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Especial

Filosofia do S.P.A. – Saúde  impressiona canadense
O S.P.A. – Saúde trabalha 

ativamente na Comissão de 
Estudo Especial de Infor-
mática em Saúde da ABNT, 
desde o início de 2007, atra-
vés de seus colaboradores, 
Eduardo Mugnai, gerente 
de Informática (na foto ao 
lado) e Daiane Maciel, coor-
denadora de Sistemas da 
empresa. Estes dois colabo-
radores ainda participaram 
ativamente da comissão 
organizadora do simpó-
sio onde foram discutidos 
temas da ABNT/CEE-IS, 
como Padrões em Sistemas 
e Modelos de Informação, 
Terminologias, Telemedi-
cina e Segurança.

O TISS – Troca de Infor-
mações em Saúde Suplemen-
tar, por ser um padrão pro-
posto pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), também foi alvo de 
discussões e debates no Sim-
pósio. A ANS participa ati-
vamente nestas discussões 
de padrões no país através 
da ABNT/CEE – Informá-
tica em Saúde, diretamente 
nos grupos de trabalho 1 e 
3, Modelos de Informação 
e Terminologias, respectiva-
mente, grupos estes em que 
o S.P.A. – Saúde está pre-
sente através de Eduardo e 
Daiane.

O simpósio contou ainda 
com a presença de convida-
dos estrangeiros, que trou-
xeram sua experiência com 
a padronização das infor-
mações em saúde, em seus 
países, Canadá, Estados 
Unidos e Reino Unido. 

Além de Eduardo e 
Daiane, que fizeram parte da 
comissão organizadora do 
evento, e ainda ministraram 
palestras sobre a estrutura 
da ABNT/CEE – Informá-
tica em Saúde e sobre uma 
norma da ISO já proposta ao 
país, a ISO/TR 17119 sobre 
Framework para estabeleci-
mento de perfis em informá-

tica e saúde, o S.P.A. – Saúde 
esteve presente também 
durante os quatro dias de 
evento, com seus colabora-
dores, gerentes e superinten-
dência, como congressistas.

Padronização da 
Informação é o futuro

“É muito importante 
entendermos neste momento 
que se quisermos obter 
resultados positivos em 
nossas empresas, em termos 
de gestão de negócios para 
melhor atender nossos bene-
ficiários, temos que investir 
na padronização das infor-
mações em saúde. Vejam o 
trabalho proposto pela ANS 
quanto ao TISS, que trata de 
um padrão que permitirá a 
troca de informação conso-
lidada, possibilitando assim 
o pleno gerenciamento por 
parte das operadoras sobre 
seus custos e receitas, e é 
muito gratificante ver que 
o Brasil está entrando neste 
processo, que já é antigo em 
muitos países do mundo, 
e ainda ver que muitas 
entidades no país estão se 
mobilizando neste sentido, 
a UNIDAS que representa 
nossas Auto-Gestões , inclu-
sive por parte do governo, a 
ANS, DATASUS e o próprio 
Ministério da Saúde, que 
além do apoio e patrocínio 
ao evento, ainda participam 
ativamente junto conosco na 
ABNT/CEE – Informática 
em Saúde. Para nós do SPA, 
temos muito a contribuir e 
a ganhar neste processo de 
padrões, pois estamos aju-
dando a construir as normas 
e a padronização através 
delas, que serão certamente, 
como foi afirmado aqui neste 
Simpósio, utilizados como 
base para as novas regula-
mentações e regras da ANS 
e outros órgãos governa-
mentais, por exemplo”, disse 
Eduardo durante o evento.

A realidade no mercado 
de Planos de Saúde

Há algum tempo a mídia escrita publicava 
observações de um leitor que achei pertinentes e 
adequadas. Observem o que dizia o leitor: “É mais 
fácil vender e comprar ilusões do que assistência 
médica efetiva, eficiente e segura”. Realmente 
os consumidores de planos de saúde sempre são 
tomados de surpresa, quando adquirem um plano 
de saúde. Recebem muitas informações ao mesmo 
tempo, pois a legislação é complexa e extensa aos 
olhos do leigo que nem sempre consegue enten-
der e memorizar todas. Só toma conhecimento da 
qualidade do plano adquirido no momento em que 
a saúde se complica. São surpreendidos também 
com os constantes desrespeitos provocados 
pelo segmento como, por exemplo, mudança de 
abrangência na área de cobertura de seus planos, 
exclusões de procedimentos complexos, falta no 
atendimento da legislação implementada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, etc. É 
comum ouvir consumidores que dizem: “Quando 
adquiri meu plano tinha cobertura em diversas 
cidades hoje minha abrangência de coberturas 
foi reduzida”, outros consumidores, moradores 
eu um grande centro que também dizem: “As 
operadoras daqui só cobrem próteses e órteses 
nacionais”. Observando estas situações conclui 
que para ser consumidor de planos de saúde no 

mercado comum talvez cada consumidor tenha 
que contratar um assessor médico e um jurídico, 
para resguardar seu direito e sua dignidade. Ana-
lisando as afirmativas acima confesso que por 
todo o tempo de existência do Sistema Paulista 
de Assistência tenho me desdobrado para cons-
cientizar os colaboradores médicos, afins e leigos 
participantes do contexto de que a função nobre 
de nossa instituição, na condição de Autogestão, 
é atuar sempre na busca e preservação da digni-
dade das pessoas do segmento rural, garantido-
lhes assistência médica efetiva, eficiente e segura. 
Hoje somando experiências neste segmento de 
Autogestão em Plano de Saúde, nos transforma-
mos em uma assessoria especializada na orien-
tação, promoção da saúde e prevenção de riscos 
de doenças das pessoas que integram o segmento 
de cooperativas de produtores rurais e sindicatos 
de produtores rurais, condição esta que o sistema 
associativo de produtores rurais precisa ser cons-
cientizado pelos seus líderes, levando aos seus 
associados informações e incentivos para que se 
incluam dentre aqueles que se beneficiam dos ser-
viços do Sistema Paulista de Assistência.

Reginaldo Balbino Pereira

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

O S.P.A.- Saúde está conseguindo 
cumprir sua meta de implantar ainda este 
ano em 100% das Associadas o Programa 
de “Promoção a Saúde e Prevenção de 
Risco e Doenças” proposto pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
através da Resolução Normativa 94 e 
Instrução Normativa 10 de 23 de maio de 
2005. 

Treinamento para os profissionais que 
irão atuar no módulo do Vale do Sapucaí

Em 14 de junho os profissionais que 
atendem os beneficiários do S.P.A.-Saúde 
através das associadas de Santa Rita – 
COOPERRITA e São Gonçalo do Sapucaí 
– COOPERVASS e CREDIVASS, partici-
param do treinamento coordenado pelo 
Dr. Wilson Scarpioni Grassi, pela enfer-
meira Cecilia Nishida e pela assistente 
social Elisangela Dellicolli. 

O treinamento ocorreu na Cidade de 
Pouso Alegre, em Minas Gerais, abordando 
a metodologia de atendimento para o Pro-
grama de Saúde, instituído pela ANS. A aber-
tura solene foi realizada pelo presidente da 
COPERRITA, Heleno Junqueira Fonseca. 
Agradecemos a presença de todos que 
atenderam ao nosso convite. 

Agradecemos também pelo apoio rece-
bido das colaboradoras Lucia de Fátima 
Melo e Tatiana Pagliarini, de Santa Rita e 
de Josiana Soares Baldim de São Gonçalo 
de Sapucaí.

Através do nosso Programa de Saúde, 
objetivamos levar você, nosso beneficiário, 
à adoção de práticas eficazes de medicina 
preventiva, promovendo assim benefí-
cios múltiplos e significativos para a sua 
saúde: melhoria contínua na qualidade de 
vida através do conhecimento e adoção de 
práticas que elevem seu potencial em per-
manecer saudável. 

Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção 

de Riscos e Doenças

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social

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

Hildo Grassi
Existiu um tempo em que o produtor 

rural, de pires na mão, como diz o ditado, 
no momento da sua doença, não encontrava 
um atendimento adequado e compatível com 
sua realidade financeira. Podemos dizer que 
muitos dos nossos tiveram que vender parte 
de seu patrimônio e em alguns casos tudo o 
que tinham para tratar de doenças que surgia 
com complexidade e com custos cada vez 
mais elevados, uma preocupação de tirar o 
sono de qualquer um que fosse responsável 
por uma família.  

Algumas transformações na sociedade 
moderna têm causado profundas implicações 
para o setor da saúde rural, como o aumento 
do percentual da população de idosos, fruto 
da queda de fecundidade, com diminuição do 
tamanho das famílias, aliado ao aumento da 
expectativa de vida e da intensa migração dos 
mais jovens do campo para as zonas urbanas. 

O perfil agrícola também deve ser conside-
rado, a substituição da produção familiar pelas 
monoculturas, mudanças do padrão alimentar, 
troca do in-natura pelos industrializados que 
são adquiridos nas cidades, as trocas de dietas 
saudáveis pelo maior consumo de açúcares e 
gorduras. A soma desses fatores torna os pro-
dutores rurais, na questão saúde, pouco dife-
renciado dos que habitam a zona urbana, ou 
seja, foi-se o tempo em que residir na zona 
rural privilegiava a qualidade de vida. Para 
atender essa demanda que surgiu o Sistema 

Paulista de Assistência. Uma autogestão, sem 
fins lucrativos, voltado inteiramente aos pro-
dutores rurais e seus familiares. E que acom-
panha as exigências da Agência Nacional da 
Saúde Suplementar – ANS. O programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção a Doença, 
está a todo vapor, totalmente idealizado por 
nós, foi iniciado depois de prolongados estu-
dos, e agora atinge principalmente o pequeno 
produtor rural.

Uma inovação com características pró-
prias, pois foi necessário fazer um estudo de 
viabilidade cujos resultados atendesse um 
maior número possível de pessoas e de forma 
a abranger as mais diversificadas áreas geo-
gráficas, pois, o S.P.A. – Saúde, dá cobertura 
a associadas do sul de Minas Gerais, e uma 
grande parte do estado de São Paulo, sem 
contar que já estamos mantendo negociações 
com Paraná e Espírito Santo no sentido de 
levar também nossos atendimentos aos pro-
dutores rurais daquelas regiões. 

Podemos dizer de alto e bom som, que se 
foi o tempo em que o produtor rural precisava 
vender qualquer de seus bens para cuidar de 
sua saúde ou de seus familiares. Hoje todos 
nós temos o privilégio de possuir um aten-
dimento digno que pode ser comparado com 
qualquer outro plano de saúde do país.

Depoimento

Após fumar durante 30 anos 
aproximadamente, não supor-
tava mais as discriminações. 
Sem contar os problemas de 
saúde que o tabaco acarretava 
e acarreta aos fumantes e as 
quais eu tinha plena consciên-
cia, tais como: arteriosclerose, 
hipertensão arterial, problemas 
pulmonares, etc.

Diante disto resolvi dar um 
basta. Assumi uma posição: 
lutar contra o vício.

Percebi que, às vezes nem 
estava com vontade de fumar 
mas, ao olhar para o maço 
de cigarros a vontade vinha 
quase que imediatamente. 
Então decidi adotar como  pri-
meiro procedimento manter o 
cigarro fora da vista. Se ficava 
sobre a mesa, passou a ocupar 
uma gaveta. Se ficava sobre o 
painel ou no console do carro, 

passou a ocupar o porta-luvas. 
Segundo procedimento: não 
atender ao primeiro chamado 
do organismo. Quando vinha 
a vontade eu não a atendia de 
imediato. Passei a conviver por 
algum tempo com a vontade de 
fumar.

Convivência essa que fui 
aumentando gradativamente. 
Quando a vontade se tornava 
difícil quase insuportável e 
começando a atuar no sistema 
nervoso, ai sim eu pegava o 
cigarro. Mas sempre buscando 
forças para que essa vontade 
fosse abolida da minha vida.

Conclusão: trinta dias depois 
eu estava completamente li-
berto do vício do cigarro. 

Como deixei de fumar
Jessé de Souza 

Jessé de Souza 
Motorista da unidade móvel do Sistema 
Paulista de Assistência.

Don Newsham, CEO da 
COACH do Canadá, entidade 
responsável por padronizações 
e normalizações na área da 
saúde naquele país, ficou muito 
impressionado com a filosofia 
e com a forma assistencialista 
com que o S.P.A. – Saúde 
atua junto aos seus bene-
ficiários, que são 
produtores rurais. 
Don mencionou 
ao superintende 
operacional do Sis-
tema Paulista de 
Assistência,  Hildo 
Grassi e a Edu-
ardo Mugnai que 
no Canadá infeliz-
mente ainda não 
existe este tipo de 
atendimento ou plano de saúde 
voltado exclusivamente a esta 
classe, que é a de produtores 
rurais, e se sentiu à vontade para 

expressar 
seu inte-
resse em 
conhecer 
m e l h o r 
c o m o 
funciona 
e como 
operacio-
nalizamos 

nossa filosofia junto ao homem 
do campo. “Ele (Don) ficou 
muito contente com a forma 
em que cuidamos dos nossos 
produtores rurais, e disse que 
assim que possível poderá vir 
novamente ao Brasil junto com 
outros líderes da área rural de lá, 
para trocarmos experiências”, 
avaliou Hildo Grassi. “Quem 
sabe logo estaremos exportando 
nossa filosofia de trabalho e 
amor ao homem do campo para 
fora do país”, completou o supe-
rintendente operacional.O canadense Don Newshan

S.P.A. – Saúde: antes e depois
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O S.P.A. – Saúde trabalha 

ativamente na Comissão de 
Estudo Especial de Infor-
mática em Saúde da ABNT, 
desde o início de 2007, atra-
vés de seus colaboradores, 
Eduardo Mugnai, gerente 
de Informática (na foto ao 
lado) e Daiane Maciel, coor-
denadora de Sistemas da 
empresa. Estes dois colabo-
radores ainda participaram 
ativamente da comissão 
organizadora do simpó-
sio onde foram discutidos 
temas da ABNT/CEE-IS, 
como Padrões em Sistemas 
e Modelos de Informação, 
Terminologias, Telemedi-
cina e Segurança.

O TISS – Troca de Infor-
mações em Saúde Suplemen-
tar, por ser um padrão pro-
posto pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), também foi alvo de 
discussões e debates no Sim-
pósio. A ANS participa ati-
vamente nestas discussões 
de padrões no país através 
da ABNT/CEE – Informá-
tica em Saúde, diretamente 
nos grupos de trabalho 1 e 
3, Modelos de Informação 
e Terminologias, respectiva-
mente, grupos estes em que 
o S.P.A. – Saúde está pre-
sente através de Eduardo e 
Daiane.

O simpósio contou ainda 
com a presença de convida-
dos estrangeiros, que trou-
xeram sua experiência com 
a padronização das infor-
mações em saúde, em seus 
países, Canadá, Estados 
Unidos e Reino Unido. 

Além de Eduardo e 
Daiane, que fizeram parte da 
comissão organizadora do 
evento, e ainda ministraram 
palestras sobre a estrutura 
da ABNT/CEE – Informá-
tica em Saúde e sobre uma 
norma da ISO já proposta ao 
país, a ISO/TR 17119 sobre 
Framework para estabeleci-
mento de perfis em informá-

tica e saúde, o S.P.A. – Saúde 
esteve presente também 
durante os quatro dias de 
evento, com seus colabora-
dores, gerentes e superinten-
dência, como congressistas.

Padronização da 
Informação é o futuro

“É muito importante 
entendermos neste momento 
que se quisermos obter 
resultados positivos em 
nossas empresas, em termos 
de gestão de negócios para 
melhor atender nossos bene-
ficiários, temos que investir 
na padronização das infor-
mações em saúde. Vejam o 
trabalho proposto pela ANS 
quanto ao TISS, que trata de 
um padrão que permitirá a 
troca de informação conso-
lidada, possibilitando assim 
o pleno gerenciamento por 
parte das operadoras sobre 
seus custos e receitas, e é 
muito gratificante ver que 
o Brasil está entrando neste 
processo, que já é antigo em 
muitos países do mundo, 
e ainda ver que muitas 
entidades no país estão se 
mobilizando neste sentido, 
a UNIDAS que representa 
nossas Auto-Gestões , inclu-
sive por parte do governo, a 
ANS, DATASUS e o próprio 
Ministério da Saúde, que 
além do apoio e patrocínio 
ao evento, ainda participam 
ativamente junto conosco na 
ABNT/CEE – Informática 
em Saúde. Para nós do SPA, 
temos muito a contribuir e 
a ganhar neste processo de 
padrões, pois estamos aju-
dando a construir as normas 
e a padronização através 
delas, que serão certamente, 
como foi afirmado aqui neste 
Simpósio, utilizados como 
base para as novas regula-
mentações e regras da ANS 
e outros órgãos governa-
mentais, por exemplo”, disse 
Eduardo durante o evento.

A realidade no mercado 
de Planos de Saúde

Há algum tempo a mídia escrita publicava 
observações de um leitor que achei pertinentes e 
adequadas. Observem o que dizia o leitor: “É mais 
fácil vender e comprar ilusões do que assistência 
médica efetiva, eficiente e segura”. Realmente 
os consumidores de planos de saúde sempre são 
tomados de surpresa, quando adquirem um plano 
de saúde. Recebem muitas informações ao mesmo 
tempo, pois a legislação é complexa e extensa aos 
olhos do leigo que nem sempre consegue enten-
der e memorizar todas. Só toma conhecimento da 
qualidade do plano adquirido no momento em que 
a saúde se complica. São surpreendidos também 
com os constantes desrespeitos provocados 
pelo segmento como, por exemplo, mudança de 
abrangência na área de cobertura de seus planos, 
exclusões de procedimentos complexos, falta no 
atendimento da legislação implementada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar, etc. É 
comum ouvir consumidores que dizem: “Quando 
adquiri meu plano tinha cobertura em diversas 
cidades hoje minha abrangência de coberturas 
foi reduzida”, outros consumidores, moradores 
eu um grande centro que também dizem: “As 
operadoras daqui só cobrem próteses e órteses 
nacionais”. Observando estas situações conclui 
que para ser consumidor de planos de saúde no 

mercado comum talvez cada consumidor tenha 
que contratar um assessor médico e um jurídico, 
para resguardar seu direito e sua dignidade. Ana-
lisando as afirmativas acima confesso que por 
todo o tempo de existência do Sistema Paulista 
de Assistência tenho me desdobrado para cons-
cientizar os colaboradores médicos, afins e leigos 
participantes do contexto de que a função nobre 
de nossa instituição, na condição de Autogestão, 
é atuar sempre na busca e preservação da digni-
dade das pessoas do segmento rural, garantido-
lhes assistência médica efetiva, eficiente e segura. 
Hoje somando experiências neste segmento de 
Autogestão em Plano de Saúde, nos transforma-
mos em uma assessoria especializada na orien-
tação, promoção da saúde e prevenção de riscos 
de doenças das pessoas que integram o segmento 
de cooperativas de produtores rurais e sindicatos 
de produtores rurais, condição esta que o sistema 
associativo de produtores rurais precisa ser cons-
cientizado pelos seus líderes, levando aos seus 
associados informações e incentivos para que se 
incluam dentre aqueles que se beneficiam dos ser-
viços do Sistema Paulista de Assistência.

Reginaldo Balbino Pereira
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Informação

O Informativo S.P.A.- Saúde é um órgão de comunicação do 
Sistema Paulista de Assistência. Distribuição dirigida aos 
associados  e  beneficiários.

Conselho Diretor
Carlos Roberto de Toledo Ribeiro (Presidente)
Matusalem Vilela Lemos
Noé Francisco Rodrigues
João Emygdio Gonçalves 
Breno Pereira de Mesquita 

Conselho Fiscal
Oswaldo de Paiva Pinto Filho  (Presidente)
João Lobo de Oliveira 
Ronaldo José Nogueira

Superintendência
Reginaldo Balbino Pereira
Hildo Grassi

Edição bimestral. Tiragem: 20.000 exemplares.

Sistema Paulista de Assistência
Rua Maestro Cardim, 1191 - 8º andar  Paraíso - São Paulo / SP

Site: www.spasaude.org.br  -  E-mail: spa@spasaude.org.br

Gerente Administrativo e 
Financeiro
Ricardo de Oliveira Garcia

Editoração, Edição e 
Diagramação
Rachel Bartolomei
Eccentric Design & 
Comunicação

Jornalista Responsável
Marcos Ramos
MTb 20.822

PalavrasNotas
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cumprir sua meta de implantar ainda este 
ano em 100% das Associadas o Programa 
de “Promoção a Saúde e Prevenção de 
Risco e Doenças” proposto pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
através da Resolução Normativa 94 e 
Instrução Normativa 10 de 23 de maio de 
2005. 

Treinamento para os profissionais que 
irão atuar no módulo do Vale do Sapucaí

Em 14 de junho os profissionais que 
atendem os beneficiários do S.P.A.-Saúde 
através das associadas de Santa Rita – 
COOPERRITA e São Gonçalo do Sapucaí 
– COOPERVASS e CREDIVASS, partici-
param do treinamento coordenado pelo 
Dr. Wilson Scarpioni Grassi, pela enfer-
meira Cecilia Nishida e pela assistente 
social Elisangela Dellicolli. 

O treinamento ocorreu na Cidade de 
Pouso Alegre, em Minas Gerais, abordando 
a metodologia de atendimento para o Pro-
grama de Saúde, instituído pela ANS. A aber-
tura solene foi realizada pelo presidente da 
COPERRITA, Heleno Junqueira Fonseca. 
Agradecemos a presença de todos que 
atenderam ao nosso convite. 

Agradecemos também pelo apoio rece-
bido das colaboradoras Lucia de Fátima 
Melo e Tatiana Pagliarini, de Santa Rita e 
de Josiana Soares Baldim de São Gonçalo 
de Sapucaí.

Através do nosso Programa de Saúde, 
objetivamos levar você, nosso beneficiário, 
à adoção de práticas eficazes de medicina 
preventiva, promovendo assim benefí-
cios múltiplos e significativos para a sua 
saúde: melhoria contínua na qualidade de 
vida através do conhecimento e adoção de 
práticas que elevem seu potencial em per-
manecer saudável. 

Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção 

de Riscos e Doenças

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social

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

Hildo Grassi
Existiu um tempo em que o produtor 

rural, de pires na mão, como diz o ditado, 
no momento da sua doença, não encontrava 
um atendimento adequado e compatível com 
sua realidade financeira. Podemos dizer que 
muitos dos nossos tiveram que vender parte 
de seu patrimônio e em alguns casos tudo o 
que tinham para tratar de doenças que surgia 
com complexidade e com custos cada vez 
mais elevados, uma preocupação de tirar o 
sono de qualquer um que fosse responsável 
por uma família.  

Algumas transformações na sociedade 
moderna têm causado profundas implicações 
para o setor da saúde rural, como o aumento 
do percentual da população de idosos, fruto 
da queda de fecundidade, com diminuição do 
tamanho das famílias, aliado ao aumento da 
expectativa de vida e da intensa migração dos 
mais jovens do campo para as zonas urbanas. 

O perfil agrícola também deve ser conside-
rado, a substituição da produção familiar pelas 
monoculturas, mudanças do padrão alimentar, 
troca do in-natura pelos industrializados que 
são adquiridos nas cidades, as trocas de dietas 
saudáveis pelo maior consumo de açúcares e 
gorduras. A soma desses fatores torna os pro-
dutores rurais, na questão saúde, pouco dife-
renciado dos que habitam a zona urbana, ou 
seja, foi-se o tempo em que residir na zona 
rural privilegiava a qualidade de vida. Para 
atender essa demanda que surgiu o Sistema 

Paulista de Assistência. Uma autogestão, sem 
fins lucrativos, voltado inteiramente aos pro-
dutores rurais e seus familiares. E que acom-
panha as exigências da Agência Nacional da 
Saúde Suplementar – ANS. O programa de 
Promoção a Saúde e Prevenção a Doença, 
está a todo vapor, totalmente idealizado por 
nós, foi iniciado depois de prolongados estu-
dos, e agora atinge principalmente o pequeno 
produtor rural.

Uma inovação com características pró-
prias, pois foi necessário fazer um estudo de 
viabilidade cujos resultados atendesse um 
maior número possível de pessoas e de forma 
a abranger as mais diversificadas áreas geo-
gráficas, pois, o S.P.A. – Saúde, dá cobertura 
a associadas do sul de Minas Gerais, e uma 
grande parte do estado de São Paulo, sem 
contar que já estamos mantendo negociações 
com Paraná e Espírito Santo no sentido de 
levar também nossos atendimentos aos pro-
dutores rurais daquelas regiões. 

Podemos dizer de alto e bom som, que se 
foi o tempo em que o produtor rural precisava 
vender qualquer de seus bens para cuidar de 
sua saúde ou de seus familiares. Hoje todos 
nós temos o privilégio de possuir um aten-
dimento digno que pode ser comparado com 
qualquer outro plano de saúde do país.

Depoimento

Após fumar durante 30 anos 
aproximadamente, não supor-
tava mais as discriminações. 
Sem contar os problemas de 
saúde que o tabaco acarretava 
e acarreta aos fumantes e as 
quais eu tinha plena consciên-
cia, tais como: arteriosclerose, 
hipertensão arterial, problemas 
pulmonares, etc.

Diante disto resolvi dar um 
basta. Assumi uma posição: 
lutar contra o vício.

Percebi que, às vezes nem 
estava com vontade de fumar 
mas, ao olhar para o maço 
de cigarros a vontade vinha 
quase que imediatamente. 
Então decidi adotar como  pri-
meiro procedimento manter o 
cigarro fora da vista. Se ficava 
sobre a mesa, passou a ocupar 
uma gaveta. Se ficava sobre o 
painel ou no console do carro, 

passou a ocupar o porta-luvas. 
Segundo procedimento: não 
atender ao primeiro chamado 
do organismo. Quando vinha 
a vontade eu não a atendia de 
imediato. Passei a conviver por 
algum tempo com a vontade de 
fumar.

Convivência essa que fui 
aumentando gradativamente. 
Quando a vontade se tornava 
difícil quase insuportável e 
começando a atuar no sistema 
nervoso, ai sim eu pegava o 
cigarro. Mas sempre buscando 
forças para que essa vontade 
fosse abolida da minha vida.

Conclusão: trinta dias depois 
eu estava completamente li-
berto do vício do cigarro. 

Como deixei de fumar
Jessé de Souza 

Jessé de Souza 
Motorista da unidade móvel do Sistema 
Paulista de Assistência.

Don Newsham, CEO da 
COACH do Canadá, entidade 
responsável por padronizações 
e normalizações na área da 
saúde naquele país, ficou muito 
impressionado com a filosofia 
e com a forma assistencialista 
com que o S.P.A. – Saúde 
atua junto aos seus bene-
ficiários, que são 
produtores rurais. 
Don mencionou 
ao superintende 
operacional do Sis-
tema Paulista de 
Assistência,  Hildo 
Grassi e a Edu-
ardo Mugnai que 
no Canadá infeliz-
mente ainda não 
existe este tipo de 
atendimento ou plano de saúde 
voltado exclusivamente a esta 
classe, que é a de produtores 
rurais, e se sentiu à vontade para 

expressar 
seu inte-
resse em 
conhecer 
m e l h o r 
c o m o 
funciona 
e como 
operacio-
nalizamos 

nossa filosofia junto ao homem 
do campo. “Ele (Don) ficou 
muito contente com a forma 
em que cuidamos dos nossos 
produtores rurais, e disse que 
assim que possível poderá vir 
novamente ao Brasil junto com 
outros líderes da área rural de lá, 
para trocarmos experiências”, 
avaliou Hildo Grassi. “Quem 
sabe logo estaremos exportando 
nossa filosofia de trabalho e 
amor ao homem do campo para 
fora do país”, completou o supe-
rintendente operacional.O canadense Don Newshan

S.P.A. – Saúde: antes e depois
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única escolha e recuperar 
o seu corpo. Infelizmente 
a maioria das pessoas que 
sofrem de dor lombar não 
está pronta para explicar a 
causa do seu sofrimento. 
‘Vida’ ou ‘velhice’ são 
algumas vezes as expli-
cações que ouvimos. “Eu 
não sou mais jovem”, sus-
piram, como se não tives-
sem o poder de descobrir 
todo o seu potencial como 
seres humanos. Em toda 
sua integridade, o corpo 
é um mistério que pode 
ser enfraquecido por uma 
serie de sintomas inexpli-
cáveis que não respondem 
a nenhum tratamento. A 
dor não diagnosticada é 
frustrante e afeta todos os 
aspectos da vida de uma 
pessoa. 

Na verdade quando elas 
disserem que “a vida” é a 
causa de seus tornozelos 
rígidos, dores nas costas 
e cabeça, elas estarão 
certas. 

Existem tensões con-
tinuas e traumas no meio 
ambiente, e, se esses fato-
res de estresse continua-
rem atuando, conseqüen-
temente causarão doenças 
e complicações físicas.

O autoconhecimento 
corporal é importante. 
Saber explorar o corpo, 
sentir os movimentos e 
com isso perceber em 
quais posições seu corpo 
fala com você. Quais são 
as piores posturas para 
sua coluna e conseqüente-
mente quais são as melho-
res. 

A vida proporciona 
momentos únicos e nin-
guém pode deixá-la passar 
com dores nas costas!

As dores lombares, 
agudas ou suaves, são 
os principais motivos de 
reclamação freqüente 
entre os pacientes de con-
sultório a cada semana. 
Atletas, estudantes, donas-
de-casa, atores, profis-
sionais liberais, sofrem 
uma série de síndromes e 
tensões na coluna lombar. 
Menos freqüentes são as 
dores na coluna torácica 
e cervical as quais podem 
ser resultado de anorma-
lidades estruturais que 
envolvem músculos pos-
turais, tendões, ligamen-
tos ou nervos. Para muitas 
pessoas, as dores lomba-
res são crônicas e debili-
tantes.

Geralmente, a dor 
é causada por tensão, 
estresse e fatores psicoló-
gicos. Muitas pessoas tem 
uma relação de medo com 
a dor, e esse medo pode 
agravar essa dor. E mesmo 
após estarem curadas, se 
recusam a fazer certas ati-
vidades, com medo de a 
dor voltar.

Há muitas causas para 
as dores lombares – má 
postura, movimentos diá-
rios que forçam a coluna, 
por exemplo. Quando a 
dor é resultado direto de 
uma lesão, acidente ou 
queda, atos do dia-a-dia 
que a pessoa pode identifi-
car, as chances de recupe-
ração são maiores. Há uma 
satisfação em ser capaz de 
explicar a origem da dor, 
e muitas pessoas tendem a 
dar os passos certos para 
recuperar sua mobilidade 
e saúde. O trauma de um 
acidente de carro força 
essas pessoas a agirem: 
elas foram atingidas pela 
falta de atenção ou pelo 
erro de alguém e, agora, a 

Cinthia Nicoletti
Fisioterapeuta credenciada pelo S.P.A. 
– Saúde.

Cinthia Nicoletti
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AlPiNóPoliS - mG
Agueda maria Freire Ferreira - 
laboratório oswaldo Cruz
Av. Gov. Valadares, 515
Fone: (035)3523-1426
Especialidade: 
Análises Clínicas

BElo HoRiZoNTE - mG
Centro de medicina 
Hiperbárica
Av. Do Contorno, 4747, Conj. 
1715/1716
Fone: (031) 3283-9777
Especialidade: 
Câmera Hiperbárica

BoA ESPERANçA - mG
Cristina maria de Sousa 
Figueiredo Nakagawa
Rua Bias Fortes, 47
Fone: (035) 3851-1571
Especialidade: Pediatria

Vinícius dos Santos Junqueira
Rua Francisco Oliveira Naves, 31
Fone: (035) 3851-2262
Especialidade: Clínica Médica

CEdRAl - SP
Fisioclínica Clínica de 
Fisioterapia Cedral
Rua Antonio de Oliveira Jordão, 39
Fone: (017) 3266-1069
Especialidade: Fisioterapia

iTARARé - SP
laboratório de Análises 
Clínicas Taliberti
Rua São Pedro, 557
Fone: (015) 3532-4094
Especialidade: 
Análises Clínicas

JACuTiNGA - mG
Ana Paula de Souza
Rua Marechal Deodoro,  829
Fone: (035) 3443-1922
Especialidade: Pediatria

lAVRAS - mG
lavras medic Serv 
médicos
Rua Barbosa Lima, 480
Fone: (035) 3821-6444
Especialidade: Cardiologia

loRENA – SP  
José Reinaldo Araujo Vilela
Av. Peixoto de Castro, 68
Fone: (012) 3157-6704
Especialidade: Urologia

Karina Silva marins
Av. Peixoto de Castro, 74
Fone: (012) 3152-3367
Especialidade: 
Reumatologia

mACHAdo - mG
Fabia Gonçalves Ribeiro
Rua Major Onofre, 288
Fone: (035) 3295-2226
Especialidade: Nutrição

moCoCA - SP
Fernanda marquesini
Avenida da Saudade, 1552
Fone: (019) 3665-6868
Especialidade: Nutrição

lucieni José de Souza Piegas
Rua Coronel Diogo, 1794 sala 4
Fone: (019) 3656-3472
Especialidade: Nutrição

PouSo AlEGRE - mG
Renata de Almeida
Av. Alberto de Barros Cobra, 727 
sala 2
Fone: (035) 3423-1610
Especialidade: Nutrição

São CARloS - SP
Fabiana moruzzi Bueno
Rua Dr. Jonas Novaes,  625
Fone: (016) 3116-4626
Especialidade: Nutrição

São GoNçAlo do SAPu-
CAí - mG
Andrea Reis Pereira
R. Dr. Dionizio Azevedo Reis, 
282
Fone: (035) 3241-1636
Especialidade: Nutrição

José Roberto da Silveira oli-
veira - laboratório São José
Rua São José, 31
Fone: (035) 3241-2056
Especialidade: 
Análises Clínicas

São JoSé do Rio PRETo - SP
Camila Fernandes Silva
Rua Antonio de Godoy, 4099
Fone: (017) 3234-2919
Especialidade: Fisioterapia

Clínica Crivellin 
Rua Pernambuco, 3351
Fone: (017) 3232-1278
Especialidade: 
Ginecologia/Obstetra

TAuBATé - SP
Cleide Araujo de oliveira
Praça Monsenhor Silva Barros, 
254, conj. 81
Fone: (012) 3621-8564
Especialidade: Nutrição

iTAJuBá - mG
Sanicor diagnóstico 
em Cardiologia
Rua Francisco Masseli, 852
Fone: (035) 3622-2930
Especialidade: 
Teste Ergométrico Computado-
rizado, MAPA, Holter Digital, 
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larissa Bottrel Reis Nogueira
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sala 101, Vila Pinto
Fone: (035) 3222-1415
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S.P.A. – Saúde participa de Simpósio 
de Padrões de Informática em Saúde
S.P.A. – Saúde participa de Simpósio 
de Padrões de informática em Saúde

Entre os dias de 8 a 11 do último 
mês de julho, o Sistema Paulista de 
Assistência participou do I Simpó-
sio de Padrões de Informática em 
Saúde: Estado da Arte e Desafios, 
realizado pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) 
e pela Universidade Federal de 
São Paulo – Escola Paulista de 
Medicina (Unifesp), no auditório 
‘Marcos Lindenberg’.

O simpósio reuniu entidades de 
várias classes do mercado da saúde 
no Brasil, como médicos, opera-
doras de Planos de Saúde, pres-
tadores como hospitais, clínicas, 
laboratórios, assim como também 
houve a participação do meio aca-
dêmico representado por Univer-
sidades Federais e Estaduais de 
vários estados. O Governo Bra-
sileiro esteve presente através da 
participação efetiva, inclusive com 
patrocínio e apoio institucional 
do Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), DATASUS-MS e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

O evento visou destacar o tra-

A realidade no mercado de Planos de Saúde
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Programa de Promoção à Saúde 
leva treinamento a Jacutinga

O superintendente operacional do S.P.A. – Saúde, Hildo Grassi, no momento 
da assinatura do termo de compromisso do programa de Promoção à Saúde na 
COAPEJA, em Jacutinga.

O Sistema Paulista de Assistên-
cia esteve no início de agosto em 
vista à Cooperativa Agropecuária 
de Jacutinga (COAPEJA), asso-
ciada fundadora do S.P.A. – Saúde 
e a Associação Comercial, Indus-
trial e Rural de Jacutinga (ACIJA). 
A implantação do treinamento para 
o Programa de Promoção á Saúde 
e Prevenção às Doenças, alcançou 
a meta de aproximadamente 43% 
das associadas,  o que significa 
cerca de 70% dos beneficiários.

O evento ocorreu no Hotel 
Parque das Primaveras, na cidade 
mineira, e o treinamento foi minis-
trado pela equipe S.P.A. – Saúde 
responsável em desenvolver e 
implantar o Programa de Saúde. O 
gerente médico Dr. Wilson Scar-
pioni Grassi, natural de Jacutinga, 
relatou que “se sentia duplamente 
responsável ao dar mais este trei-
namento, por ser da terra e produ-
tor rural assim como médico res-
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balho realizado pela Comissão 
de Estudo Especial de Informá-
tica em Saúde da ABNT (ABNT/
CEE – Informática em Saúde), que 
tem o objetivo de analisar, apro-
var e propor ao Brasil normas de 
informática em saúde, sendo um 

espelho do Comitê Técnico da ISO 
(ISO TC 215 – Health Informa-
tics). 

Na ocasião, a filosofia do S.P.A. 
– Saúde impressionou os represen-
tantes de outros países (leia mais 
na página 3).

ponsável por este programa e sua 
implantação pela operadora, nas 
associadas para os profissionais em 
saúde de sua terra”. Entre os que 
prestigiaram o treinamento, esteve 
o superintendente operacional 
do S.P.A. – Saúde, Hildo Grassi, 
também natural de Jacutinga.

A abertura do evento coube ao 
presidente da COAPEJA, Antonio 
de Almeida Cascelli conjuntamente 
com Antonio Rogério Sartori. 
Cascelli ressaltou a importância 
daquele momento para o produtor 
rural, da obrigação da operadora 
no cumprimento das determina-
ções da ANS, assim como a serie-
dade com que o Sistema Paulista 
de Assitência atende às exigências 
legais em prol da saúde de seus 
cooperados. Ao final do evento 
foram distribuidos certificados aos 
participantes.

leia mais sobre o Programa de 
Promoção à Saúde na página 2.

Da esquerda para a direita: Rigoleta Dutra (ANS), Eduardo Mugnai e Daiane Maciel (S.P.A. 
– Saúde), Dra. Beatriz de Faria Leão (Zilics)  e Dr. Sérgio Freire (UERJ). No destaque, outros participantes do S.P.A. – 
Saúde, Dr. Wilson Grassi, gerente médico, Hildo Grassi, superintendente operacional e Dr. José Toro, assessor jurídico.
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única escolha e recuperar 
o seu corpo. Infelizmente 
a maioria das pessoas que 
sofrem de dor lombar não 
está pronta para explicar a 
causa do seu sofrimento. 
‘Vida’ ou ‘velhice’ são 
algumas vezes as expli-
cações que ouvimos. “Eu 
não sou mais jovem”, sus-
piram, como se não tives-
sem o poder de descobrir 
todo o seu potencial como 
seres humanos. Em toda 
sua integridade, o corpo 
é um mistério que pode 
ser enfraquecido por uma 
serie de sintomas inexpli-
cáveis que não respondem 
a nenhum tratamento. A 
dor não diagnosticada é 
frustrante e afeta todos os 
aspectos da vida de uma 
pessoa. 

Na verdade quando elas 
disserem que “a vida” é a 
causa de seus tornozelos 
rígidos, dores nas costas 
e cabeça, elas estarão 
certas. 

Existem tensões con-
tinuas e traumas no meio 
ambiente, e, se esses fato-
res de estresse continua-
rem atuando, conseqüen-
temente causarão doenças 
e complicações físicas.

O autoconhecimento 
corporal é importante. 
Saber explorar o corpo, 
sentir os movimentos e 
com isso perceber em 
quais posições seu corpo 
fala com você. Quais são 
as piores posturas para 
sua coluna e conseqüente-
mente quais são as melho-
res. 

A vida proporciona 
momentos únicos e nin-
guém pode deixá-la passar 
com dores nas costas!

As dores lombares, 
agudas ou suaves, são 
os principais motivos de 
reclamação freqüente 
entre os pacientes de con-
sultório a cada semana. 
Atletas, estudantes, donas-
de-casa, atores, profis-
sionais liberais, sofrem 
uma série de síndromes e 
tensões na coluna lombar. 
Menos freqüentes são as 
dores na coluna torácica 
e cervical as quais podem 
ser resultado de anorma-
lidades estruturais que 
envolvem músculos pos-
turais, tendões, ligamen-
tos ou nervos. Para muitas 
pessoas, as dores lomba-
res são crônicas e debili-
tantes.

Geralmente, a dor 
é causada por tensão, 
estresse e fatores psicoló-
gicos. Muitas pessoas tem 
uma relação de medo com 
a dor, e esse medo pode 
agravar essa dor. E mesmo 
após estarem curadas, se 
recusam a fazer certas ati-
vidades, com medo de a 
dor voltar.

Há muitas causas para 
as dores lombares – má 
postura, movimentos diá-
rios que forçam a coluna, 
por exemplo. Quando a 
dor é resultado direto de 
uma lesão, acidente ou 
queda, atos do dia-a-dia 
que a pessoa pode identifi-
car, as chances de recupe-
ração são maiores. Há uma 
satisfação em ser capaz de 
explicar a origem da dor, 
e muitas pessoas tendem a 
dar os passos certos para 
recuperar sua mobilidade 
e saúde. O trauma de um 
acidente de carro força 
essas pessoas a agirem: 
elas foram atingidas pela 
falta de atenção ou pelo 
erro de alguém e, agora, a 
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Fone: (035) 3241-1636
Especialidade: Nutrição

José Roberto da Silveira oli-
veira - laboratório São José
Rua São José, 31
Fone: (035) 3241-2056
Especialidade: 
Análises Clínicas

São JoSé do Rio PRETo - SP
Camila Fernandes Silva
Rua Antonio de Godoy, 4099
Fone: (017) 3234-2919
Especialidade: Fisioterapia

Clínica Crivellin 
Rua Pernambuco, 3351
Fone: (017) 3232-1278
Especialidade: 
Ginecologia/Obstetra

TAuBATé - SP
Cleide Araujo de oliveira
Praça Monsenhor Silva Barros, 
254, conj. 81
Fone: (012) 3621-8564
Especialidade: Nutrição

iTAJuBá - mG
Sanicor diagnóstico 
em Cardiologia
Rua Francisco Masseli, 852
Fone: (035) 3622-2930
Especialidade: 
Teste Ergométrico Computado-
rizado, MAPA, Holter Digital, 
Ecocollordopplercardiograma

VARGiNHA - mG
larissa Bottrel Reis Nogueira
Rua Alferes Joaquim Antonio, 32 
sala 101, Vila Pinto
Fone: (035) 3222-1415
Especialidade: Nutrição
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S.P.A. – Saúde participa de Simpósio 
de Padrões de informática em Saúde

Entre os dias de 8 a 11 do último 
mês de julho, o Sistema Paulista de 
Assistência participou do I Simpó-
sio de Padrões de Informática em 
Saúde: Estado da Arte e Desafios, 
realizado pela Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) 
e pela Universidade Federal de 
São Paulo – Escola Paulista de 
Medicina (Unifesp), no auditório 
‘Marcos Lindenberg’.

O simpósio reuniu entidades de 
várias classes do mercado da saúde 
no Brasil, como médicos, opera-
doras de Planos de Saúde, pres-
tadores como hospitais, clínicas, 
laboratórios, assim como também 
houve a participação do meio aca-
dêmico representado por Univer-
sidades Federais e Estaduais de 
vários estados. O Governo Bra-
sileiro esteve presente através da 
participação efetiva, inclusive com 
patrocínio e apoio institucional 
do Ministério da Saúde, Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), DATASUS-MS e Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. 

O evento visou destacar o tra-

A realidade no mercado de Planos de Saúde
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Vida e dores 
lombares

Coluna Médica

Leia na página 2

Programa de Promoção à Saúde 
leva treinamento a Jacutinga

O superintendente operacional do S.P.A. – Saúde, Hildo Grassi, no momento 
da assinatura do termo de compromisso do programa de Promoção à Saúde na 
COAPEJA, em Jacutinga.

O Sistema Paulista de Assistên-
cia esteve no início de agosto em 
vista à Cooperativa Agropecuária 
de Jacutinga (COAPEJA), asso-
ciada fundadora do S.P.A. – Saúde 
e a Associação Comercial, Indus-
trial e Rural de Jacutinga (ACIJA). 
A implantação do treinamento para 
o Programa de Promoção á Saúde 
e Prevenção às Doenças, alcançou 
a meta de aproximadamente 43% 
das associadas,  o que significa 
cerca de 70% dos beneficiários.

O evento ocorreu no Hotel 
Parque das Primaveras, na cidade 
mineira, e o treinamento foi minis-
trado pela equipe S.P.A. – Saúde 
responsável em desenvolver e 
implantar o Programa de Saúde. O 
gerente médico Dr. Wilson Scar-
pioni Grassi, natural de Jacutinga, 
relatou que “se sentia duplamente 
responsável ao dar mais este trei-
namento, por ser da terra e produ-
tor rural assim como médico res-
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balho realizado pela Comissão 
de Estudo Especial de Informá-
tica em Saúde da ABNT (ABNT/
CEE – Informática em Saúde), que 
tem o objetivo de analisar, apro-
var e propor ao Brasil normas de 
informática em saúde, sendo um 

espelho do Comitê Técnico da ISO 
(ISO TC 215 – Health Informa-
tics). 

Na ocasião, a filosofia do S.P.A. 
– Saúde impressionou os represen-
tantes de outros países (leia mais 
na página 3).

ponsável por este programa e sua 
implantação pela operadora, nas 
associadas para os profissionais em 
saúde de sua terra”. Entre os que 
prestigiaram o treinamento, esteve 
o superintendente operacional 
do S.P.A. – Saúde, Hildo Grassi, 
também natural de Jacutinga.

A abertura do evento coube ao 
presidente da COAPEJA, Antonio 
de Almeida Cascelli conjuntamente 
com Antonio Rogério Sartori. 
Cascelli ressaltou a importância 
daquele momento para o produtor 
rural, da obrigação da operadora 
no cumprimento das determina-
ções da ANS, assim como a serie-
dade com que o Sistema Paulista 
de Assitência atende às exigências 
legais em prol da saúde de seus 
cooperados. Ao final do evento 
foram distribuidos certificados aos 
participantes.

leia mais sobre o Programa de 
Promoção à Saúde na página 2.

Da esquerda para a direita: Rigoleta Dutra (ANS), Eduardo Mugnai e Daiane Maciel (S.P.A. 
– Saúde), Dra. Beatriz de Faria Leão (Zilics)  e Dr. Sérgio Freire (UERJ). No destaque, outros participantes do S.P.A. – 
Saúde, Dr. Wilson Grassi, gerente médico, Hildo Grassi, superintendente operacional e Dr. José Toro, assessor jurídico.


