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Beneficiário deve marcar 
consultas com certeza do 

comparecimento
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Notas

As faltas nas consultas médicas pre-
judicam o agendamento e o atendimento 

a outro beneficiário que esteja necessi-
tando de atendimento médico e muitas 

vezes não consegue, pelo fato da agenda 
médica estar completa para o dia.

É importante que somente realize a 
marcação de consultas quando tiver a 

certeza e a condição 
de comparecer no atendimento.

Em caso de consulta agendada e 
surgir algum imprevisto, favor desmar-

car com antecedência.

Ester Pereira Vieira
Setor de Cadastro

Um estudo publicado na revista espe-
cializada American Journal of Clinical 

Nutrition revela que beber três copos de 
leite por dia pode diminuir em até 18% o 

risco de doenças cardiovasculares.
Pesquisa realizada na Universidade de 
Harvard, nos Estados Unidos, analisou 

cerca de 5 mil estudos sobre o mesmo 
tema feitos na Europa, Estados Unidos e 
Japão durante um ano e meio e concluiu 

que o leite é realmente benéfico para a 
saúde do coração.

Os resultados de várias das pesquisas 
analisadas foi combinado, utilizando a 
quantidade de leite consumida diaria-

mente por cada indivíduo.
Chegou-se a conclusão que um copo 

de leite ao dia parece ter relação com 
uma redução de 6% no risco de doenças 

cardiovasculares.

Fonte:  uol.com.br/saude

Consumo regular de leite 
faz bem ao coração, 

diz pesquisa

Especial

Qualidade de vida é o tema da 
atualidade. A TV, o rádio, revistas, 
jornais, parentes e amigos: todos, 
em algum momento, falam sobre o 
assunto.

Quando perguntamos a alguém 
qual a definição para qualidade de 
vida, na maioria das vezes respon-
dem que é ter uma boa saúde para 
assim aproveitar bem a vida.

A definição está correta, se con-
siderarmos que, segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), o 
“estado de bem estar físico, mental 
e social” caracteriza saúde.

Pensando a saúde dentro desse 
contexto, mesmo que já tenhamos 
uma doença, caso ela esteja sob 
controle, podemos ainda ter quali-
dade de vida.

Engana-se quem pensa que para 
ter qualidade de vida basta somente 
ser uma pessoa com ausência de 
sintomas e com um aparente  con-
trole metabólico. A ausência de 
sintomas não significa plena saúde. 
Tampouco qualidade de vida.

Essa falsa ilusão pode ser com-
parada a ter dinheiro para cons-
truir um navio, mas não ter a sua 
maquete. A qualidade de vida pre-
cisa ser construída dia-a-dia através 
do estabelecimento de uma rotina 
que contemple uma alimentação 
saudável, a prática de uma atividade 
física como a caminhada diária por 
no mínimo trinta minutos, o aban-
dono do tabagismo, a diminuição 
do consumo de bebidas alcoólicas e 
se possível, a diminuição do ritmo 
frenético de trabalho.

Essas mudanças, quando incor-
poradas a nossa rotina, possibilitam 
viver e conseqüentemente envelhe-
cer de forma saudável, sem o esta-
belecimento de doenças crônico-
-degenerativas causadas por um 
incorreto estilo de vida. Essa rotina 

possibilita a manutenção da nossa 
autonomia.

Nós, do S.P.A. Saúde, sugerimos 
que você se coloque em primeiro 
lugar na sua agenda de prioridades.

Invista em você: procure conhe-
cer os pontos fortes e aspectos a 
melhorar na sua saúde.

Cuide-se, previna-se, proteja-se.
Você é muito importante. 

Qualidade de vida

Elisângela Gomes Dellicolli  
Assistente Social do  S.P.A. Saúde.

elisangela@spasaude.org.br

“Engana-se quem pensa 
que para ter qualidade 
de vida basta somente 
ser uma pessoa com 

ausência de sintomas 
e com um aparente  

controle metabólico”

Anotem na agenda: 
Nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2011 

teremos o evento: “Em primeiro lugar a 
nossa saúde”. Local: Grêmio Recreativo 
CACRETUPI - Avenida Nove de Julho, 
26A - Tupi Paulista/SP. Esse grande 
evento, que será promovido pelos pro-
fissionais do S.P.A. Saúde em parceria 
com a Cooperativa CACRETUPI, levará 
a todos os associados e beneficiários do 
plano de saúde atividades como: cozinha 
saudável do SESI, oficinas de Saúde do 
Homem e da Mulher, atividades edu-
cativas sobre Meio Ambiente, palestra 
sobre Prevenção de Doenças ministrada 
por profissional do Instituto Paulista de 
Cancerologia - IPC. Especialmente para 
as crianças haverá o teatrinho infantil da 
Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo.

O objetivo deste evento é promo-
ver atividades educativas em saúde e a 
melhoria da qualidade de vida de nossos 
beneficiários. Para participar, solicitamos 
a confirmação de presença.

Maiores informações sobre o evento e 
confirmação de presença, entrar em con-
tato nos telefones (18) 3851-1511 e (18) 
3851-1512.

Participe: serão momentos de muita 
informação, aliadas a diversão para toda 
a família!

Atenção Beneficiários 
de Tupi Paulista
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Uma nova visão de assistência médica
nova visão do mercado de 
saúde. Existem os mais 
variados mecanismos de 
regulação adotados no 
mercado: Diretriz Clínica, 
Quality, Utility, dentre 
outros. 

O segmento de autoges-
tão que tem como diferen-
cial a busca da dignidade 
dos beneficiários está em 
busca do modelo ideal que 
mais se identifique com a 
visão deste público. 

Analisando os fatores 
de relevância que podem 
interferir em nossa saúde, 
como meio ambiente em 
torno de 25%, estilo de 
vida 45%, genética 20% e 
acesso aos serviços médi-
cos-hospitalares em torno 
de 10%, podemos concluir 
que para termos garantia 
de que estamos seguro no 
tocante a saúde devemos 
mudar nossa cultura. 

O S.P.A. Saúde, institui-
ção sem finalidade lucra-
tiva da qual somos titu-
lares, entidade que cons-
truímos por estes anos, 

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

balbino@spasaude.org.br

O mercado de planos 
de saúde vem experimen-
tando mudanças substan-
ciais. Usualmente, este 
mercado tem vícios adqui-
ridos desde a instituição 
da medicina suplemen-
tar. Notoriamente temos 
catalogado histórias de 
pessoas que contribuíram 
com a certeza de serem 
assistidas nos momentos 
em que a saúde se compli-
casse. No entanto a medi-
cina é uma ciência que 
demanda grandes conhe-
cimentos, não sendo do 
domínio de leigos e, várias 
vezes, um contribuinte de 
planos de vários anos se 
surpreende por não obter 
atendimentos sendo obri-
gado a realizá-los à custa 
de recursos próprios. 

A partir de 1998, com 
o advento da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), que regula 
e garante aos usuários 
da medicina suplemen-
tar uma atenção especial, 
estamos observando uma 

deverá também iniciar um 
processo de mudanças em 
nossa cultura, mudança 
significativa que poderá 
nos garantir a assistência 
médica mais eficiente e 
mais barata do mercado, 
desde que adotemos a 
visão de que temos um 
Plano de Promoção a 
Saúde e Prevenção de 
Riscos de Doenças. Sendo 
assim devemos utilizar 
nossa instituição para nos 
ajudar nos aspectos das 
mudanças que realmente 
interferem com 90% dos 
problemas que podem 
complicar nossa saúde, ou 
seja, mudanças de hábi-
tos, costumes, zelo pelo 
meio ambiente. Até nossa 
genética em vários casos 
poderá ser controlada se 
houver prevenção. Quanto 
ao princípio de se ter 
um plano de saúde rela-
cionado à tranqüilidade 
deverá ser uma hipótese 
para os casos em que não 
pudermos nos prevenir, 
ou seja, nos casos aciden-

tais. Estas considerações 
são pontos básicos para 
mantermos nossa autoges-
tão pelos tempos e com o 
menor custo do mercado. 

Ao findar mais um 
ano de batalhas com gló-
rias em defesa de nossos 
beneficiários, podemos 
garantir que no ano vin-
douro com a proteção do 
Deus, estaremos a postos 
para sermos mensageiros 
de esperanças utilizando 
de toda nossa capacidade 
e energias para o bem 
de nossos semelhantes, 
aqueles que acreditam em 
nossa causa. 

“Que o Ano Novo seja 
repleto de saúde, para 
que as conquistas sejam 
plenas.”

“Até nossa 
genética, em vários 

casos, poderá 
ser controlada se 

houver prevenção”

Exames rotineiros são 
importantes agentes no com-
bate e detecção de doenças 
sexualmente transmissíveis, 
como por exemplo, o HPV.

O Papilomavírus Humano, 
HPV, é um vírus da famí-
lia papilomaviridae capaz de 
provocar lesões na pele e na 
mucosa, podendo até evoluir 
para um quadro de câncer.

O câncer do colo do útero é 
o segundo tipo de câncer mais 
frequente entre as mulheres, 
com aproximadamente 500 
mil casos novos por ano no 
mundo. No Brasil, a estimativa 
é de aproximadamente 19 mil 
casos em 2010, segundo dados 

do INCA, Instituto Nacional de 
Câncer. 

A grande maioria dos casos 
de infecção pelo HPV ocorre 
por via sexual, portanto é de 
grande importância manter 
uma relação segura, com uso de 
camisinha. É possível também 
o contágio através de objetos 
de pessoas já contaminadas, 
tais como toalhas e roupas ínti-
mas. Manter uma boa higiene 
também é fundamental.

De acordo com o Dr. Leo-
nardo Aldigueri, cirurgião 
oncoginecológico do Insti-
tuto Paulista de Cancerologia 
(IPC) de Mogi das Cruzes, os 
pacientes apresentam dúvidas 

sobre esta infecção: “É neces-
sário desmistificar do ponto 
de vista médico as verdades e 
mitos sobre desta infecção”. E 
completa: “Os pacientes preci-
sam de mais informações sobre 
a gravidade da doença, suas 
formas de contágio e a evolu-
ção do quadro da pessoa aco-
metida com a doença. Muitos 
casos de câncer poderiam ser 
evitados com medidas de pre-
venção e diagnóstico precoce”.

Exames como o papanico-
lau, recomendado a cada seis 
meses e a colposcopia, uma 
vez ao ano, ajudam a detectar 
a presença do vírus. A maioria 
das lesões causadas pelo HPV 

não possuem sintomas aparen-
tes e muitas vezes são imper-
ceptíveis a olho nu, por isso a 
isso a importância da visita ao 
médico.

Diversos tratamentos podem 
ser utilizados para conter 
o avanço da doença, desde 
cremes e pomadas até laser 
e cirurgias. Tudo depende do 
quadro clínico do paciente. 
Consulte sempre um especia-
lista para definir qual o melhor 
tipo de tratamento.

 Estar em dia com a saúde 
íntima é fundamental para o 
bem-estar feminino.

Fonte: IPC - Instituto 
Paulista de Cancerologia

HPV se prolifera pela falta de informação
Medidas básicas de higiene podem conter o avanço da doença
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Benefícios da atividade física
corporal, redução da pressão 
arterial, melhora do diabe-
tes, diminuição do coleste-
rol total e aumento do HDL 
-colesterol (o “colesterol 
bom”). Todos esses benefí-
cios auxiliam na prevenção 
e no controle de doenças, 
sendo importantes para a 
redução da mortalidade 
associada a elas. 

A pessoa que deixa de ser 
sedentária e passa a ser um 
pouco mais ativa diminui o 
risco de morte por doenças 
do coração em 40%. Isso 
mostra que uma pequena 
mudança nos hábitos de vida 
é capaz de provocar uma 
grande melhora na saúde de 
um indivíduo. No campo 
da saúde mental, ajuda na 
capacidade de lidar com 
problemas e com o estresse, 
ansiedade e depressão, além 
disso, auxilia na recuperação 
da auto-estima. Pode também 
exercer efeitos no convívio 

social do indivíduo, tanto no 
ambiente de trabalho quanto 
no familiar.

É importante que a prá-
tica de atividade física seja 
indicada e acompanhada 
por profissional qualificado, 
incluindo médicos, fisiotera-
peutas e profissionais de edu-
cação física.

Saúde e longevidade 
devem vir acompanhadas de 
qualidade de vida. A atividade 
física realizada com regulari-
dade é uma aliada imprescin-
dível para a manutenção da 
saúde em qualquer idade, e sua 
prática deve ser desenvolvida 
de forma prazerosa e contínua 
ao longo de toda a vida.

Coluna Médica

ressaltada para a população, 
que, cada vez mais, neces-
sita, em sua rotina diária, da 
prática de exercícios físicos 
regulares para combater os 
efeitos prejudiciais da vida 
sedentária.

Mudar é necessário, sau-
dável e urgente. 

Esta expressão tem 
forte relação com o nosso 
ambiente de trabalho, decor-
rente do excesso de ativida-
des que desenvolvemos no 
dia-a-dia.

A prática regular de exer-
cícios físicos é acompanhada 
de benefícios que se mani-
festam sob todos os aspectos 
do organismo. Do ponto de 
vista músculo-esquelético, 
auxilia na melhora da força e 
do tônus muscular e da flexi-
bilidade, fortalecimento dos 
ossos e das articulações. 

Com relação à saúde 
física, ocorre perda de peso 
e da porcentagem de gordura 

O aumento da carga 
global das doenças e agravos 
não transmissíveis constitui 
problema mundial de saúde 
pública. Nesse contexto, a 
prática de atividade física 
destaca-se como forma de 
promoção da saúde e de 
prevenção dessas doenças. 
Estimativas globais da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) indicam o seden-
tarismo como responsável 
por quase dois milhões de 
mortes anuais, por 22% dos 
casos de doença isquêmica 
cardíaca e por 10% a 16% 
dos casos de diabetes melli-
tus e de cânceres de mama, 
cólon e reto.

As demandas e o contexto 
da vida atual propiciam 
pouca ou nenhuma oportu-
nidade para o envolvimento 
em atividades físicas, sobre-
tudo no período de lazer.

A preocupação em promo-
ver e manter a saúde deve ser 

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

patricia.danielle@spasaude.org.br

“A pessoa que deixa de 
ser sedentária e passa 
a ser um pouco mais 

ativa diminui o risco de 
morte por doenças do 

coração em 40%”
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S.P.A. Saúde investe em treinamento 
para colaboradores e associadas

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
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Em pauta

Uma nova 
visão 

para o setor 
de Saúde
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Atender ao beneficiá-
rio cada vez melhor. Esta 
é a meta do Sistema de 
Promoção Assistencial, 
que vem investindo em 
treinamentos para seus 
colaboradores, presta-
dores e associadas, a 
fim de estreitar cada vez 
mais a relação entre os 
envolvidos em todas as 
etapas do atendimento 
de quem precisa de um 
bom plano de saúde.

Só neste bimestre, 
dois treinamentos foram 
aplicados na sede do 
S.P.A. Saúde em São 
Paulo, com essa preo-
cupação. Nos dias 4 e 
5 de novembro, em um 
evento realizado com 
a parceria da Coopera-
tiva de Boa Esperança 
(CAPEBE) da cidade do 
sul de Minas Gerais, a 
representante do plano 
Tânia Mara Ferreira 
recebeu novas orienta-
ções sobre os procedi-
mentos gerais do S.P.A. 
Saúde.

“Assim como o pro-
dutor rural deposita 
sua confiança no S.P.A. 
Saúde, é de vital impor-
tância que, em contra-
partida, nossos planos 
tenham uma qualidade 
cada vez maior no aten-
dimento”, avalia o supe-
rintendente geral, Regi-
naldo Balbino Pereira. O 
outro treinamento citado 

aconteceu no dia 2 de 
dezembro e foi minis-
trado à empresa MHZ 
Administração e Ser-
viços em Saúde, nova 
parceira do Sistema de 
Promoção Assistencial.

Estiveram presen-
tes ao evento o médico 
auditor, dr.  José Mar-
quesi, o diretor ope-
racional Sergio Galli-
nari, Fernando Guedes, 
coordenador da Filial 
São Paulo, e o auxiliar 
administrativo Uilian 
Pereira.

“Vamos continuar 
com essa iniciativa e 

O S.P.A. Saúde recebeu a sua 
representante da CAPEBE/MG, 
para treinamento na sua sede em 
São Paulo. Na foto menor, o evento 
ministrado à MHZ Administração e 
Serviços de Saúde. 

Especial
Qualidade 

de vida exige 
rotina e 

dedicação
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Coluna
Médica

Atividade 
física regular 

traz muitos 
benefícios
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teremos cada vez mais 
treinamento. Espera-
mos contar também 
com cada vez mais par-
ticipantes”, concluiu a 
gerente administrativa 
Regina Alvares.


