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Por que S.P.A.–Saúde?
Dr. João Emygdio Gonçalves

Especial

Todos devem ter um plano de saúde. É uma boa 
maneira de se viver tranqüilo. A saúde pública é 
competente e muito bem aparelhada, mas de difícil 
aceso à seus recursos.  

Nós, os produtores rurais, temos ao nosso 
alcance um dos melhores planos de saúde do Brasil. 
É o S.P.A. – Saúde.

Este plano foi criado para dar assistência aos 
produtores rurais e seus familiares. Tem seus usu-
ários junto às Cooperativas e Sindicatos de Produ-
tores Rurais, que são seus fundadores ou mantene-
dores. 

Vivencio diariamente este plano de saúde. Sou 
seu usuário e médico credenciado para atendi-
mento desde sua fundação. Acompanho sua estru-
tura administrativa, conheço suas entranhas e isto 
me enche de confiança nele. Trata-se de um plano 
de autogestão, sem fins lucrativos e que pratica 
uma filosofia cooperativista. O usuário é responsá-
vel pela “saúde” do seu plano. Portanto, sabendo 
usar, não vai faltar. Deve ser praticado o “use e não 
abuse”.

Nós sabemos que o plano de saúde entrega a 
seu usuário um cheque assinado em branco. É a 
sua carteirinha. E esse cheque abre as portas para 
seu atendimento, em toda sua área de abrangência. 
O usuário gasta para manter a sua saúde, não sabe 
quanto, mas alguém paga esta conta. É o seu plano 

Criado pelas mãos daqueles que necessi-
tavam de um atendimento apropriado e sim-
ples, que acolhesse a todos, nos momentos 
mais difíceis, na doença, sem necessariamente 
pensar em tratamento de alto luxo ou eletivo, 
mas somente o necessário para se curar, com 
despesas  que coubesse no bolso do produtor 
rural.

Dessa forma e diante deste conceito é que 
procuramos dar ao nosso S.P.A–Saúde um 
caminho seguro, eficiente, acompanhando 
a evolução da medicina diante da moderni-
dade, cada vez mais resolutiva, mas também 
onerosa. Para isso existe a necessidade de um 
acompanhamento administrativo responsável, 
sem descuidos, no sentido de dar equilíbrio às 
receitas certas, diante das coberturas que não 
temos condições de prever.

Esta é a matemática e diante destes pro-
blemas que surgem a cada momento é que 
temos de encontrar as soluções firmes e segu-
ras, porque do outro lado encontra-se o que de 
mais importante existe em nós, a vida, a ser 
preservada a qualquer custo. O caminho a ser 
percorrido para dar sustentação a todas estas 
adversidades, obrigatoriamente passa pelas 
mãos de nossos colaboradores, funcionários do 
escritório central, e das associadas que detém 
a responsabilidade do atendimento inicial. 
Contratações de profissionais capacitados, trei-

namentos, reuniões, protocolos, investimentos 
em informatização, extranet, telefonia, moti-
vação profissional, enfim, tudo feito para apri-
morar o atendimento e trazer benefícios, tanto 
financeiro, quanto assistencial, às associadas e 
seus cooperados. Temos consciência que nosso 
maior patrimônio é o ser humano, funcioná-
rios, colaboradores que bem preparados para 
exercerem a função que lhes foram atribuídas 
podem  oferecer ao beneficiário associado, que 
é a razão de nossa existência, o respaldo neces-
sário e eficaz  para amenizar a dor e trazer a 
alegria da saúde plena. Com certeza o que que-
remos é autogerir esta entidade assistencial a 
favor da nossa classe e em benefício de todos 
nós.

Vamos caminhar juntos, vaidosos sim, por 
termos talvez o melhor plano de saúde, contudo 
sem receios da auto-fiscalização, no sentido de 
utilizar nossos recursos, sem abusos e de forma 
correta e eficaz. Considerados todos estes con-
ceitos chegaremos ao final, com o mesmo obje-
tivo pelo qual fomos criados, porém, orgulho-
samente transferindo todos os benefícios para 
nossas gerações futuras e escrevendo assim 
nossos nomes na história da assintência à saúde 
dessa laboriosa classe de produtores rurais.

Hildo Grassi
Superintendente Operacional do S.P.A.–Saúde.

Automedicação é o uso de medica-
mentos sem prescrição de um profissional 
qualificado e capacitado. Não devemos 
solicitar  indicação de parentes, amigos 
ou balconistas.

A maioria das pessoas buscam a auto-
medicação pelo desejo de saúde imediata, 
beleza e saúde (vitaminas), conveniência 
e economia.

Mas é necessário termos conhecimento 
dos riscos e danos que podem causar, 
para que possamos evitar esta prática.

Eis alguns riscos comuns da autome-
dicação:

• mascaramento, com possível agrava-
mento da doença;
• risco de dependência;
• ocorrência de efeitos indesejáveis;
• possibilidade de reações alérgicas;
• usar dosagem inadequada ou exces-
siva;
• possíveis interações nocivas com outros 
medicamentos.

Portanto, o medicamento só deve ser 
usado sob orientação de um profissional 
qualificado. Em caso de dúvidas sobre 
seu uso, esclareça-se com um farmacêu-
tico.

Lembre-se que cada pessoa é dife-
rente da outra, cada organismo também, 
podendo haver reações diferentes entre 
cada uma.

E atenção: as conseqüências deste ato 
não recaem somente sobre a pessoa, mas 
sobre toda a população, provocando a 
conhecida resistência das bactérias que 
afeta todo o meio ambiente.

A saúde não se encontra nas farmá-
cias, mas nos cuidados diários de cada 
pessoa na busca por uma vida saudável.

PalavrasNotas

O que queremos? Para onde 
vamos? Como chegar?
Hildo Grassi

Riscos 
da automedicação

de saúde. Conclui-se que o plano de saúde, ao ter 
uma austera auditoria, está trabalhando para o usu-
ário. 

O S.P.A. – Saúde é dirigido por um Conselho 
Diretor, vigiado de perto por um Conselho Fiscal, 
ambos sem salário, e são todos eleitos pelos man-
tenedores do plano. Conta com dois experientes 
superintendentes na área administrativa. Como se 
não bastasse, é  subordinado a regras estabelecidas 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar, órgão estatal  que normatiza o funcionamento 
de todos planos de saúde no Brasil. 

O S.P.A. – Saúde desenvolve atualmente um 
grande projeto de Medicina Preventiva em Boa 
Esperança. A seguir será executado em Machado, 
e depois em toda sua área de atuação.  

Recentemente houve um grande movimento 
para se adaptar o S.P.A. – Saúde às atuais normas 
de atendimento implantadas pela ANS. Foi um 
sucesso total e todos os usuários possuem hoje um 
plano regulamentado.

Optando por uma das quatro modalidades que o 
S.P.A. – Saúde oferece, o usuário tem à sua dispo-
sição uma das melhores redes hospitalares do país 
com um corpo médico de altíssima qualidade. 

Dr. João Emygdio Gonçalves
Membro do Conselho Diretor do S.P.A.–Saúde
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Anjos da Guarda
Meu nome é Gabriel René 

Dominianni, argentino naturali-
zado.Tenho 59 anos e sou sócio 
da Cooperativa Agropecuária de 
Boa Esperança. Sou cafeicultor 
por necessidade e esportista por 
vocação e prazer. Desde que a 
cooperativa ofereceu o plano do 
S.P.A.-Saúde, inclui-me nele, 
assim como a minha família. 
Sem problemas de saúde, contri-
bui por vários anos, apenas como 
um seguro, como uma retaguarda 
para o imprevisível. Como pro-
dutor agrícola passei meus últi-
mos 25 anos com o stress carac-
terístico de todo o povo da minha 
classe. Mas para estabelecer uma 
compensação com o penoso dia-
a-dia, dediquei as horas de folga 
ao esporte, um divertimento que 
vai ao encontro de todas as reco-
mendações médicas.

Encarei o ciclismo como esporte 
de preferência, participei de compe-
tições, ganhando algumas e jamais 
fiz feio nas que não ganhei. Portanto, 
de mim só se podia falar de saúde. 
Mas mesmo assim permaneci, ano 
após ano, pagando o plano.

 Foi numa tardinha de novem-
bro do ano passado que, voltando 
da labuta na roça, senti uma dor-
zinha incômoda no abdomem.

“Coisa de nada”, diz minha 
mulher, “vai ver constipou 
bebendo água fria com o corpo 
quente”. Apenas por responder 
concordei com ela.

“Sim, vai ver, é isso mesmo.”
 Mas quem diz que essa 

noite preguei os olhos? A dorzi-
nha chata não aumentava, mas 
nada de me abandonar. No dia 
seguinte, fui até a Cooperativa 
e pedi para que marcassem uma 
consulta com o cardiologista de 
Boa Esperança. E fui para a con-
sulta ainda cedo. O cardiologista, 
longe de me animar, solicitou 
uma radiografia de tórax. Aí veio 
a grande surpresa. 

Meu estômago apareceu no 
peito. É isso aí, meu estômago 
tinha sumido da barriga e se alo-
jado no tórax, comprimindo o 
pulmão esquerdo e o coração. E 
agora? O que que eu faço? Foi 
nessa hora de angústia e deses-
pero que os anjos da guarda 

da Cooperativa, as meninas do 
S.P.A. - Saúde entraram em ação. 
De imediato fizeram dezenas de 
telefonemas para São Paulo e 
para Belo Horizonte. Eu, ainda 
atordoado, não entendia nada. 
Mas após meia hora de dili-
gências a Dulce, me disse: “Sr. 
Gabriel, pode ficar tranquilo que 
amanhã, no hospital das Clíni-
cas de Belo Horizonte, tem dois 
professores de cirurgia de abdo-
mem esperando pelo senhor, para 
realizar exames complementares 
e, se for o caso, realizar cirurgia 
corretiva”. 

Bom, para não esticar a his-
tória, no dia 13 de dezembro um 
grupo de professores da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, 
realizaram a cirurgia, colocando 
o estômago no seu devido lugar 
e costuraram o diafragma. Minha 
cirurgia foi integralmente fil-
mada, para posteriormente ser 
utilizada em sala de aula, como 
caso extremo e raro. 

No dia seguinte, acreditem, 
tive alta e saí andando. 

E não posso deixar de lhes rela-

tar que por todos os procedimen-
tos aos quais me submeti não tive 
que pagar nem um centavo e além 
disso o pessoal do S.P.A.-Saúde, 
numa verdadeira e emocionante 
manifestação de solidariedade e 
responsabilidade, monitoraram 
pessoalmente tudo o que estava 
acontecendo comigo, deixando 
bem claro que aqui somos gente 
cuidada por gente, que se preo-
cupa, que nos acompanha e que 
vivem, bem juntinhos de nós, as 
angústias das horas difíceis. 

Hoje já estou pedalando nor-
malmente e trabalhando sem 
problemas. Enfim, voltei à vida 
totalmente recuperado. 

Para todo o pessoal do S.P.A.-
Saúde mando um abraço do tama-
nho da minha vida, que espero 
seja bem longa. Também mando 
meus agradecimentos à Dulce, da 
Cooperativa, que é muito esfor-
çada e comprometida. 

Gabriel René Dominianni *

Depoimento

* Gabriel René Dominianni é cafeicultor, 
usuário do Sistema Paulista de Assistên-
cia, através da Cooperativa Agropecuá-
ria de Boa Esperança, em Minas Gerais.

Desafios 
que devemos suplantar
Reginaldo Balbino Pereira

As autogestões, categoria  
em que está inserido o Sis-
tema Paulista de Assistência, 
muitas vezes são renegadas 
no mercado pelas operadoras 
comerciais e ou instituições 
que oferecem planos de saúde 
com finalidade lucrativa face a 
qualidade assistencial, a valo-
rização do usuário e a  função 
social desempenhada.

O Sistema Paulista de Assis-
tência, autogestão do segmento 
rural, foi idealizado com obje-
tivo de minimizar as dificulda-
des dos produtores rurais nas 
questões ligadas a saúde, dispo-
nibilizando uma rede de presta-
dores, um rol de procedimentos 
com coberturas superiores àque-
las costumeiramente disponibi-
lizadas pelo mercado, causando 
obviamente incômodo a outros 
que vêem no mercado da saúde 
uma oportunidade para garantir 
lucros e comodismo profissio-
nal.

Notícias

Na qualidade de beneficiá-
rio desta laboriosa instituição 
que conquistamos com muito 
esforço e com grande demons-
tração do poder do associati-
vismo e da eficácia da prática 
da solidariedade, cabe-nos neste 
momento avaliar nossa insti-
tuição - quando concluiremos 
que integramos uma entidade 
sólida com reservas financeiras 
compatíveis com os propósi-
tos e objetivos a atingir. Nesta 
oportunidade é aconselhável 
voltarmos nossa atenção para 
as orientações emanadas dos 
gestores, pois é sabido que se 
buscarmos dentro do Sistema 
Paulista de Assistência infor-
mações sobre o recurso  ideal 
para cada necessidade, esta-
remos fortalecendo o vínculo 
com prestadores de serviços da 
área médica.

É necessário, na qualidade 
de beneficiário, atentarmos que 
o atendimento médico hospita-

lar não poderá ser considerado 
o melhor por agregar todos os 
recursos disponíveis no mer-
cado, mas deverá ser o ideal  
por contemplar os recursos 
de maior resolutividade  exis-
tente no mercado. Ainda é bom 
lembrar que a gestão de nossa 
instituição é emanada de nossa 
vontade, devendo cada benefi-
ciário contribuir com sua parte, 
sabendo utilizar, monitorando 
por intermédio de sua associada 
(cooperativa ou sindicato rural) 
as ações desenvolvidas pela 
instituição.

Finalmente podemos afirmar 
que  fazemos parte do modelo 
de assistência médica mais 
humano do mercado, onde não 
somos somente uma matrícula 
garantidora de resultado, mas 
sim onde nossa saúde e bem 
estar  é o que  interessa.

Informação

1)Centro Integrado de Fisiote-
rapia e Estética Ferreira
Especialidade – Fisioterapia
Bom Sucesso/ MG

2)São Lucas Ribeirânia Diag-
nósticos Ltda.
Especialidades – Patologia Clí-
nica/ Medicina Laboratorial; 
Citopatologia; Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem; Radio-
logia Intervencionista; Tomogra-
fia Computadorizada; Ressonân-
cia Magnética; Ultra – Sonogra-
fia; Desintometria Óssea; Eletro-
encefalografia e Neurofisiologia 
Clínica e Tisiopneumologia
Ribeirão Preto/ MG

3)CPPC – Centro Paulista de 
Patologia Clínica Ltda.
Especialidades – Patologia Clí-
nica; Anatomia Patológica e 
Citopatologia
São Paulo/ SP

4)Hospital Geral e Maternidade 
Madre Maria Theodora
Especialidade – Hospital Geral e 
Maternidade
Campinas/ SP 

Novos Credenciados

Reginaldo Balbino Pereira
Superintendente Geral do S.P.A.–Saúde
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Painel

Dr. José Luiz Toro da Silva

Da inconstitucionalidade do 
ressarcimento ao SUS -I

Verifica-se que é inconstitu-
cional a obrigatoriedade do res-
sarcimento ao Sistema Único 
de Saúde – SUS – dos procedi-
mentos realizados em entidades 
públicas ou privadas, vincula-
das ao SUS, pois viola o dis-
posto nos artigos 196 e 199 da 
Constituição Federal, haja vista 
que a saúde é dever do Estado 
e direito do cidadão, mediante 
políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de 
doenças e de outros agravos e 
ao acesso universal igualitário 
às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recupe-
ração. O artigo 199 menciona 
expressamente que “a assistên-
cia à saúde é livre à iniciativa 
privada”, não integrando esta, 
conseqüentemente, o Sistema 
Único de Saúde. 

Ao transferir às operadoras 
privadas a obrigação de ressar-
cir o Estado pelos gastos que 
ele tiver com atendimento aos 
beneficiários daquelas, ocorre 
séria intervenção na iniciativa 
privada, criando fonte de cus-
teio que não tem previsão cons-
titucional (art. 195 da Consti-
tuição Federal). 

Aludido dever do Estado 
está previsto, inclusive, na Lei 
n. 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as con-
dições para a promoção, prote-
ção e recuperação da saúde, a 

A criança necessita de proteção 
o tempo todo. Quando a criança 
adquire a habilidade de se virar, 
pegar objetos e engatinhar, os aci-
dentes começam. E são imprevisí-
veis. Elas colocam  tudo na boca, 
escalam, abrem portas e gavetas, 
retiram coisas, adoram brincar com 
água e olhar pela janela. A criança 
por natureza não conhece o medo, 
não conhece o perigo. Elas neces-
sitam sempre de proteção, supervi-
são e disciplina. 

Veja algumas dicas de preven-
ção de acidentes: 

Quedas
• Nunca deixe uma criança sem 

assistência sobre uma mesa de 
troca de roupas. Tenha fraldas à 
mão previamente. 

• Assegure-se de que os espaços 
entre as barras do berço ou cercadi-
nho estejam adequados. 

• Quando for colocar a criança 
em alguma cama ou retirá-la do 
berço coloque a proteção ou grade 
da cama. Ela é facilmente adaptá-
vel e pode ser levada com você. 

• Tome cuidado quando a criança 
começar a mostrar movimentos de 
sentar, engatinhar ou ficar de pé. 

• Utilize os cercadinhos (os de 
malha são os mais seguros). 

• Portas ou acessos para escadas 
ou outras áreas perigosas devem ser 
rigorosamente bloqueadas. Utilize 
o portão baby gate. Instale redes 
de proteção em todas as janelas e 
varandas. 

• Evite deixar a criança sozi-
nha. 

Acidentes Domésticos
Coluna Médica

organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes, 
sendo que o seu art. 7º, inciso 
I, prevê que os serviços públi-
cos ou privados de saúde, con-
tratados ou conveniados do 
SUS devem ser desenvolvidos 
em obediência ao princípio da 
“universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência.”

Convém lembrar que os ser-
viços de saúde são custeados 
por toda a sociedade, estabele-
cendo o art. 195 da Constitui-
ção Federal as suas fontes de 
custeio, ficando expresso que 
novas fontes somente pode-
rão ser criadas através de lei 
complementar,  não podendo a 
Lei n. 9.656/98  – lei ordinária 
– estabelecer tal exigência.

Ademais, na medida que a 
ANS,  através de sua regula-
mentação, contrariando o dis-
posto no parágrafo 8º do citado 
artigo 32, estabelece que o res-
sarcimento será efetuado atra-
vés de uma tabela própria, que 
não é a tabela de remuneração 
do SUS, desnatura o mencio-
nado instituto jurídico, pois 
exige o pagamento de impor-
tância superior aquela paga 
pelo Estado às entidades con-
veniadas ou contratadas pelo 
SUS.
Dr. José Luiz Toro da Silva
Assessor Jurídico do S.P.A.–Saúde

Afogamentos
• Não deixe seu filho só na 

banheira por nenhuma razão. 
Mesmo com água rasa é perigoso. 
São necessários apenas alguns 
segundos para que ocorra o risco 
de um afogamento. 

• Coloque a rede de proteção 
em piscinas. Ela pode salvar a vida 
do seu filho. 

• As crianças devem ser acom-
panhadas sempre por um adulto 
quando em piscinas, lagos ou 
lagoas. 

• Passeios aquáticos implicam 
em utilização de salva-vidas (bóias) 
pessoais. 

Brinquedos
• Devem ser grandes o bastante 

para não serem engolidos e resis-
tentes para não quebrarem. (Pro-
cure, ao comprar brinquedo, as 
especificações do INMETRO).

• Não devem ter pontas nem 
arestas agudas. Os brinquedos arre-
dondados de material liso ou plás-
tico são seguros. 

• Observe as especificações das 
faixas de idade na hora de comprar 
ou quando ganhar algum brin-
quedo. Remova os botões do fogão 
quando este não estiver em uso. 

• Evite o uso de tábuas de passar 
roupa que possam ser puxadas para 
baixo. 

• Nunca deixe uma criança sozi-
nha na cozinha. 

Dr. José Ribeiro Oliveira Júnior
Médico do S.P.A. – Saúde

Dr. José Ribeiro Oliveira Júnior

* Dicas elaboradas a partir de matéria da Redeplus
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Nova contratação aprimora o 
credenciamento do S.P.A.-Saúde

No último dia 11 de março, 
um evento promovido pelo 
S.P.A.–Saúde na cidade mineira 
de Boa Esperança serviu para 
avaliar os primeiros resultados 
do Programa de Promoção à 
Saúde e Prevenção de Doenças, 
implantado naquela cidade em 
julho de 2005. Na ocasião, pro-
fissionais da área de saúde do 
município foram convidados 
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Novo evento apresenta palestras e 
resultados do programa de prevenção

O ciclo de palestras reuniu profissionais de saúde da cidade de Boa Esperança, em Minas Gerais, abordando temas como Hipertensão, Diabetes e Gravidez.

e realizaram palestras sobre 
diversos assuntos relativos ao 
programa, com temas como 
“Orientação para um parto 
natural seguro”, “Como evitar 
o Diabetes Mellitus e convi-
ver com suas conseqüências” e 
“Como prevenir a Hipertensão 
Arterial Sistêmica e conviver 
com suas conse-qüências”, 
entre outras. 

O ciclo de palestras teve 
lugar no anfiteatro da Coope-
rativa de Boa Esperança, eleita 
para receber o programa ini-
cial por ser a associada com o 
maior número de beneficiários 
do S.P.A.–Saúde.

Um breve relatório também 
foi apresentado pelo Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi, responsável 
pela implantação do programa, 
traduzindo em números os pri-
meiros resultados obtidos com 
a iniciativa (veja resumo no 
quadro ao lado).

Novo evento apresenta palestras e 
resultados do programa de prevenção

Nova contratação aprimora o 
credenciamento do S.P.A.-Saúde

Na busca de melhor 
gerenciar o credenciamento 
da rede de prestados (hos-
pitais, médicos e laborató-
rios), o Sistema Paulista de 
Assistência contratou recen-
temente uma especialista no 
assunto.

A enfermeira Cecília 
Nishida vem integrar o 
quadro de funcionários do 
S.P.A.–Saúde, depois de 
vários anos trabalhando no 
Hospital Beneficência Por-
tuguesa, em São Paulo, sete 
dos quais na área comercial, 
onde adquiriu notável expe-
riência no relacionamento 

com convênios, médicos e 
demais prestadores.

Atuando no setor de cre-
denciamento desde o mês 
de março, ela vem se juntar 
a Camilla de Cassia Aurélio, 
que já fazia parte do depar-
tamento.

A nova contratada, a paulistana Cecília.

da prestação de contas 
relativa ao ano de 2005.

Ainda em abril, nos 
dias 25, 26 e 27, também 
no Hotel Parthenon Cen-
tral Towers,  colaborado-
ras das cooperativas asso-
ciadas e funcionários do 
S.P.A.-Saúde assistirão a 
uma palestra motivacio-
nal e receberão um trei-
namento sobre as normas 
operacionais do Sistema 
Paulista de Assistência.

PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
À SAÚDE E PREVENÇÃO DE 

DOENÇAS

Boa Esperança-MG

Número de Inscritos
517 pessoas

Total de Consultas
246

Total de exames realizados
1.983

No dia 27 de abril, a 
partir das 14h, no Centro 
de Convenções do Hotel 
Parthenon Central Towers, 
em São Paulo, os con-
selhos Diretor e Fiscal, 
representantes das asso-
ciadas, além dos supe-
rintendentes e equipe do 
Sistema Paulista de Assis-
tência, estarão reunidos 
em mais uma Assembléia 
Geral.

Em pauta, a aprovação 

Assembléia Geral avalia
prestação de contas no dia 27


