
Centenas de sacos de papeis picotados durante vários dias de trabalho de

descarte foram encaminhados para um processo de reciclagem externo.

Palestra motivacional reúne funcionários do Sistema de Promoção Assistencial

e ressalta a importância do trabalho em equipe
     No último dia 5 de abril, um
evento reuniu os colaboradores
do  Sistema  de  Promoção
Assistencial  em  busca  de  um
resultado  comum:  melhorar  o
atendimento aos beneficiários.

     Em um workshop ministrado
pela  Consultoria  Reluz,  todos
viram  como  o  trabalho  em
equipe  é  importante  para  que
os  melhores  resultados  sejam
sempre alcançados.

     O  S.P.A.  –  Saúde  estuda
inclusive  a  possibilidade  de
expandir  este  trabalho  de
motivação e conscientização às
suas  representantes  nas
associadas.  Afinal,
essaconsciência é  fundamental,
já que o benefi ciário é o que há
de  mais  importante  na
estrutura de um plano  como o
S.P.A. – Saúde.

      Os colaboradores se

envolveram  na  palestra

motivacional,  revendo

aspectos  importantes

sobre  o  trabalho  em

equipe e seus resultados.

S.P.A. – Saúde é empresa amiga do meio ambiente

     Durante  a
implantação  de  um
programa 5 S, que  visa
executar  rotinas  como
“Descartar,  Organizar,
Limpar, Cuidar da Saúde
e  Disciplinar”  dentro  da
empresa,  o  S.P.A.  –
Saúde  iniciou  um
processo  de  qualidade
interno  sem precedentes
objetivando  com  isso  a
melhoria do ambiente de
trabalho  e
conseqüentemente  o
atendimento  e  o
relacionamento  com  os
seus beneficiários.
      Uma  comissão  foi
formada  por
colaboradores  internos
sob a  coordenadoria  do
gerente de

Informática,  Eduardo
Mugnai,  para executar os
processos do programa 5
S, e no  senso  e descarte
o  Sistema  de  Promoção
Assistencial  entrou
inclusive  na  luta  pela
preservação  do  meio
ambiente.  Num  mutirão
organizado  para  o
descarte final de papéis e
cópias  antigas  de
documentos  sem
utilização,  sob  a
responsabilidade  do
gerente  administrativo,
Ricardo de Oliveira Garcia,
colaboradores  de  vários
departamentos  se uniram
para  ajudar  a   separar  e
picotar  papéis  e
documentos  e
encaminhá-los  para  a
reciclagem.
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A Informática

em nossas vidas
      A cada dia que passa, a Informática está cada vez

mais presente em nossas vidas. Nos dias de hoje, o que

seríamos sem ela? Para termos idéia, basta vermos ao

nosso  redor,  os  serviços  que  hoje  dependem  da

Informática,  como  por  exemplo,  uma Casa  Lotérica.

Nela podemos fazer a nossa “fézinha” e pagar nossas

contas...

      Felizmente  ou  infelizmente,  nos  tornamos

dependentes  da  informática,  pois  praticamente  em

todos os serviços de que usufruímos, a Informática está

sendo utilizada.

      Imaginemos o sistema de telefonia, para gerenciar

as  ligações  e,  além disso  “tarifálas”.  Humanamente

impossível devido à crescente demanda, a Informática

também  se  tornou  questão  de  necessidade  para

diversas empresas.

      A  conclusão  que  tiramos  de  tudo  isso  é  que

devemos  nos  adaptar  às  novas  tecnologias,  pois  só

temos a ganhar com isso, ganharemos na melhoria dos

serviços, qualidade e rapidez nos atendimentos.

      Lembrem-se,  a  Informática  veio  ao  mundo  para

solucionar boa parte  de nossos  problemas,  portanto,

mãos à obra!!

Hauryn de Carvalho Lima

Departamento de Informática

O Departamento

de Contas Médicas
      O departamento de contas médicas é formado por 1

coordenador e 5 colaboradores.

      Sua função é analisar  os  atendimentos  prestados

pelos  nossos  credenciados  (hospitais,  clínicas,

laboratórios  e  médicos),  verifi  cando  e  analisando

todos os documentos apresentados juntamente como o

contrato estabelecido entre as partes (S.P.A.– Saúde e

credenciados), gerando assim os dados referentes  ao

extrato  e  co-participação  enviado  para  os  benefi

ciários e  é  através destas informações que o S.P.A.–

Saúde  tem  controle  da  sinistralidade,  ou  seja,  a

utilização de cada um no plano.

      O departamento de Contas Médicas junto

com os  demais  departamentos  trabalha  em conjunto

formando uma grande equipe para melhor atender os

benefi ciários.

Daniela da Matta

Departamento de Contas Médicas
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      Tenho  acompanhado  o  Sistema  de
Promoção  Assistencial de  perto, desde  o
nascimento. Como  cada um  de  nós  tem
um pensamento  –  pensamos  diferente  –
agimos de forma não  igual a dos outros.
Assim, quero falar do meu olhar para nossa
organização.
      Antes  de fazer minhas considerações,
gostaria  de  lembrar  das  palavras  de  um
homem que  vive  no  nosso  meio, grande
produtor  rural,  incentivador  do  S.P.A.  –
Saúde. Pessoa de invejável capacidade de
administração, ele tem facilidade  de dizer
muito  em poucas palavras e tem atos de
grande  magnitude. Disse  ele  um  dia:  “Se
nós, produtores rurais, a minoria, tivermos
a  oportunidade  de  ir  à  Ubatuba,  nosso
Litoral Norte,  nossa  praia  e  o  mar  mais
perto de nós, não vamos encontrar nossos
empregados, que tiram leite, que tratam do
gado.
Precisamos pensar nesse homem, que leva
o produtor rural onde ele almeja.”
      O Sistema de Promoção Assistencial é
uma  entidade  de  grandes  realizações.
Sempre  preocupado  em  levar  aos
associados  cada  vez  mais  um  melhor
atendimento,  como  tivemos  a
 oportunidade  ver  na  publicação  anterior.
As  mudanças  nos  planos, que  todos  nós
temos  conhecimento,  possibilitam  maior
comodidade  nos  atendimentos  ao  sócio,
 principalmente  na  hora  mais  difícil.  Isso
veio  unicamente  em  benefifi cio  de  seus
usuários. É do  nosso  conhecimento  esse
grande avanço dentro do Sistema.

Pertenço  ao  Sistema,  por  intermédio  da
Cooperativa de Laticínios do  Médio  Vale do
Paraíba, que encaminhou 800 associados ao
grupo.  Dou  parabéns  à  administração  do
plano, ao  mesmo  tempo  agradecendo, por
dispensar grande  esforço  na  nossa região.
Podemos lembrar dos convênios celebrados,
tais como:

1-convênio com o Hospital Regional do Vale
do  Paraíba,  instituição  de  grande  vulto,
modernização,  capacitação,  tipo  de
atendimento, etc;
2- Bio Análise Emílio Ribas;
3- Eudocard Clínica Médica;
4- Marcondes e Valdivia Ltda;
5- Dr. Gabriel César Dib;
6-  Toda  rede  credenciada  da  Unimed,  na
região de Taubaté e de Pindamonhangaba;
7- Fica aqui uma proposta. Lanço um desafi
o,  para  nós,  do  Sistema  de  Promoção
Assistencial:  elaborar  um  estudo,  para
estender  aos  empregados  dos  produtores
rurais,  dentro  das  posses  de  cada  um, a
mesma modalidade em assistência médica.
Tenho  certeza  que,  se  esse  fato  se
concretizar, estaremos dando um passo em
benefício daqueles que também necessitam.

João Lobo de Oliveira
Membro  do  Conselho  Fiscal  do
S.P.A.–Saúde.

Estou  ocupando  este  espaço  para  tecer
algumas  considerações  sobre  o  meu
relacionamento com o Sistema de Promoção
Assistencial.
Depois de muita insistência dos companheiros
da Cooperativa Agro-Pecuária de  Jacutinga,
migrei de um plano  de saúde que mantinha
há anos, passando  assim, a fazer parte da
família  S.P.A.  –  Saúde.  Confesso  que,  no
início, fi quei um pouco relutante, porém com
o  passar  do  tempo,  fui  descobrindo  as
vantagens advindas  da  mudança, dentre  as
quais posso  destacar o  fato  de poder estar
em contato direto com um representante da
empresa  (no  meu  caso,  a  competente
Darlene Negri Nicioli, que está sempre pronta
a nos atender com educação e presteza).
Além  disso,  por  morar  em  Jacutinga,
localizada  no  interior  de  Minas  Gerais,  era
sempre  mais  difícil  e  oneroso  deslocar-me
para centros  maiores, visando  ser atendido
pelo plano de

saúde anterior, fato  que foi amenizado face
aos  convênios  mantidos  entre  o  S.P.A.  –
Saúde e os melhores profissionais da área de
saúde de Jacutinga e região.
Aliás,  nesse  particular,  qual não  foi  minha
surpresa  ao  tomar  conhecimento  que,
necessitando  de um transplante urgente de
córnea,  o  Instituto  Penido  Burnier,  de
Campinas/SP,  onde  faço  tratamento
oftalmológico  há  anos,  também  era
conveniado  do  S.P.A.  –  Saúde,  o  que  me
 possibilitou passar pela referida cirurgia com
a  segurança  de  estar  sendo  atendido  pelo
médico de minha confi ança e com os custos
cobertos pelo plano de saúde.
Portanto,  reitero  neste  momento  minha
satisfação de fazer parte da família S.P.A. –
Saúde.

*Geraldo Silvio Pieroni é advogado,
pequeno produtor rural e associado do
S.P.A.– Saúde por meio da Cooperativa
Agro-Pecuária de Jacutinga/MG.
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     O  S.P.A.–Saúde  através  dos
serviços  médicos  que  oferece,
prima  pela  qualidade  total  no
atendimento aos seus beneficiários.
Para  tanto,  dentro  de  seu
departamento  assistencial,
desenvolveu o  programa de  visita
hospitalar, objetivando  um contato
humanizado  com  o  beneficiário
nesse  momento  de  fragilidade
emocional  que  é  a  internação
hospitalar.           
     Através  da  visita  hospitalar
podemos  identificar  precocemente
as  possíveis  variáveis  (mudanças)
que  podem  influenciar
negativamente  dentro  da
internação,  verificar  também  o
atendimento  prestado  pelo  nosso
credenciado se está de acordo com
a  acomodação  que  o  beneficiário
tem direito, limpeza, cordialidade da
equipe,

críticas, sugestões. Devido  nossos
beneficiários na maioria das vezes
residir fora da cidade de São Paulo,
a  assistente  social  busca  com  a
visita  hospitalar amparar  a  família
com  orientações  precisas,
simpatia,  cordialidade  para  que
tanto  a  família  quanto  o  paciente
se  sintam  seguros  em  saber que
podem  contar  com  o  apoio  do
plano  de  saúde,  durante  a
internação  do  paciente  mesmo
estando longe de sua cidade.
     O  objetivo  maior  da  visita
hospitalar é a criação de um vínculo
entre  a  família  e  o  S.P.A.–Saúde
em  um  momento  muitas  vezes
delicado  que exige sensibilidade do
profissional,  desenvolvendo  assim
uma relação  de confiança entre o
beneficiário com o plano de saúde.

Temos o imenso prazer de fazer
parte do S.P.A.–Saúde, pois temos
certeza que podemos oferecer a
nossos associados o melhor plano
de saúde e por um preço bem
acessível, porque sabemos que a
vida do produtor rural não e fácil.
No dia, na noite, no lar, na
cooperativa, na alegria e na dor, não
medimos esforços para atender um
associado.
     A preocupação é constante,
nossos associados estão bem e
tudo é calmaria e alegria, mas se
alguém nos procura, não importa a
hora, o dia e o lugar, que estamos
prontos para o socorro imediato,
pois não medimos esforços para
socorrer um associado, não
podemos deixar o atendimento para
amanhã, tem que ser imediato e de
qualidade sem importar o problema.

A compensação é o  valor de se ter
um  atendimento  gratifi  cante.  E  o
que nos deixa satisfeito é  depois de
tudo  resolvido  o  associado  ou
alguém  da  família  elogiar  o
atendimento  que  o  S.P.A.–Saúde
lhes  proporcionou.
     Associe-se  ao  Sistema  de
Promoção Assistencial, porque tenho
certeza  se  você  associado  tiver
algum  problema  de  saúde
estaremos prontos para lhe oferecer
o melhor e mas seguro atendimento
não  importando  a  onde  estiver
estaremos  sempre  prontos  a
oferecer  um  atendimento  de
qualidade.

Lúcia de Fátima Melo
Funcionária da Cooperativa Regional
Agro-Pecuária  de  Santa  Rita  do
Sapucaí/
SP (Cooperrita)

     É com orgulho  e admiração  que
vejo  a evolução  do  plano  de saúde
desde a sua implantação, ou seja, o
investimento na área de informática,
cursos  de  aperfeiçoamento  aos
representantes,  sempre  com  a
finalidade  de  aprimorar  o
atendimento ao usuário  do  Sistema
de Promoção Assistencial.
     Nós,  representantes  do  S.P.A.–
Saúde, temos papel fundamental na
vida de cada usuário e nossa missão
é  passar  informações  claras,
precisas e ágeis, principalmente em
situações de emergência, momento
em  que  o  usuário  está  fragilizado,
com  alguém  de  sua  família  ou ele
mesmo  necessitando  de  recursos
médicos,  e  neste  momento  ele
conta com nosso total respaldo para
atender  suas  necessidades.  Esta
parceria  só  dá  certo  porque  nós,
representantes,  também  temos
total respaldo do  S.P.A.– Saúdepara
nos  auxiliar,  ou  seja,  médicos
auditores e funcionários

do  setor e Autorização. Importante
ressaltar  a  contratação  das
assistentes  sociais,  que  nos  auxilia
em  todo  processo,   agilizando
autorizações,  encaminhamentos,
realizando  visitas  nas  internações,
trazendo tranqüilidade ao usuário e a
toda sua família.
     A  razão  deste  depoimento  é
ressaltara importância de se ter um
plano  de  saúde  como  o  S.P.A.–
Saúde,  ou  seja,  um  plano  familiar
que tem a missão de minimizar suas
dificuldades  em  relação  à  saúde,
com  atendimento  personalizado  e
com o menor custo.
Você, produtor rural que ainda não é
associado  do  S.P.A.–Saúde,  venha
fazer  parte  desta  família.
Procure-nos  para  maiores
esclarecimentos.  Teremos  o  maior
prazer em atendê-lo.

Maria Juçara Alves Esteter
Funcionária  da  Cooperativa  dos
Produtores  de  Leite  da  Região  de
Mococa

     No ano em que o S.P.A.– Saúde
completa 15 anos de existência e de
bons serviços, somos convidados a
refletir  sobre  nossa  saúde,  a
economia,  nossos  costumes  e  a
saúde  no  Brasil  como  um  todo.
Notamos que no Brasil
temos  a  prática  da  medicina
modelada  a  dos  EUA,  porém  o
sistema  de  saúde  é  diferente
daquele americano.
     Um país rico  como os EUA, que
têm  a  individualidade  como  direito
sagrado,  o  consumo  como
paradigma  e  o  dinheiro  como
símbolo  do  sucesso,  não  poderia
evitar ter a medicina mais  cara  do
mundo. Entretanto, não possuem a
população  mais  saudável entre  os
países  mais  desenvolvidos. Se  eles
que são ricos estão assustados com
a conta da saúde, que consome 14
%  do  seu  Produto  Interno  Bruto
(PIB),  o  que  se  pode  esperar  do
pobre  Brasil  que  tenta  copiar  o
modelo  praticado?  Gastando  em
saúde  em torno  de 7  % do  PIB e
não  sobrando  dinheiro  para  as
outras  necessidades  da  nação.
Como sustentar o nosso sistema de
saúde  que  pretende  cobertura
universal?
     Neste  momento  que  temos
informações  da  elevação  da  vida
média  dos  brasileiros,  torna-se
prudente  mais  uma  vez  unirmos
esforços  pelo  fortalecimento  de
nossa  instituição,  contribuindo  no
controle  das  despesas,  buscando
 informações  precisas  quanto  as
nossas necessidades

nas  questões  ligadas  a  saúde,
procurando  prevenir  e  evitar  a
possibilidade  de  se  adoecer.  Se
necessário, devemos mudar nossos
hábitos,  cobrar  eficiência  dos
gestores e do departamento médico
do S.P.A.–Saúde , pois é necessário
se  estabelecer  confiança  nestes
profissionais,  uma  vez  que  o
mercado  já  comprovou  que  uma
das  saídas  para  controlar  o
crescimento  das  despesas  é  a
adoção,  por  nossa  instituição,  da
prática  da  Medicina  Baseada  em
Evidências  (M.B.E),  conjunto  de
práticas  que  conciliam  as  melhores
evidências  científicas,  a  experiência
do  médico  e  as  necessidades  do
paciente,  tendo  como  objetivo
nortear  as  tomadas  de  decisões
sobre os cuidados em saúde. Assim
é  possível  obter  a  melhoria  na
qualidade  dos  atendimentos  dos
beneficiários,  além  de  otimizar  os
custos,  principalmente  em  cenário
de inflação média de 15 % em saúde
versus  um  crescimento  de  no
máximo  5  %  em  países  como  o
Brasil.  Já  comprovamos  que  o
Sistema  de  Promoção  Assistencial,
nestes  14  anos  de  atividade,  tem
nos  concedidos  benefícios
inestimáveis, cabendo a cada um de
nós  contribuirmos  com  nossa
parcela  para  atingirmos  a  melhor
idade  com  saúde  e  qualidade  de
vida.

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

Somos diferentes porque não fomos
criados para ser comparado com
qualquer plano com características
comerciais. Isso quer dizer que o
S.P.A. – Saúde é um plano sem
finalidade lucrativa, sob a
responsabilidade de um grupo de
Associadas: Cooperativas,
Associações de Produtores e
Sindicatos Rurais, entidades
legitimamente voltadas a defender
os anseios da classe dos produtores
rurais. A meta proposta é atender
alem do rol preconizado pela
Agência Nacional da Saúde
Suplementar (ANS), no tocante a
procedimentos médico-hospitalares.
Diferentes, porque o lucro não é o
objetivo, o objetivo e dar ao
beneficiário (proprietário do plano)
um atendimento digno e condizente
com suas necessidades, não
poupando recursos, mas
coordenando e assistindo um
direcionamento com objetivo único
de salvaguardar a integridade física e
mental. Somos diferentes porque os
atendimentos primários são
assistidos e acompanhados de perto
pela equipe de auditores (médicos,
enfermeiros e assistentes sociais)

sempre atentos e prontos para uma
intervenção  no  sentido  da
transferência  para  os  recursos
altamente  qualificados,  tanto  em
Belo  Horizonte,  quanto  na  capital
paulista,  sem  dimensionar  custos,
mas  observando  o  valor  da  vida.
Somos  diferentes,  porque  que,
mesmo  diante de uma situação  de
carência,  ou  ,  não  cobertura,
dispomos  de  mecanismo  que
viabilizam  o  atendimento  em custo
operacional  (tabelas  contratadas
com  nossos  prestadores),  cujos
valores  se  necessários  são
 parcelados  em  até  dez  vezes.
Somos  diferentes  porque  nossos
recursos têm a finalidade  única em
atender  as  necessidades  no  pior
momento da vida, à doença. Somos
diferentes  porque  sabemos  das
responsabilidades perante ao  plano,
não  permitindo  excessos  que
venham  prejudicar  a  sociedade.
Somos  diferentes  porque  cada  um
de  nos  somos  fiscais  constituídos,
com  a  qualidade  de  proprietários,
cujo fim é proporcionar o bem estar
e  a  tranqüilidade  em  benefício  de
todos e para todos

Hildo Grassi
Superintendente Operacional do
S.P.A.–Saúde
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     Os  riscos  cardiovasculares
associados  à  obesidade  crescem
com  o  índice  de  massa  corporal
(IMC).  Está  constatado  que  a
correlação entre IMC e a prevalência
de  fatores  de  risco  cardiovascular
em  uma  população  de  obesos  é
muito  maior  que  do  individuo  com
peso dentro dos padrões normais.
     Através  de  estudos  acadêmicos
ficou constatado  que Indivíduos que
tem o seu IMC acima de 34 kg/m2,
houve  nítido  aumento  de
hipertensão,  diabetes  e
hipertrigliceridemia.
Dos  fatores  acima  citados,
associados  ao  aumento  do  IMC, o
que não foi observado concomitante
foi  o  aumento  dos  níveis  de
colesterol, porém este pode levar a
ICO  (insuficiência  coronariana)  e
aparece em outras condições como
fatores correlacionados a vida atual
e  é  considerado  como  o  principal
risco  cardiovascular. Existem outros
fatores como  o  fumo, depressão  e
uso e dependência a drogas.
     A  proporção  de  indivíduos  com
risco  moderado  e alto  cresceu para
estas doenças, devido o aumento do
IMC e hipertrigliceridemia.

Em  nossa  população  de  obesos
observa-se  aumento  do  risco
cardiovascular  com  o  aumento  da
população  que esta ganhando  peso
e conseguinte aumenta do seu IMC.
Portanto  esses  fatores contribuem,
sobretudo ao aumento do risco para
diabete e hipertensão, e para outras
doenças secundárias a elas.
     Devemos  manter  nosso  IMC
dentro  do  padrão  de  normalidade,
cuidar  e  ficarmos  atentos  a  uma
dieta balanceada e sadia, cuidarmos
dos  níveis  de  colesterol  e
triglicérides,  não  fumar,  não  usar
drogas  e  fazer  atividade  física
regularmente.
     O  S.P.A.  –  Saúde  está
desenvolvendo  o  programa  de
promoção  à saúde e prevenção  de
doenças,  principalmente  nas  linhas
de cuidados, hipertensão e diabetes
mellitus.  Verifique  em  sua
cooperativa, sindicato ou associação
comercial  rural  e  informe-se  a
respeito.  Saúde  não  tem  preço.
Cuide-se.

Dr. Wilson Scarpioni Grassi
Gerente médico do S.P.A. – Saúde

ITAJUBÁ - MG
Saúde CEAM Centro
Especializado
em Atendimento Médico
Praça Dr. Carlos Victor Renno, nº
01, bairro Varginha, Itajubá/MG
Fone (35) 3629-8000
Extensão de atendimentos para as
cidades: Maria da Fé, Piranguinho,
Paraisópolis, Pedralva, Brasópolis,
Pouso Alegre.

CAMPINAS - SP
Instituto do Radium Campinas
Dr. Heitor Penteado, 1780, Jardim
Nossa Senhora Auxiliadora
Fone (19) 3753-4100 -
Campinas/SP
Especialidades: Cardiologia, cirurgia
aparelho digestivo e parede
abdominal, cirúrgica cabeça e
pescoço, cirurgia toráxica, clínico
geral, dermatologiasta,
ginecologista, mastologista,
hematologia, neurologia,
neurocirurgia, oncologia, urologia.

GUAXUPÉ - MG
DIAG - Diagnostico em Patologia
Cirúrgica e Citopatologia
Praça Dr. Francisco Lessa, 162,
Centro - Guaxupé/MG
Fone (35) 3551-6853
Especialidade: Anatomia Patológica.

LAVRAS - MG
Dra. Ana Cláudia Freire
Praça Dr. Jorge, 34, Centro,
Lavras/MG
Fone (35) 3826 - 6157
Especialidade:Ginecologia e
Obstetrícia

SÃO PAULO - SP
Santa Rita Imed
Rua Cubatão, 1232, Vila Mariana,
São Paulo/SP
Fone (11)5549-5055
Procedimentos: Tomografi a
Comutadorizada

Santa Rita Imed
Rua Conselheiro Rodrigues Alves,
138, Vila Mariana, São Paulo, SP
Fone: (11) 5549-5055
Procedimentos: Ultrassonografi a,
Ultrassonografi a com Doppler,
Exames Cardiológicos

Santa Rita Imed
Rua Ambrosina de Macedo, 96, Vila
Mariana, São Paulo, SP
Fone: (11) 5549-5055
Procedimentos: Ressonância
Magnética

AVARÉ - SP
Dr. Marcos Ceolotto Galati
Rua, Mato grosso, 995, Centro
Avaré/ SP
Fone (14) 3732-0953
Especialidade: Otorrinolaringologia

     Caro  associado, por acaso você
sabe  o  que  acontece  quando,  ao
invés  de  procurar  um  hospital  da
rede  credenciada,  você  opta  por
utilizar  um  hospital  público  ou
conveniado com o Sistema Único de
Saúde - SUS?
     A princípio, não há nenhum óbice
para  que  uma  pessoa,  que  tenha
plano  de  saúde,  faça  uso  de
qualquer  hospital  público  ou
credenciado ao SUS, pois conforme
dispõe  a  Constituição  Federal,  em
seu  artigo  196,  dispõe  que:  “A
saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido, 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 recuperação”.
     Ou  seja,  mesmo  que
determinada  pessoa  possua  um
plano de saúde, esta poderá utilizar
qualquer  hospital  público  ou
credenciado  ao  SUS,  posto  que,
além  de  ser  dever  do  Estado
(entenda-se  governo)  garantir  a
 saúde a todo o  cidadão, o  fato  de
esta pessoa firmar contrato  para a
utilização de serviços médicos entre
um  particular  e  uma  empresa
privada,  não  significa  que  esteja
renunciando  à  utilização  dos
serviços  prestados  pelo  sistema
público  de  saúde.  Ao  contrário,  o
contratante  de  plano  de  saúde
privado,  além  de  não  ter  a
obrigação de abrir mão da utilização
dos serviços de saúde pública, pode
optar  por  estes  se  lhe  for  mais
conveniente.
     Aliás, é bom lembrarmos que o
SUS  é  financiado  através  do
pagamento  de  impostos  e
contribuições (CPMF).
     Toda vez  que uma pessoa (que
pode ou não ter um plano de saúde)
utiliza  um  hospital  público  ou
credenciado com o SUS gera-se um
Aviso  de  Internação  Hospitalar,
chamado  AIH.  Neste,  constam
todos  os  dados  do  paciente:  o
nome,  número  de  RG,  número  de
CPF,  entre  outras.  Com  base  nos
dados informados no AIH, o Sistema
Único  de  Saúde -  SUS, através  da
Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar - ANS, tendo
como argumento o art. 32 da Lei n°
9656/98, encaminha às operadoras
de  planos  de  saúde,
trimestralmente,
uma  relação  contendo  todos  os
beneficiários que, por algum motivo,
necessitaram utilizar-se de hospitais
ligados  ao  SUS,  a  fim  de  que  as
operadoras  ressarçam  (ou melhor,
restituam)  os  valores  despendidos
com aquelas pessoas.
     Em outras  palavras, através  do
art. 32 da Lei n° 9656/98, o Estado
busca  transferir,  unilateralmente  à
esfera privada o dever constitucional
e  originário  de  prestar, em caráter
universal, serviços de promoção,

proteção  e  recuperação  da  saúde
dos cidadãos, como prescrito no art.
196 da Constituição.
     No entanto, essa transferência de
encargos,  conforme  entendimentos
jurisrudenciais  recentes,  terminará
por  resultar  em  aumento
desordenado  e  incontrolável  de
despesas  às  operadoras  de  planos
de  saúde,  recaindo  tais  aumentos
sobre os seus contratados, sobre os
valores de suas prestações que, ao
final,  terminará  tendo  por financiar,
por  via  indireta,  através  das  suas
prestações,  o  próprio  sistema
público de saúde.
     Ou ainda, as pessoas, que já não
contam  com  a  saúde  pública,  por
elas  financiadas  através  do             
pagamento de tributos, tanto que se
sentem obrigadas a contratar planos
privados  de  saúde,  terminarão
financiando  a  saúde  pública,  ainda
que  jamais  utilizem  os  seus
mecanismos.
     Pelo  acima exposto, percebe-se
claramente que o  art. 32  da Lei n°
9656/98  fere  frontalmente  o
disposto  na  Constituição  Federal,
uma vez que, conforme ensina o Dr.
José Luiz Toro da Silva, em sua obra
“Manual  de  Direito  da  Saúde
Suplementar - A Iniciativa Privada e
os Planos de Saúde”: “Verificase que
é  inconstitucional a  obrigatoriedade
do  ressarcimento  ao  Sistema Único
de  Saúde  -  SUS  dos  gatoriedade
procedimentos  realizados  em
entidades  públicas  ou  privadas,
vinculadas  ao  SUS,  pois  viola  o
disposto  nos  arts.  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 recuperação.
O art. 199 menciona expressamente
que “a assistência à saúde é livre à
iniciativa  privada”,  não  integrando
esta, conseqüentemente, o  Sistema
Único de Saúde“.
     Não  por  outro  motivo,  por
entenderem que o ressarcimento ao
SUS  é  inconstitucional,  as
operadoras  de  planos  de  saúde,
através  da  Confederação  Nacional
de  Saúde  -  Hospitais  ,
Estabelecimentos e Serviços – CNS,
propuseram  junto  ao  Supremo
Tribunal  Federal,  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade  n°  1931-DF.
Esta ação  encontra-se pendente de
julgamento.

Sérgio R. P. Cardoso Filho
Advogado, Pós-Graduado em Direito
Civil e
Processo  Civil pela  UGF, associado
da Toro
e Advogados Associados
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