
O Endocrinologista é o médi-

co que cuida dos transtornos 

das glândulas endócrinas. As 

glândulas endócrinas são 

órgãos que secretam substân-

cias no sangue,  conhecidas 

c o m o  h o r m ô n i o s . 

A Endocrinologia visa reco-

nhecer e tratar os problemas 

com esses hormônios, ajudan-

do a restabelecer o equilíbrio 

do organismo. O campo de 

atuação do endocrinologista é 

extremamente vasto, visto 

que os hormônios regulam 

praticamente todas as funções 

orgânicas, e portanto as alte-

rações hormonais podem 

provocar diversas doenças, 

envolvendo o organismo 

como um todo.  

Quais são as doenças causadas 
por alteração de hormônios? 

Diabetes - Alteração dos níveis 
de açúcar do sangue, decorrente 
da falta de produção ou da falta 
de ação da insulina, um importan-
te hormônio produzido pelo pân-
c r e a s .   
O chamado “pré diabetes” é uma 
alteração no organismo que leva à 
resistência à ação da insulina. 
Existem ainda algumas doenças 
que podem provocar a queda da 
glicose sanguínea, ou hipoglice-
m i a ; 
Doenças da Tireóide - Podemos 
ter o hipertireoidismo, funciona-
mento excessivo da tireóide, com 
níveis aumentados de hormônios 
tireoidianos no sangue e as com-
plicações decorrentes desse 
excesso; o hipotireoidismo, mau 
funcionamento da tireóide, levan-
do à redução dos níveis sanguí-
neos dos hormônios tireoidianos e 
suas consequências; o bócio, 
crescimento exagerado da tireói-
de, produzindo uma massa na 
região anterior do pescoço, e os 
n ó d u l o s  t i r e o i d i a n o s . 
Outros exemplos de doenças da 

tireoide: Bócio Multinodular Tóxi-
co, Doença de Graves, Tireoidite 
de Hashimoto. 

Obesidade – Nos últimos anos a 

obesidade foi reconhecida como 

sendo uma doença, devido aos 

múltiplos problemas que pode 

acarretar à saúde das pessoas, 

além dos graves transtornos soci-

ais e psicológicos que a acompa-

nham. A obesidade possui múlti-

plas causas, e apesar de saber-

mos que apenas uma pequena 

proporção dos casos de obesida-

de é provocada por excesso ou 

deficiência de alguns hormônios, 

freqüentemente é acompanhada 

de outras doenças endócrinas, 

tais como a diabetes, os transtor-

nos do colesterol e a síndrome 

dos  ová r ios  pol ic ís t icos . 

Síndrome dos Ovários Micropo-

licísticos  - Hoje é sabido que a 

irregularidade menstrual e as 

características decorrentes do 

excesso de hormônios masculi-

nos, como aumento de pêlos e 

acne, que acompanham essa 

síndrome, estão diretamente 

associadas à obesidade e ao 

desenvolvimento de diabetes e 

de todas as suas complicações. 

 

Síndrome plurimetabólica - É 

um transtorno complexo repre-

sentado por um conjunto de fato-

res de risco cardiovasculares 

usualmente relacionados à depo-

sição central de gordura, à  pré-

diabetes, hipertensão arterial  e 

ou alteração do colesterol. 

Osteoporose e osteopenia - 
Osteoporose é a descalcificação 

progressiva dos ossos que se 

tornam frágeis e porosos. É uma 

doença na qual ocorre diminuição 

da massa óssea e piora da sua 

qualidade. Quanto maior a fragili-

dade óssea, maior é o risco de 

fratura. Embora a ocorrência seja 

maior no sexo feminino, após a 

menopausa, com a diminuição dos 

níveis de estrogênio, os homens 

também podem ter a doença, que 

se torna mais frequente com o 

envelhecimento, falta de ativida-

de física, consumo de álcool, 

tabagismo, hipovitaminose D 

(deficiência de vitamina D)e do-

e n ç a s  c r ô n i c a s . 

Osteopenia é um estágio anterior 

a osteoporose, onde a descalcifi-

cação óssea ainda está em um 

grau leve, inicial, podendo evolu-

ir ou não para a osteoporose. 

Doenças da hipófise tais como: 

hipopituitarismo, acromegalia, 

adenoma de hipófise, prolactino-

m a  e t c . , 

Doenças das supra-renais, tais 

como: insuficiência adrenal, sín-

drome de Cushing, feocromocito-

ma ,  h ip era l dos t e ro n i smo. 

Doenças das paratireóides, tais 

como: hipoparatireoidismo e 

h i p e r p a r a t i r e o i d i s m o . 

Doenças que afetam o cresci-

mento, tais como:baixa estatura, 

gigantismo, raquitismo, etc. 

Doenças neoplásicas da tireói-

de:carcinoma medular da tireoi-

de, carcinoma papilífero, carcino-

m a  f o l i c u l a r 

Doenças que afetam o desenvol-

vimento: puberdade precoce, 

telarca e pubarca precoce 

(aparecimento de mamas e pêlos, 

respectivamente, em meninas 

menores que 8 anos e meninos 

menores que 9 anos). Puberdade 

tardia (ausência de início da pu-

berdade após os 13 anos em 

meninas e 14 anos em meninos).   

Na Caixa de saúde, o atendimento 
é realizado pela DRA. MICHELE 
SILVA DE MELO toda SEXTA-
FEIRA  DAS 8:00 AS 12:30 

O QUE FAZ UM ENDOCRINOLOGISTA? 

• Marcação de Consultas 13) 
3569-5361 e 3569-5358 (das 

08H às 17H)  

• Horário de Funcionamento: 
Segunda à Sexta, das 8:00 as 

18:00 

• Rua Frei Gaspar, 157, Centro – 

São Vicente/SP  

Atendimentos de emergên-
cia, cirurgias ou procedi-
mentos hospitalares:  
- Devem ser feitos em um 
dos hospitais credenciados. 

Urgências ou emergências:  
- Basta levar sua carteirinha 
nos horários compatíveis do 
hospital, sem passar pela  
Caixa. 

Cirurgias ou procedimen-
tos hospitalares: 
- É necessário deixar o pedi-
do para ser autorizado pela 
Auditoria Clínica.  
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O que é espirometria? 

Espirometria é um teste que mede 
a quantidade de ar que uma pes-
soa é capaz de inspirar ou expi-
rar a cada vez que respira, ou 
seja, a quantidade de ar que um 
indivíduo é capaz de colocar pa-
ra dentro e para fora dos pulmões 
e a velocidade com que o faz. 

Em que consiste a espirometria? 

A espirometria é um exame não 
invasivo e indolor, que dura cer-
ca de meia hora. Geralmente o 
paciente estará sentado e deverá 
respirar através de um tubo con-
tendo um bocal, conectado ao 
espirômetro. Uma presilha de 
borracha tapa-
rá seu nariz, 
g a r a n t i n d o 
que toda respi-
ração seja feita 
pela boca e te-
nha que passar pelo aparelho. 
Durante o exame será alternati-
vamente pedido ao paciente que 
respire tranquilamente por al-
gum tempo; que encha o pulmão 
completamente; que assopre 
com o máximo de força e rapidez 
possível e, depois, lentamente. O 

teste poderá ser repetido, depois 
de aplicado ao paciente uma me-
dicação broncodilatadora, geral-
mente sob a forma de spray. Esse 
exame gera, no computador, u-
ma série de curvas, tabelas e 
gráficos que o médico analisará e 
que fornecerá uma série de parâ-
metros que o informarão sobre as 
condições ventilatórias do paci-
ente (volume expirado forçado 
(VEF), capacidade vital forçada 
(CVF), volume residual (VR) e mui-
tos outros). 

Devo fazer algum preparo para 
este exame? 

O preparo para o exame é muito 
simples. O paciente deve estar 
em repouso por cinco a dez mi-
nutos antes do exame. Não é ne-
cessário jejum, mas não devem 
ser usados chás, cafés ou bebi-
das alcoólicas cerca de seis ho-
ras antes do início do exame. A 
maioria das medicações pode 
continuar sendo utilizada, deven-
do-se suspender por quatro ho-
ras o uso de broncodilatadores de 
ação rápida e por doze horas os 
de ação prolongada. Não se deve 
fumar nas duas horas que antece-
dem o exame. 

A espirometria não deve ser reali-
zada caso a pessoa esteja gripa-
da ou resfriada. 

Para que serve a espirometria? 

A espirometria serve para diagnos-
ticar ou acompanhar a evolução 
de doenças pulmonares e para 
avaliar a capacidade pulmonar 
em pré-operatórios ou mesmo 
em pessoas sadias que queiram 
aferir sua capacidade respirató-
ria (atletas, por exemplo). Ela 
serve para indicar se a quantida-
de de ar inspirado está sendo 
suficiente para as necessidades 
do indivíduo ou se há alguma 
obstrução pulmonar. Em pacien-
tes com doença pulmonar obstru-
tiva crônica (DPOC), asma, bron-
quite, enfisema, fibrose e outras 
doenças pulmonares, a espirome-

tria, feita periodicamente, serve 
para avaliar o efeito do tratamen-
to médico. 

O exame de espirometria está 
sendo feito na Caixa de Saúde 
com pedido médico e agendado 
no expediente pelo  profissional 
ANTONIO CELSO CORADINI JU-
NIOR todas as QUINTAS DAS 
13HS AS 17HS 

(DPOC), Pneumonias em suas varia-
das etiologias, Fibrose Cística, Tu-
berculose, Micoses Pulmonares, Do-
enças Pulmonares Interticiais, Trans-
tornos vasculares dos pulmões, Do-
enças auto-imunes com comprometi-
mento pulmonar e as Pneumoconio-
ses. 

Além da avaliação clínica, os Pneu-
mologistas são habilitados para a 

Pneumologia é a especialidade mé-
dica a qual é responsável pelo trata-
mento das patologias das vias aéreas 
inferiores. O profissional habilitado 
para atuar na mesma é denominado 
"pneumologista". 

Entre as doenças sob enfoque da 
pneumologia encontram-se Apnéia 
Obstrutiva do Sono, Asma, Doença 
Pulmonar Obstrutiva crônica 

realização de exame espirométrico 
(ou espirometria) de broncoscopia. 

DRA. PATRICIA LOPES DO PRADO,  

A PNEUMOLOGISTA DA CAIXA,  

ATENDE TODAS AS SEXTAS-
FEIRAS AS 13:30HS. 

ESPIROMETRIA 

PNEUMOLOGIA NA CAIXA 
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Asma é o estreitamento dos bronquí-
olos (pequenos canais de ar dos pul-
mões) que dificulta a passagem do ar 
provocando contrações ou broncoes-
pasmos. As crises comprometem a 
respiração, tornando-a difícil. 

Quando os bronquíolos inflamam, 
segregam mais muco o que aumenta 
o problema respiratório. Na asma, 
expirar é mais difícil do que inspirar, 
uma vez que o ar viciado permanece 
nos pulmões provocando sensação 
de sufoco. 

A asma acomete pessoas de qual-
quer idade. A maioria dos casos, 
todavia, é diagnosticada na infância 
e é comum manifestar-se em pessoas 
de uma mesma família. 

 

Sintomas 

Os sintomas mais frequentes são falta 
de ar, tosse seca, chiado e opressão 
no peito. Gripes e resfriados costu-
mam agravá-los. 

Recomendações 

* Não fume. Numa família de asmáti-
cos ninguém deve fumar. Evite o 
contato com fumaça e com fumantes; 

* Todos os membros de uma família 
de asmáticos precisam ser orienta-

dos a respeito das características da 
doença e das crises. A informação 
correta ajuda a reduzir os mitos que 
cercam a doença e os doentes; 

* Identifique os sintomas iniciais das 
crises e tome as medidas necessárias 
para que não se tornem graves; 

* Submeta-se a testes de pele para 
identificar possíveis alergias a algu-
ma substância específica; 

* Evite apanhar resfriados e gripes; 

* Fumaças, gases, cheiros de tinta, 
de produtos de limpeza ou de higie-
ne pessoal e perfumes podem ser 
prejudiciais aos asmáticos. Fuja de-
les; 

* Evite mudanças abruptas de tem-
peratura; 

* Exercite-se moderadamente todos 
os dias. Não cometa excessos. A as-
ma não deve limitar a vida ou a ativi-
dade física de ninguém. Caminhar, 
nadar e pedalar são atividades muito 
saudáveis; 

* Tome muito líquido. Recomenda-se 
ingerir de cinco a oito copos por dia. 
Isso ajuda a diluir a secreção brôn-
quica e facilita a expectoração; 

* Pratique exercícios respiratórios. 
Ioga pode ser uma boa sugestão;* 
Não tome medicamentos indutores 
do sono, que usualmente tornam a 
respiração mais lenta; 

* Se café, chá ou outro produto qual-
quer mantêm você desperto, não os 
tome no fim da tarde ou à noite; 

* Se tosse ou outros sintomas não o 
deixam dormir, eleve a cabeceira da 
cama com calços ou utilize travessei-
ros extras. Use broncodiltadores ou 
outros medicamentos prescritos por 
seu médico. Evite a chamada medi-
cação caseira. Inaladores orais po-
dem ser muito eficientes. Combata a 
azia, que predispõe as pessoas a 
crises de asma. Evite o pânico nos 
momentos de crise. Observe correta-
mente as orientações do seu médico. 
Mantenha-o informado sobre todo 
tratamento caseiro que eventualmen-
te você adote.  

* A asma não controlada pode causar 
sérias complicações. Consulte o mé-
dico na ocorrência de qualquer febre 
durante as crises, tosse persistente, 
respiração difícil, falta de ar e dor no 
peito. 

Fatores de risco e desencadeado-
res de crises (gatilhos) 

Os fatores de risco são diversos. En-
tre adultos destacam-se o fumo e a 
exposição a produtos irritantes. Pais 
fumantes provocam aumento consi-
derável da susceptibilidade nas cri-
anças. 

Pólen, mofo, ácaros, fumaça de ci-
garro, poluentes do ar, gases quími-
cos, inseticidas, poeiras e até deter-
minados alimentos, como o leite e os 
ovos, podem desencadear as crises. 

Além disso, resfriados e gripes, o 
estresse emocional e a prática de 
exercícios vigorosos podem agravar 
os sintomas. Instalada a crise, paci-
entes adultos (e, se crianças, seus 
pais) podem entrar em pânico, o que 
agrava o problema. 
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Novos  Profissionais atendendo a Caixa externamente: 
DRA SILVIA GRACCHO PINHEIRO MACHADO  - ODONTOLOGIA 

 Avenida Presidente Wilson, 1473 sala 63 – Centro São Vicente      fone: 3568-2668 



  Já está em funcionamento a nova 

máquina de impressão corporativa 

para utilização dos setores admi-

nistrativos da Caixa de Saúde. A-

fim de diminuir custos e aumentar 

a qualidade dos nossos documen-

tos impressos, essa aquisição visa 

uma melhor performance  do uso 

dos papéis impressos, substituindo muitos docu-

mentos que utilizavam cartuchos coloridos por u-

ma alta definição em preto em branco. 

SITE DA CAIXA 

www.caixasaudesaovicente.sp.gov.br 
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Hospitais Credenciados 
 

NSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA SAUDE 

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZA-
DOS PELA DIRETORIA CLÍNICA 

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS 

SOMENTE PARTOS E CIRURGIAS ELETIVAS 

CLÍNICA DE REPOUSO SANTA FE LTDA 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE – HOSPITAL A.C. CAMARGO 

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZA-
DOS PELA DIRETORIA CLINICA EM SÃO PAU-
LO E NA UNIDADE DE SANTO ANDRÉ 

HOSPITAL FREI GALVÃO (UNIDADE GUARUJÁ – VICENTE DE CARVALHO) 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE SEGUN-
DA A SEXTA DAS 08:15H ÀS 17:15H 

HOSPITAL FREI GALVÃO (UNIDADE SANTOS) 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TODOS OS 
DIAS -24H 

HOSPITAL FREI GALVÃO (UNIDADE SÃO VICENTE) 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TODOS OS 
DIAS DAS 08:00H ÀS 22:00H 

INFANTIL SANTOS – COOPERATIVA MÉDICO-HOSPITALAR 

PRONTO SOCORRO DE EMERGÊNCIA INFAN-
TIL, HOSPITAL PEDIÁTRICO, CIRURGIA PEDI-
ÁTRICA (SOMENTE CRIANÇAS) 

INSTITUTO BAIRRAL DE PSIQUIATRIA 

HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TODOS OS 

DIAS – 24H 

 

HOSPITAL VITÓRIA -  ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
LTDA (antigo ISO HOSPITAL DIA) 

SOMENTE CIRURGIAS AUT. PELA DIRETORIA 
CLÍNICA 

 

MED CENTER UNIDADE CIRURGICA S/C 

SOMENTE CIRURGIAS AUT. PELA DIRETORIA 
CLÍNICA 

REAL E BENEMERITA ASS. PORTUGUESA DE BENEFICENCIA 

PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AUTORIZA-

DOS PELA DIRETORIA CLÍNICA –

 ELETRONEUROMIOGRAFIA 

A Caixa de Saúde 

estará fechada nos 

dias 09 e 10 de julho 
devido ao feriado da 

Revolução Constitu-

cionalista de 1932 . 

NOVA MÁQUINA DE IMPRESSÃO CORPORATIVA 

Exame de RX Panorâmico da 
boca, pode ser realizado na NE-
RO e autorizado por um dos 
nossos peritos odontológicos. 

 Nero Radiologia Odontológica 

São Vicente - Jd Independência 

Rua Berta Craveiro Lopes , 40  

Marque seus exames 

antes de pegar a gui-

a... A mesma tem vali-

dade de 30 dias. Evite 

o transtorno de ficar 

trocando a mesma 

sem ter  previsão de 

fazer  o exame. 
Nova médica já estão aten-

dendo na Caixa De Saúde  

DERMATOLOGIA 
DRA. FABIANA MARCHI PEDRON 

QUINTA DAS 13HS AS 16HS 

Ao entrar na Caixa de Saúde, pegue sua senha impressa de 

atendimento e aguarde ser chamado para assinar sua ficha. 

Depois disso é só aguardar o médico chamar pelo número de 

sua senha. Se você vier fazer exame de laboratório então  vai 

subir e pegar uma senha manual no laboratório Célula Mater, 

na sala 9 e aguardar ser chamado. Se você for renovar a guia 

é só aguardar na recepção da porta de vidro. Todos os servi-

ços começam as 8:00 hs. 

Não estão atendendo na Caixa 

O médico ortopedista dr.Robson e a clínica geral  

Dra Regina não estão atendendo internamente a 

partir desse mês 


