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Saúde Caixa
O Saúde Caixa comunica aos usuári-
os da região de Passo Fundo, Marau
e Carazinho, que fechou acordo, com
o Hospital da Visão de Passo Fundo,
para a realização de cirurgias de cata-
rata. Para o procedimento, a Lente
Intra Ocular (LIO) deverá ser paga
diretamente ao credenciado, que for-
necerá nota fiscal/recibo para reem-
bolso. O valor de reembolso é limita-
do a R$ 200,00 a lente rígida e R$
400,00 a lente flexível. Para a realiza-
ção da cirurgia, é necessária a autori-
zação prévia junto à auditoria médica.

Cálculos Renais
Os cálculos renais se formam devi-

do a alterações do metabolismo, que
fazem com que o rim excrete maior quan-
tidade de cálcio ou de oxalato de urina.
Ele provoca uma das mais intensas do-
res, comparado apenas a da pancreatite,
do glaucoma e do parto. A água é uma
das principais medidas preventivas. Um
estudo brasileiro com mais de 10 mil fun-
cionários da indústria siderúrgica mos-
trou que aqueles que trabalham mais
próximos a fornos de temperatura ele-
vada têm nove vezes mais chance de
formar cálculos renais do que os que tra-
balham em temperatura ambiente. Isso
porque a perda de líquido pelo suor tor-
na a urina concentrada, o que predis-
põe ao problema.

Por que os cálculos se

formam?
A urina contém partículas de cristal, que
são eliminadas e não causam problemas.
Quando esses cristais se precipitam e se
aglomeram uns nos outros, ocorre a for-
mação de cálculos.

Há fatores genéticos

envolvidos?
Sim. É muito comum ter na mesma fa-
mília pessoas com o problema. Ainda
não se sabe exatamente qual gene é o
responsável.

Os cálculos sempre

causam dor?
Não. A dor ocorre quando a pedra se
move do rim para o ureter, que tem de 3

a  6 milímitros. A cólica não decorre
da passagem da pedra no canal, mas
da obstrução, mesmo que parcial, da
passagem da urina, o que causa au-
mento da pressão e até dilatação do
rim. Esse aumento da pressão no rim
é que gera dor.

Como é a cólica renal?
É súbita, costuma começar nas cos-
tas, de um lado só, e não é aliviada
com a mudança de posição. Pode
irradiar para o testículo no homem,
ou para o grande lábio, na mulher. A
dor pode ser intermitente e algumas
pessoas vomitam ou têm enjôo.

A água é o melhor

remédio para a

prevenção
Beba muita água: o recomendado
para quem já teve cálculo é urinar
dois litros diários, o que significa be-
ber ao menos 2,5 litros de água.
Fuja de proteina e sal: evite espe-
cialmente carnes vermelhas e dimiua
o consumo de sal.
Aposte nos cítricos: limão e laran-
ja são ricos em citrato, substância
inibidora de cristalização, que ajuda
a evitar a formação de cálculos.
Evite os suplementos: A vitamina
C é metabolizada e transformada em
oxalato, prejudicial para quem tem
propensão a cálculos.
Fonte: caderno saúde da
Folha de São Paulo.

E-mail da AGEA

A AGEA chama atenção dos associa-
dos para que fiquem atentos ao enca-
minharem e-mail para a associação,
uma vez que existe outra entidade com
a mesma sigla AGEA. O e-mail de
nossa associação é agea@agea.org.br,
não tem o ponto com. Se encaminha-
rem para agea@agea.com.br, irá para
outra entidade.


