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Saúde Caixa
credencia UNIMED

de Alegrete e da
Região da Fronteira

Dentro da proposta de melhorar
o atendimento do Saúde Caixa no in-
terior do Estado, foi efetivado nos me-
ses de agosto e setembro, o
credenciamento da UNIMED para o
atendimento dos usuários nos municí-
pios de Alegrete, Santana do Livra-
mento, Quarai e Rosário do Sul. A re-
lação dos médicos está disponível na
sede da UNIMED Alegrete e na
UNIMED Região da Fronteira ou nas
agências da Caixa.

Nos convênios está contemplado
o atendimento médico em todas as es-
pecialidades, incluindo consultas, exa-
mes e procedimentos. A Unimed não
poderá cobrar nenhum valor direta-
mente do beneficiário. O Saúde Caixa
solicita a todos os beneficiários que
acompanhem o demonstrativo mensal
de despesas. É importante destacar
que os que para os que optaram pelo
Saúde Caixa, a participação é de 20%

limitada ao teto máximo.

Colesterol
Considerado um dos maiores vilões das doenças do

coração, o colesterol é responsável por 75% dos
infartos de pacientes com menos de 60 anos.

Atualmente, é consenso que, para
prevenir doenças cardiovasculares, é im-
prescindível controlar os níveis do
colesterol ruim (LDL) e estimular a pro-
dução do colesterol bom (HDL). Para
que isso ocorra, o ideal é adotar uma
dieta equilibrada, com o consumo de
alimentos ricos em fibras, frutas, vege-
tais, legumes e carnes brancas.

Além de evitar alimentos fritos e de
fast food, substitua gorduras saturadas
por óleos de girassol, soja, canola, azeite
ou margarina light. Também faça exer-
cícios físicos, que elevam em até 15% a
produção de HDL.
Quando detectar o excesso?
Os exames devem ser feitos a cada cin-
co anos, a partir dos 20 anos de idade
e, anualmente, após os 40 anos. Caso
haja casos de colesterol alto na família,
o controle deve começar na infância.
De onde vem a substância?
Cerca de 70% do colesterol é produzi-
do pelo fígado. Os outros 30% nós ad-
quirimos em alimentos de origem animal
- como carne, leite, ovos e qualquer um
de seus derivados.
O que é o HDL?
É o chamado colesterol bom e ajuda a
limpar a gordura das artérias. A subs-
tância transporta o colesterol das célu-
las do organismo para o fígado, para ser
reutilizado, convertido em ácidos biliares

ou descartado na bile. Também tem
ação antiinflamatória, protegendo o
coração. Estudos da Associação
Médica Americana mostram que
40% dos ataques cardíacos ocorrem
em pessoas com níveis baixos de
colesterol bom (HDL)
O que é o LDL?
Conhecido como colesterol mau, o
LDL sofre oxidação e deposita-se na
parede das artérias, dando início ao
processo chamado aterosclerose,
onde ocorre a formação de placa de
gordura que pode se romper. De-
pois, forma-se um coágulo de san-
gue e ocorre oclusão do vaso ou de
uma artéria. Com isso, aumenta o ris-
co de doenças, como infarto do
miocárdio e acidente vascular cere-
bral (AVC).

OBS.: Matéria publicada no jornal
Zero Hora, edição de 01/09/07. Su-
gestão encaminhada pelo associado
Pedro Albino Nunes


