preven-
ção e tratamento do câncer da 
próstata. 

O fato é que os homens 
nunca deram muita bola para 

a própria saúde e a prevenção 
não faz parte do universo mas-
culino. De fato, as mulheres 
se previnem mais do que eles. 
Entre janeiro e abril deste ano, 
61,33% das consultas médicas 
registradas por uma operadora 
de planos de saúde foram feitas 
por pacientes do sexo femi-
nino, que também são maioria 
na contratação do convênio, 
somando 52,55% da carteira 
total – não à toa, mulheres 
vivem cerca de sete anos a mais 
que homens, segundo dados do 
Ministério da Saúde. 

A próstata é uma glândula 
encontrada exclusivamente no 
sistema reprodutor masculino, 

logo abaixo da bexiga, envol-
vendo a uretra. Sua principal 
função é produzir o líquido 
seminal, que nutre e transporta 
os espermatozóides durante a 
ejaculação. 

O crescimento da prós-
tata, chamado de Hiperplasia 
Benigna Prostática (HBP), 
é algo que acontece normal-
mente em consequência do 
envelhecimento do homem, 
não tendo nenhuma relação 
com o câncer.

Este aumento do volume da 
glândula costuma ocorrer em 
homens a partir dos 50 anos. 
Para evoluir para um câncer, 
seria preciso que suas células 
sofressem mutações e se trans-
formassem em cancerosas. 

Mesmo assim, o exame de 
próstata continua sendo evitado 
pelos homens, seja pelo pre-
conceito ou mesmo pelo medo 
de um resultado indesejado.

Os médicos sugerem 
que, a partir dos 50 anos, o 
homem realize esse exame 
uma vez por ano, pois qual-
quer problema de saúde 
reage melhor ao tratamento 
se detectado no início. Se 
houver casos de familiares 
que já tiveram a doença, os 
exames devem começar aos 
40 anos.

Para maiores informações, 
acesse o site do Ministério 
da Saúde, portal.saude.gov.
br, ou marque uma consulta 
com um urologista.

Notícias Texto adaptado de matéria publicada 
originalmente em 20/06/2010, no 

jornal Gazeta do Povo, de Curitiba/PR.

Uma glândula só deles 

A próstata e o temido exame 
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intervenção médica pos-
sível. Disso decorre que 
sempre deverá haver uma 
razão válida para interfe-
rir no processo de traba-
lho do parto.

As cesarianas desne-

cessárias tem contribuído 
para a desumanização da 
assistência ao parto. O 
nascimento por cesariana 
tornou-se tão comum e 
disseminado que a pos-
sibilidade de ter um 
parto normal deixou de 
ser prática do dia-a-dia 
em muitas maternida-
des, mesmo quando essa 
é a expectativa da partu-
riente.

A alta prevalência das 
cesáreas pode levar a 
uma série de prejuízos 
para a mãe, para o bebê 
e para a gestão dos ser-
viços de saúde. O parto 
cirúrgico apresenta para 
a mãe maiores chances de 
hemorragia, infecção no 
pós-parto e uma recupe-
ração muito mais difícil. 
Pesquisas mostram que 
o aumento de cesarianas 
pode ter relação com o 
aumento do índice de pre-
maturidade, e com isso os 
recém-nascidos podem 

O parto é um aconte-
cimento de grande rele-
vância na vida da mulher, 
uma vez que constitui  
momento único para 
a nova mãe, e envolve 
aspectos psicológicos, 
físicos, sociais, econô-
micos e culturais. A pre-
ocupação com a saúde da 
mulher no período ges-
tacional requer atenção 
especial e cuidados espe-
cíficos.

De acordo com o último 
levantamento do Minis-
tério da Saúde, a taxa de 
cesarianas no Brasil é de 
43%. Na rede de assistên-
cia suplementar o número 
de cesarianas representa 
80% do total de partos, 
e no Sistema Único de 
Saúde (SUS) 26%. A 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda 
que a taxa de cesariana 
não seja superior a 15%.

Enquanto a maioria dos 
estudos indicam que a 
cesárea deve ser rejeitada 
quando não há indicação 
médica, porque impli-
caria em maior risco de 
complicações para mãe 
e filho, outros dão prefe-
rência ao parto cesáreo 
em qualquer circunstân-
cia, baseados na suposta 
segurança fornecida por 
novas técnicas de anes-
tesia e aprimoramento da 
técnica cirúrgica. A OMS 
tem como meta uma assis-
tência ao parto que resulte 
em mulheres e bebês 
sadios, com o mínimo de 

Parto: Natural x Cesárea
apresentar em maior fre-
quência: problemas respi-
ratórios, dificuldades para 
amamentar, problemas 
oftalmológicos, infecção 
e icterícia que pode levar 
a perda auditiva. Como 

consequência ocorre o 
aumento de internação 
em unidades de UTI neo-
natal, demanda e custos 
dos serviços de saúde. 

O parto normal é o 
método natural de nascer, 
com um mínimo de inter-
venções e proporciona 
inúmeros benefícios a 
parturiente, sua recupe-
ração é imediata, pois, 
logo após o nascimento, 
poderá levantar-se e aten-
der seu filho sem dores ou 
desconfortos. 

O trabalho de parto 
favorece o amadureci-
mento dos pulmões, do 
sistema nervoso e do 
organismo do recém nas-
cido, sua amamentação 
se torna mais fácil e sau-
dável. As complicações 
próprias do parto normal 
são menos graves quando 
comparadas com aquelas 
advindas do parto cirúr-
gico. A infecção hospita-
lar é menos frequente.

A qualidade da atenção 
ao parto passa pela sensi-
bilização e capacitação da 
equipe de saúde, mudan-
ças de rotinas e práticas 
institucionais e, espe-
cialmente, pela efetiva 
incorporação do modelo 
humanizado da atenção 
como diretriz e filosofia 
institucional. 

É importante que 
mulheres em período 
gestacional percebam os 
benefícios do parto natu-
ral em relação aos partos 
operatórios e adquiram 
amadurecimento emo-
cional, melhoria da auto 
estima, melhoria do rela-
cionamento familiar e 
social, maior segurança 
quanto ao parto e que 
saibam a importância do 
aleitamento materno e 
cuidados com o recém-
nascido. Desta maneira 
procura-se reduzir suas 
ansiedades de forma que 
adquiram melhoria dos 
conhecimentos com aten-
ção à saúde.

O  pré-natal é o 
momento mais apropriado 
para a preparação e orien-
tação para o parto e detec-
ção de possíveis intercor-
rências. Os profissionais 
devem estar voltados para 
a assistência que possibi-
lite à mulher assumir seu 
trabalho de parto de modo 
ameno e confortante, 
levando em considera-
ção seu saber, seu modo 
de ver e perceber o parto, 
enfim, sua cultura.

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

patricia.danielle@spasaude.org.br

“A alta prevalência das 
cesáreas pode levar a uma 

série de prejuízos para a mãe, 
para o bebê e para a gestão 

dos serviços de saúde”
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Desde 1960, o Brasil come-
mora o Dia do Agricultor em 
28 de julho. Neste ano de elei-
ções para presidente, gover-
nadores, senadores e deputa-
dos, um documento elaborado 
pela Associação Brasileira de 
Agribusiness (Abag) e o Con-
selho Superior do Agronegó-
cio (Cosag) da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) definiu como 
prioridades alguns temas que 
requerem a atenção do nosso 
governo, entre eles a garantia 
de renda ao produtor, criando 
uma compensação para o agri-
cultor nos meses de baixa pro-
dução ou em caso de perdas 
por estiagem e geadas.

Nada mais justo do que os 
25 milhões de trabalhadores 
rurais do país, que trabalham 
de sol a sol para garantir a 
produção de alimentos para o 
povo brasileiro, ganhe a mere-
cida atenção do poder público 

 Em ano eleitoral, Dia do Agricultor é 
comemorado com olhos para o futuro

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
Julho/Agosto de 2010 - Ano VI - nº 35

S.P.A. Saúde tem nova gerente administrativa
Devido ao aumento das demandas 

administrativas internas e externas, 
houve a necessidade de realizar 
mudanças na estrutura organizacional 
do Sistema de Promoção Assistencial. 
Desta forma, Regina Célia Valério 
Alvares da Silva foi contratada para 
assumir o Departamento Administra-
tivo, desde o último mês de julho. 

Regina prestou serviços de con-
sultoria para o S.P.A. Saúde por um 
período de três anos e adquiriu um 
grande conhecimento da estrutura da 
entidade. Ricardo de Oliveira Garcia, 
portanto, passa a assumir o Departa-
mento Financeiro e Relacionamento. 
Essa mudança visa um crescimento 
seguro e sustentável, para melhorar 
cada vez mais o atendimento prestado 
às associadas e aos beneficiários.

A nova gerente administrativa, Regina Alvares: cargo assumido no 
último mês de julho.

nesse quesito. Assim como o 
Sistema de Promoção Assis-
tencial luta para garantir a 
saúde do agricultor, é necessá-
rio que haja essa preocupação 
da garantia de renda endos-

sada pelo governo, para que, 
num futuro próximo, os traba-
lhadores rurais possam contar 
com um montante de recursos 
mensais, assim como o assala-
riado na indústria e no comér-

cio. Afinal, a nossa balança 
comercial hoje deve muito 
para a Agricultura: mais de 
US$ 69 bilhões do setor foram 
negociados nas exportações 
brasileiras só em 2009.

Além de ter um dia reservado no calendário anual, o agricultor também espera por programas do governo que melhorem 
suas condições de trabalho.
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eis a questão
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