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Aftas
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Curiosidades
Qual a relação entre aftas e a dieta? 
Alguns alimentos, quando em contato 

com a mucosa bucal podem desen-
cadear uma resposta imunológica 
alterada em certos pacientes, o que 
provocaria o aparecimento da ulcera-
ção. Muitas vezes os pacientes são alér-
gicos: têm aftas quando ingerem certos 
alimentos. 

As aftas são contagiosas? 
Não. No entanto, há um traço fami-

liar envolvido. Filhos de pais portado-
res de aftas apresentam chances bem 
maiores de também sofrerem com elas.

 
Outras doenças 
podem parecer aftas? 
Sim. O câncer de boca, ou carcinoma 

epidermóide, frequentemente começa 
como uma lesão ulcerada. Por isso, 
frente a uma úlcera bucal que não 
cicatriza dentro de 15 dias, deve-se 
procurar o cirurgião dentista para o 
diagnóstico da lesão. Além disso, algu-
mas doenças infecciosas, como herpes, 
e algumas doenças dermatológicas 
com ocorrência bucal, como o lúpus, 
embora tenham características próprias 
bem conhecidas, em certas fases de seu 
desenvolvimento podem parecer-se com 
aftas. 

Qual o melhor tratamento 
para as aftas? 
Não existe tratamento que seja eficaz 

para todos os portadores de aftas. 
Alguns têm uma lesão aftosa uma vez 
por ano; outros apresentam lesões 
múltiplas diuturnamente. O cirurgião 
dentista deve ser consultado para um 
adequado diagnóstico e orientação 
terapêutica.

Colaboração: Juliana Speda

Especial
O teste do olhinho

Centro de Oftalmologia Dr. Fernando Krauss
Credenciado do S.P.A. Saúde.
fernandokrauss1@gmail.com

O que é o teste do olhinho?

É um exame simples, rápido e 
indolor, que consiste na identificação 
de um reflexo vermelho, que aparece 
quando um feixe de luz ilumina o olho 
do bebê. O fenômeno é semelhante ao 
observado nas fotografias. Para que 
este reflexo possa ser visto, é necessá-
rio que o eixo óptico esteja livre, isto 
é, sem nenhum obstáculo à entrada e à 
saída de luz pela pupila. Isso significa 
que a criança não tem nenhum obstá-
culo ao desenvolvimento da sua visão.

Por que e quando fazer?

A criança não nasce sabendo enxer-
gar, ela vai aprender assim como 
aprenderá a sorrir, falar, engatinhar 
e andar. Para isso, as estruturas do 
olho precisam estar normais, princi-
palmente as que são transparentes. O 
“teste do olhinho” pode detectar qual-
quer alteração que cause obstrução no 
eixo visual, como catarata, glaucoma 
congênito e outros problemas – cuja 
identificação precoce pode possibilitar 
o tratamento no tempo certo e o desen-
volvimento normal da visão.

Antes disso, em muitos estados e 
cidades o exame foi instituído por lei e 

é realizado nas maternidades públicas 
e também particulares, antes da alta do 
recém-nascido. O objetivo da Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP) e 
do Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO) é que todas as crianças 
tenham esse direito garantido!

A recomendação é que o Teste do 
Olhinho seja feito pelo pediatra logo 
que o bebê nasce.  Se isto não ocorrer, 
o exame deve ser feito logo na primeira 
consulta de acompanhamento. Depois 
disto, continua sendo importante, nas 
consultas regulares de avaliação da 
criança, com a periodicidade definida 
pelo médico. Se o pediatra encontrar 
algum problema, vai encaminhar a 
criança para avaliação do oftalmolo-
gista. Se o seu filho ainda não fez este 
teste, fale com seu pediatra!

Fonte: C.B.O.(Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia)

“O teste pode detectar 
qualquer alteração que 
cause obstrução no eixo 
visual, como catarata, 
glaucoma congênito e 

outros problemas”

S.P.A. Saúde cria setor exclusivo 
para atendimento

Visando aprimorar cada vez mais a 
qualidade do atendimento prestado aos 
nossos beneficiários, o S.P.A. Saúde 
criou um setor de atendimento exclu-
sivo, SAB – Setor de Atendimento ao 
Beneficiário. Este setor vem substituir 
o antigo setor de Serviço Social per-
manecendo sob responsabilidade de 
Cristina Aparecida Pinto, coordena-
dora de Atendimento ao Beneficiário. 
O SAB tem como objetivo principal 

proporcionar atendimento rápido e 
personalizado, focado na melhoria 
da qualidade de vida do beneficiário, 
esclarecendo dúvidas, orientando a 
rede credenciada, realizando visitas 
hospitalares para acompanhamento.
Para entrar em contato basta acionar 
o canal de atendimento  por telefone, 
Internet (pelo Portal do Beneficiário) 
ou pessoalmente no escritório central 
do S.P.A. Saúde. 

Informação
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“A medicina 
curativa custa caro 

e muitas vezes 
não proporciona 
a reabilitação da 

saúde sem seqüelas”

Mudanças de conceitos
na Assistência Médica

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

balbino@spasaude.org.br

“Costumo dizer que antes, 
nossos avós e pais viviam até os 
60 anos. Nossos filhos e netos 
viverão até os 100 anos. Ou seja, 
serão outras expectativas e exi-
gências. Agora, o grande desafio é 
a questão do perfil populacional, 
do crescimento etário da popula-
ção, que traz um envelhecimento 
ativo. Isso nos faz rever os pro-
cessos, o sistema de produtos para 
atender a essa mudança. Temos 
que tratar o assunto do envelhe-
cimento com a atenção que ele 
merece e com a devida antecipa-
ção das demandas que serão exi-
gidas daqui para frente”. A afirma-
tiva acima é do diretor presidente 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Dr. Mauri-
cio Ceschin na coluna de Aurélio 
Gimenez, em O Dia Online. Esse 
é o grande desafio do Sistema de 
Saúde: possibilitar acesso e gerar 
riqueza suficiente para que os 

beneficiários possam usufruir das 
inovações tecnológicas já existen-
tes. É necessário que a população 
participe dessas mudanças, porém 
sem inviabilizar o sistema. Temos 
que buscar o equilíbrio constante, 
até mesmo para que não aja o 
inchaço das operadoras, fazendo 
cair à qualidade da prestação dos 
serviços. O texto dissertado evi-
dencia as grandes mudanças que 
estarão ocorrendo no segmento. 
No mercado observa-se movi-
mentação acelerada como a inter-
venção pela ANS nas operadoras 
que por ventura demonstrem 
inviabilidade para manterem o 
objetivo principal de seu negó-
cio, ou seja, a assistência médica. 
Quando não há possibilidade de 
serem recompostas em sua viabi-
lidade econômica são colocadas à 
disposição para serem incorpora-
das por outras que estejam viáveis 
no mercado. Um dos fatores que 

tem provocado desequilíbrio nas 
operadoras é a falta de adesão 
dos usuários aos programas de 
promoção da saúde e prevenção 
de riscos de doenças. A medicina 
curativa custa caro e muitas vezes 
não proporciona a reabilitação da 
saúde sem seqüelas. O segmento 
de saúde suplementar, as opera-
doras comerciais, quando lançam 
planos de saúde no mercado tra-
balham com a expectativa de 
risco e lucro, as autogestões são 
audaciosas em tentar proporcio-
nar assistência médica ao menor 
custo possível, da melhor quali-
dade e sem expectativa de lucro. 
No entanto os beneficiários desta 
modalidade de assistência médica 
como o S.P.A. Saúde deve rever 
seus princípios adotando o pen-
samento de que sua operadora 
lhe oferece um programa de pro-
moção da saúde e prevenção de 
riscos e doenças para se manterem 

saudáveis, devendo a assistência 
médica curativa ser utilizada para 
minimizar os casos que não sejam 
possíveis de serem evitados. 
Estão sendo propostos estudos 
pela ANS para ser instituído pelas 
operadoras a possibilidade de pre-
miação aos beneficiários que par-
ticiparem de programas de enve-
lhecimento saudável e prevenção 
de doenças. Aos beneficiários do 
S.P.A. Saúde, direcionamos este 
texto para que reflitam e procurem 
se orientar por esta lógica.

Qualidade de Vida

Segundo o Ministério da 
Saúde, o Brasil é o primeiro país 
da América Latina a implementar 
uma política voltada ao gênero 
masculino. Esse fato é muito 
importante e merece toda nossa 
atenção, pois visa a promoção 
de um novo padrão de desenvol-
vimento da saúde, agora focado 
no crescimento de índices posi-
tivos de bem-estar e qualidade 
de vida da população masculina, 
buscando romper com a cultura 
de não adesão aos tratamentos 
clínicos.

Os homens, em geral, têm 
dificuldade em reconhecer suas 
necessidades de cuidado e cul-
tivam o pensamento mágico de 
que não vão adoecer. Ainda con-
sideram a doença como um sinal 
de fragilidade e atribuem o “cui-
dado” ao papel feminino.

Outra questão apontada pelos 
homens como empecilho para a 
procura de atendimento médico 
é o horário de funcionamento 
dos serviços de saúde, que coin-
cide com a carga horária de tra-
balho. Felizmente, o beneficiário 
do S.P.A. Saúde conta com vasta 

Política Nacional de
Atenção à Saúde do Homem

Elisângela Gomes Dellicolli  
Coordenadora de Programas do S.P.A. Saúde.

elisangela@spasaude.org.br

“No total dos óbitos 
na faixa etária de 20 

a 59 anos, 68% são de 
homens”

rede credenciada, possibilitando 
a criação de uma agenda de cui-
dados em dias e horários alterna-
tivos. 

Ressaltamos que os números 
do Ministério da Saúde apontam 
que, no total dos óbitos na faixa 
etária de 20 a 59 anos, 68% são 
de homens.

Os homens, além de realiza-
rem menos exames preventivos, 
fumam e bebem mais, são mais 
propensos ao sedentarismo e ao 
sobrepeso.

Para reverter esse quadro, a 
Política de Saúde do Homem está 
focada nessa mesma faixa etária 
(20 a 59 anos), indicando o que 
segue:

Caso o homem fume, esteja 
acima do peso, tenha anteceden-
tes familiares e seja sedentário, 
inicie o trabalho de rastreamento 
clínico aos 30 anos. Se os resul-
tados se apresentarem dentro da 
normalidade, deverão ser repe-
tidos a cada 2 anos. Resultados 
alterados deverão ser tratados 
conforme os critérios do médico 
que estiver conduzindo o caso.

Homens sem antecedentes 

familiares ou fatores de riscos, 
devem iniciar a prevenção a partir 
dos 40 anos e repetir seu proto-
colo de cuidados, elaborado pelo 
médico assistente, a cada ano.

Cada indivíduo tem uma 
necessidade especifica de cuida-
dos. Assim, um plano personali-
zado de prevenção ou tratamento 
deve ser elaborado junto ao 
médico de confiança.

Principais exames preventi-
vos para os homens – aqueles 
que compõem o grupo inicial de 
investigação clínica:

• Exame da próstata e testícu-
los (toque retal e medida sanguí-
nea do PSA – antígeno especifico 
da próstata)

• Análise da urina, fezes e 
sangue, que possibilita a verifica-
ção dos níveis do colesterol e suas 
frações, triglicérides, bem como 
analisa possíveis processos infla-
matórios  de intestino ou úlcera 
gástrica. 

• Sódio, potássio, cálcio e 
magnésio avaliam o nível hidro 
eletrolítico (o nível de compostos 

orgânicos e inorgânicos que se 
tem circulando em meio líquido 
no corpo humano)

• Creatinina e uréia avaliam a 
função renal

• Radiografia de tórax, para 
diagnosticar possíveis problemas 
como pneumonia ou enfizema 
pulmonar

• ECG para uma análise inicial 
dos batimentos do coração.

O foco da política é fazer com 
que a atenção dos homens a sua 
saúde não se restrinja a recupe-
ração de danos, mas que garanta, 
sobretudo, a promoção da vida 
saudável e a prevenção de agra-
vos evitáveis. “A procura pelo 
serviço de saúde antes da doença 
se instalar, evita tratamentos 
dolorosos, invasivos, de longa 
duração e que causam sofrimento 
físico e emocional ao paciente e a 
sua família.”
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“A falta de cuidado 
pode fazer com que 
um aperto de mão 

possa se transformar 
em uma conjuntivite”

Conjuntivite
Sua Saúde Sheila Beckel Flor

 Coordenadora de Gerenciamento de Sinistro do  S.P.A. Saúde.
sheila@spasaude.org.br

A capital paulista está 
sofrendo uma epidemia de 
conjuntivite viral. Apesar 
de não ser grave, a doença 
incomoda e é transmissí-
vel. A conjuntivite é uma 
inflamação dos olhos, que 
pode ser alérgica ou de fácil 
contaminação causada por 
vírus ou bactérias. Seus sin-
tomas duram em média 10 
dias.

Sintomas:
• Olhos avermelhados;
• Lacrimejamento;
• Sensação de areia nos 

olhos;
• Pálpebras inchadas e 

avermelhadas;
• Intolerância à luz;
• Pálpebras grudadas ao 

acordar;
• Visão borrada.
Por tratar-se de uma 

doença em que o contagio 
acontece pelo contato físico 
do olho com as mãos, obje-
tos, piscinas ou toalhas con-
taminadas, a falta de cui-
dado pode fazer com que 
um aperto de mão possa se 
transformar em uma con-
juntivite. 

Portanto:
• Evite colocar a mão na 

área afetada; 

• Lave as mãos com fre-
qüência; 

• Prefira usar toalhas de 
papel para enxugar o rosto 
e as mãos, ou lave todos os 
dias as toalhas de tecido;

• Lave os olhos com soro 
fisiológico e água mineral 
gelada; 

• Evite aglomerações ou 
freqüentar piscinas de aca-
demias ou clubes; 

• Não encoste o frasco do 
colírio nos olhos e lave as 
mãos antes e após aplicá-lo; 

• Não compartilhe o uso 
de esponjas, rímel, delinea-
dores ou de qualquer outro 
produto de beleza;

• Troque as fronhas dos 
travesseiros diariamente, 
enquanto perdurar a crise;

• Jamais se automedique. 
Use colírios somente sob 
prescrição médica. 

O segredo para evitar a 
conjuntivite é manter uma 
boa higiene.

Coluna Médica

Ergonomia é o estudo 
voltado para a adaptação 
do trabalho ao trabalha-
dor, a fim de proporcionar 
conforto, segurança e o 
bom desempenho de suas 
atividades.

Os riscos ergonômi-
cos estão ligados a fato-
res físicos: transporte de 
carga, manuseio de fer-
ramentas, esforço físico, 
postura incorreta e movi-
mentos repetitivos, ou 
psíquicos: sobrecarga de 
trabalho, tomada de deci-
são e stress.

Na Zona Rural, por 
exemplo, as atividades 
mais comuns são: plantio, 
capina, colheita, trabalhos 
com tratores e máquinas, 
todas elas com exposição 
contínua ao sol e esses 
fatores exigem um bom 

Saúde e Segurança no trabalho

Adriana Franchi de Oliveira 
Técnica de Enfermagem do S.P.A. Saúde.

adriana@spasaude.org.br

“Os riscos ergonômicos 
estão ligados a fatores 
físicos: esforço físico, 

postura incorreta e 
movimentos repetitivos”

trabalho de Ergonomia. Já 
no escritório, o trabalha-
dor passa a maior parte do 
tempo sentado e utiliza o 
computador para realizar 
as suas atividades, isso 
facilita o desenvolvimento 
de uma doença ocupacio-
nal (doença desenvolvida 
no trabalho).

É direito do trabalha-
dor ter saúde e segurança 
no local de trabalho, mas 
também é seu dever ter 
atitudes preventivas. 
Segue abaixo algumas 
dicas para melhorar o seu 
dia-a-dia.

No campo

• No transporte de 
cargas, procure não se 
curvar; a coluna deve 
servir como suporte;

• Não deixe escadas, 
ferramentas e outros obje-
tos espalhados pelo chão;

• Siga as orientações de 
segurança, utilize os Equi-
pamentos de Proteção 
Individual,

• Avalie as condições 
do trator antes de iniciar 
as atividades;

• Beba água, essa é a 
melhor forma de se manter 
hidratado;

• Reserve alguns minu-
tos para se alongar;

• Utilize chapéu e pro-
tetor solar.

No escritório

• Sente-se de maneira 
confortável e adequada;

• Atente-se à altura 
do monitor, posição do 
mouse e teclado;

• Evite carregar caixas 
ou abrir gavetas pesadas 
sozinho;

• Evite o fone de 
ouvido, este pode causar 
danos irreversíveis;

• Cuidado com a tempe-
ratura do ar condicionado;

• Faça pausas para ir ao 
banheiro e tomar água;

• Participe das aulas de 
ginástica laboral.

Pequenas atitudes 
fazem toda diferença.

Sorria sempre, cultive 
amigos, torne seu trabalho 
mais saudável e seguro!
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Superintendentes do S.P.A. Saúde 
participam de seminário de autogestão

Nos dias 11 e 12 de abril em 
Brasília, no Distrito Federal, 
aconteceu o 2º Seminário dos 
Dirigentes e Gestores das Insti-
tuições de Autogestão em Saúde, 
evento voltado para empresas 
com o mesmo perfil do Sistema 
de Promoção Assistencial.

Os superintendentes do S.P.A. 
Saúde – Reginaldo Balbino 
Pereira, superintendente geral e 
Hildo Grassi, superintendente 
operacional – participaram inten-
samente, dando a colaboração 
em nome do S.P.A. Saúde para o 
fortalecimento do segmento de 
autogestão. 

Nesta segunda edição, dirigen-
tes e gestores de autogestão – res-
ponsáveis pela tomada de decisão 
nas operadoras de planos de saúde 
do segmento –, representantes 
dos beneficiários de todo o país 
e autoridades estiveram reunidos 
para debater e buscar novas alter-
nativas para os problemas enfren-

tados pela modalidade num cená-
rio de grandes mudanças.  Entre 
os temas discutidos, estavam “A 
sobrevivência das instituições 
frente às exigências da legislação” 
“Planos não adaptados: Impactos 
para a Autogestão”, “O papel do 
beneficiário na defesa da Auto-
gestão’ e a apresentação, votação 
e consolidação dos compromissos 
do 2º Seminário.

Na apresentação dos com-
promissos do seminário, o supe-
rintendente geral, Reginaldo 
Balbino Pereira, elaborou várias 
sugestões discutidas previamente 
com Hildo Grassi, superinten-
dente operacional. Os tópicos 
apresentados receberam o apoio 
e solidariedade de 60 % das ins-
tituições de autogestões partici-
pantes sendo incluído na agenda 
dos trabalhos dos integrantes da 
União Nacional das Instituições 
de Autogestão em Saúde para o 
próximo exercício.

Os 29 participantes do 8° Encontro com associadas aproveitaram bastante as 
palestras e contatos.

Nos dias 18 e 19 de abril foi 
realizado em São Paulo o 8º 
Encontro entre o S.P.A. Saúde 
e associadas. Neste ano, o tema 
apresentado foi “Onde estamos? 
Para onde vamos?”, e contou com 
a participação de 29 representan-
tes de 22 associadas. 

As palestras foram apresenta-
das pelos gerentes do S.P.A. Saúde 
e também pelo superintendente 
geral Reginaldo Balbino Pereira, 

e como palestrante convidado, 
o assessor jurídico Dr. José Luiz 
Toro. Através das pesquisas feitas 
ao término do evento, podemos 
observar o quão satisfatório é a 
realização anual deste encontro. 
Segundo a representante do sin-
dicato de Machado (MG), Ales-
sandra Cristina Paiva: “O evento 
foi ótimo mesmo, a cada ano que 
passa o S.P.A. Saúde se supera, 
tirei muito proveito de tudo”. 

8° encontro com associadas 
tem alto grau de satisfação

Da esquerda para direita: o superintendente operacional do S.P.A. Saúde, Hildo 
Grassi, a ex-presidente da Unidas, Iolanda Ramos, o superintendente geral 
do S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira, a presidente da Unidas, Denise 
Rodrigues Eloi de Brito, o assessor jurídico do S.P.A. Saúde, Dr. José Luis Toro e 
o Dr. Eduardo Blay (da Assector Consultoria em Gestão de Saúde).

Também nos dias 18 e 19 de 
abril foi realizada em São Paulo 
a Assembléia  de prestação de 
contas do exercício de 2010 
para as associadas do S.P.A. 

Saúde. Nesta oportunidade 
foram elaboradas diretrizes 
das associadas para o desen-
volvimento da gestão do S.P.A. 
Saúde no exercício de 2011.

Assembléia aprovou contas de 
2010 e discutiu planos para 2011


