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A assistência médica é um dos 
itens de preocupação em todas as 
classes sociais, porém, os indivíduos 
muitas vezes não têm condições 
de avaliar os benefícios que adqui–
rem ao se inscrever em um plano 
de saúde. Por outro lado, a cultura 
das pessoas que buscam a assistên–
cia médica, com exceções,  conduz 
ao raciocínio de que para ter saúde 
basta estar inscrito em um plano de 
saúde. Os líderes cooperativistas e de 
sindicatos rurais catalogam em suas 
entidades histórias de insucesso e de 
grandes aborrecimentos relacionados 
à assistência médica adquirida de 
forma coletiva. 

No passado estas questões se 
asseveravam em face da falta de 
regulamentação no segmento e hoje, 
ironicamente, se agrava por excesso 
de regulamentação. Atualmente  as 
operadoras que comercializam planos 
de saúde somente procuram vender 
contratos coletivos e nunca contratos 
individuais, isto porque em contratos 
coletivos elas podem se beneficiar 
de reajustes superiores aos divulga–
dos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), podendo incluir 
no reajuste anual  a sinistralidade 
ocorrida em determinado período 
de contrato e no mesmo contrato, no 

valor das contribuições das pessoas 
que forem se inscrever, mesmo que 
tenham idade equivalente, as contri–
buições estarão majoradas em função 
das despesas ocorridas com as pes–
soas já inscritas anteriormente. 

Atualmente existe, apesar da lei 
assegurar o contrário, uma série de 
objeções no momento de liberação de 
benefícios, prevalecendo de qualquer 
forma a equação econômica de lucro. 
Todas estas situações enumeradas nos 
incentivam  em manter  um modelo 
de assistência médica seguro, está–
vel, simples, transparente, honesto, 
de cunho social  e de custos razoá–
veis, com êxito em nosso propósito 
até os dias atuais. Quando instituído  
o Sistema Paulista de Assistência, 
entidade administrada pelo sistema 
de autogestão, modalidade de admi–
nistração em que o maior valor é a 
saúde, a dignidade, a igualdade, a  
justiça e a adequação dos custos à 
realidade das  pessoas originárias do 
meio rural, fomos ousados, mas rea–
lizamos. 

Para manter esta conquista é 
necessário que os dirigentes e bene–
ficiários das  entidades associativas, 
cooperativas e sindicatos rurais, reco–
nheçam seus compromissos para com 
o equilíbrio econômico  financeiro do 
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Credenciados
AVARÉ - SP
Conforti & Afonso Prestação de
Serviços Oftalmológicos S/C Ltda.
R. Santa Catarina, 769, Sala 02
Fone: (17) 3733–7033
Especialidade: Oftalmologia 

BOA ESPERANÇA - MG
Alexandre Silva Coelho
R. Wilson Silveira Lemos, 300
Fone: (35) 3851–1816
Especialidade: Oftalmologia 

BORDA DA MATA - MG  
Laboratório Oliveira e Faria Ltda.
R. João Porfírio da Silva, 203
Fone: (35) 3445–2148
Especialidade: Análises Clínicas
  
CAMPINAS - SP  
Instituto de Medicina e Cirurgia Stolf Ltda. 
Av. Barão de Itapura, 1444
Fone: (19) 3272–7451
Especialidade: Cirurgia Cardíaca
  
GUARATINGUETÁ - SP  
Ana Castelli Zacharias
R. Profa. Dulce Selles Vieira, 148
Fone: (12) 3133–7788
Especialidade: Clínica Médica

Mario Takano
R. Rangel Pestana, 162
Fone: (12) 3132–4531
Especialidade: Ginecologia/Obstetra

Laboratório Vital Brasil Ltda.
R. Prudente de Moraes, 68
Fone: (12) 3128–4549
Especialidade: Análises Clínicas

ITAJUBÁ - MG  
Bem Estar Centro de Fisioterapia 
e Pilates Ltda.
R. Dr. Pereira Cabral, 408
Fone: (35) 3621–8128
Especialidade: Fisioterapia

Marcelo Meni Gonçalves
R. Dr. Américo de Oliveira, 326
Fone: (35) 3621–1273
Especialidade: Oftalmologia

Santa Casa de Misericórdia 
de Itajubá
R. Cesário Alvim, 632
Fone: (35) 3629–5600
Especialidade: Hospital Geral
  
LAVRAS - MG  
Patologia São Lucas Ltda.
R. Comendador Jose Esteves, 665
Fone: (35)3826–2555
Especialidade: Análises Clínicas

Wanize de Sousa Guimarães
Praça Dr. Augusto Silva, 68 Sl 105
Fone: (35)3821–6781
Especialidade: Nutrição

LORENA - SP  
Margarida Maria Castilho Nunes
R. Major Oliveira Borges, 78
Fone: (12) 3152–1127
Especialidade: Psicologia

Mario Takano
R. Major Rodrigo Luiz, 195
Fone: (12) 3153–1318
Especialidade: Ginecologia/Obstetra

OURO FINO - MG  
Vivian Mara Silva da Luz
Clínica de Nutrição Ltda – Me
R. Treze de Maio, 210
Fone: (35)3441–1951
Especialidade: Nutrição
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Notas

Foi desenvolvido pelo departamento 
de Tecnologia da Informação do S.P.A. 
– Saúde o Portal Beneficiário com o 
objetivo de disponibilizar informações 
específicas do beneficiário, como: extrato, 
contribuição, informe de despesas com 
plano de saúde para IR, consulta rede 
credenciada, manual do beneficiário, fale 
conosco e alterar senha.

Através da web o beneficiário pode 
consultar on-line os dados atualizados 
da rede credenciada, sua utilização do 
plano através do extrato, encaminhar 
através do fale conosco, sugestão, crítica, 
informação referente ao atendimento 
da nossa rede credenciada e imprimir o 
manual do beneficiário. As informações 
são restritas ao login e senha informada 
no momento da conexão garantindo que 
o beneficiário terá acesso somente às 
informações dele, dentro dos termos do 
sigilo e confidencialidade que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
propõe.

É importante para o beneficiário e 
para o S.P.A. – Saúde ter conhecimento 
de como os nossos prestadores: hospitais, 
clínicas, laboratórios e consultórios estão 
atendendo nossos beneficiários, através 
do fale conosco será um canal para 
recebermos estas informações através de 
críticas, sugestões e elogios.

Este serviço foi criado para aprimorar 
o atendimento aos beneficiários do S.P.A. 
– Saúde, estreitar relacionamento e 
garantir um atendimento com excelência.

Para ter acesso digite o link: 
http://www.spasaude.org.br/software/
beneficiario/index.php ou através do site 
do S.P.A. – Saúde: http://www.spasaude.
org.br/ clique na opção beneficiário.

Qualquer dúvida entrar em contato com 
Cristina Pinto (Serviço Social) através do 
telefone (011) 3146-3131 ramal 354.

O S.P.A. – Saúde pensando em você!

S.P.A. – Saúde disponibiliza o 
Portal do Beneficiário 

Daiane Maciel
Coordenadora de Sistemas

do S.P.A. – Saúde

Palavras

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

Hildo Grassi
 “O Sistema Paulista de Assistência acre–

dita na responsabilidade compartilhada, onde 
os compromissos e necessidades devem ser 
trabalhados harmoniosamente entre o S.P.A 
– Saúde/representantes/beneficiários, assim 
ações em conjunto garantem a vitalidade e 
sustentabilidade de nosso crescimento.”

A partir desta compreensão, trabalhará o 
tema “Crescimento com responsabilidade 
compartilhada – S.P.A – Saúde – Associa–
das – beneficiários”, no quinto encontro, 
que realiza todos os anos no mês de abril. A 
finalidade do encontro é ressaltar aos  nossos 
colaboradores um entendimento da nossa 
filosofia de trabalho: o que somos, porque 
existimos, como devemos tratar e sermos 
tratados, onde estamos hoje e como  e onde 
devemos chegar, ressaltando a diferença 
entre o S.P.A – Saúde e os planos comerciais 
e principalmente,   a atenção que deve ser 
direcionada aos beneficiários produtores 
rurais, às suas necessidades e suas carên–
cias.

O encontro também focalizará a harmo–
nia que deve existir entre o escritório central 
e as colaboradoras externas, o conhecimento 
pessoal, as interações, os relacionamentos    
necessários, a troca de informações sobe as 
necessidades das mais diversas regiões que 
atuamos, sempre com o enfoque de melhor 
servir.

Outro ponto que será considerado é o 
aperfeiçoamento das informações, novas 
legislações, regulamentações internas, deci–
sões do conselho administrativo, normas, 

regimentos, objetivando através do inves–
timento no conhecimento, um crescimento 
sustentável.

Ao final da programação teremos uma 
palestra motivacional com profissional con–
tratado, voltada a motivar o grupo para as 
superações tão necessárias às soluções do 
dia a dia.

Por fim, teremos a Assembléia Geral que 
irá aprovar as contas do exercício de 2008, 
seguindo com as eleições dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, que estatutariamente 
é realizado a cada quatro anos.

Vale lembrar os nossos princípios de 
Missão, Visão e Valores:

a) “Prover através de programas auto–
geridos o atendimento as necessidades de 
assistência a saúde e da qualidade de vida 
dos beneficiários indicados por suas unida–
des filiadas, assegurando-lhes uma eficiente 
prestação de serviços ao menor custo possí–
vel”

b) “Alcançar através da qualidade assis–
tencial o equilíbrio social do atendimento 
que as classes populacionais devem ter, 
principalmente se tratando do homem do 
campo”

c) “Vontade, perseverança, idealismo, 
idoneidade, identidade e justiça para com os 
recursos aplicados do S.P.A – Saúde, pelas 
associadas, aos beneficiários”.

Depoimento

É com muito prazer que levo a esse 
informativo o testemunho do que ocorreu 
comigo e que talvez você, caro leitor, não 
saiba da ajuda com que pode contar, mesmo 
fazendo parte desta entidade. 

Fui vítima de câncer intestinal, mal que 
me acometeu de repente, e logo recorri ao 
S.P.A – Saúde, nosso ótimo convênio, que 
me ajudou muito neste período.

Estive em Alfenas, cidade provida de 
alguns recursos, onde fiz os primeiros 
exames, sendo no entanto aconselhado pelo 
corpo médico, a procurar um centro mais 
estruturado.

Felizmente era São Paulo, onde fui 
atendido por uma equipe médica fantás–
tica, liderada pela professora Dra. Magali 
Gemio Teixeira, assessorada pelo Dr. Ale–
xandre, não menos competente, e a quem 
de público fico bastante agradecido.

No entanto, nada teria acontecido com 
tal sucesso, se não fosse nosso S.P.A – 
Saúde, assistido por urna funcionária da 
Assistência Social, Cristina Aparecida 
Pinto, que além de educada, atenciosa e 
amiga, tornou minha vida mais facilitada 
dentro de um hospital, de que temos que 
nos orgulhar por ser nosso parceiro, a nossa 
poderosa Beneficência Portuguesa. 

Por isso levo ao conhecimento dos 
nossos associados que podem e devem 
confiar no S.P.A – Saúde, convênio sério, 
atencioso e respeitado. Espero que os coo–
perados procurem suas cooperativas para 
se associar ao nosso plano.

Convênio sério, 
atencioso e respeitado
Casemiro Cléber de Almeida

Casemiro Cléber de Almeida
Beneficiário do S.P.A.–Saúde, através da Cooperativa de 
Crédito Rural da Carmo do Rio Claro Ltda.

S.P.A – Saúde, sabendo–se que temos 
um grande número de vantagens na  
assistência médica disponibilizada 
se comparado  com o que existe no 
mercado, temos também responsabi–
lidade, uma vez que não compramos 
um plano de saúde da instituição mas 
nos associamos por intermédio de 
nossas cooperativa e sindicatos e nos 
tornamos titulares desta instituição o 
que nos obriga a preocupar com seu 
equilíbrio econômico financeiro e 
seu bom atendimento. Cada um deve  
atuar como um fiscal, um adminis–
trador  da  entidade. Alguns ítens 
que estatisticamente podem minimi–
zar os custos de um plano de saúde 
traduzem no desenvolvimento de 
uma cultura de que plano de saúde é 
para se tratar preventivamente nunca 
depois de ter perdido a saúde, princi–
palmente por fatores que podem ser 
controlados.

O Sistema Paulista de Assistência 
foi elaborado para administrar planos 
de saúde coletivos familiares sendo, 
portanto, elaborado com custos redu–
zidos, sem reservas para cobrir sinis–
tralidade por desequilíbrio de faixa 
etária ou de doenças pré–existentes 
sendo   nossa obrigação observar que 
as adesões sejam equilibradas pos–
suindo no máximo 15% de pessoas 

de faixa etária  elevada e ou com 
alguma pré–patologia. Este equilíbrio 
poder ser buscado dentro de cada 
entidade associada, no momento das 
adesões de novos beneficiários e na 
conscientização de cada beneficiários 
de como utilizar os recursos desta 
laboriosa instituição. Concluindo, 
podemos reafirmar que  desequilí–
brio etário e mau uso dos recursos 
da instituição podem ser causadores 
de elevação dos custos de contri–
buições.  A gestão é feita com todo 
critério possível pela administração 
do S.P.A – Saúde, preservando a eco–
nomia dos beneficiários e  o sucesso 
total depende da colaboração dos  
líderes de cada entidade associada, 
assumindo sua posição e divulgando 
aos  seus liderados a necessidade de 
se observar as regras e orientações 
originárias da entidade e a cada bene–
ficiário cabe o entendimento de que  
o controle  de sua saúde também é de 
sua responsabilidade, pois qualquer 
esforço que se faça para preservar o 
equilíbrio econômico da instituição 
será revertido em seu benefício.

PASSOS - MG  
Sonia Lucia Sardinha de Lima
Av. Dr. Breno Soares Maia, 238 Sl 600
Fone: (35) 3522–0017
Especialidade: Ginecologia/Obstetra
  
PINDAMONHANGABA - SP  
Ultraderme Centro Dermatológico e 
de Medicina Estética Ltda.
R. Pinheiro da Silva, 377
Fone: (12) 3645–6645
Especialidade: Dermatologia
  
RIBEIRÃO BONITO - SP  
Blotta & Furlan S/C Ltda.
R. Coronel Pinto Ferraz, 509
Fone: (16) 3344–1284
Especialidade: Fisioterapia
  
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 
Maria Angela Cavalcanti Ribeiro 
Kallás
Av. Francisco Bilac Pinto, 341
Fone: (35) 3471–1016
Especialidade: Fonoaudiologia

Reabilitar Centro Integrado de 
Fisioterapia e Reabilitação Ltda – Me
R. Dr. Dionizio Azevedo Reis, 282
Fone: (35)3241–3040
Especialidade: Fisioterapia
  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Instituto de Nefrologia Ltda
Av. Madre Teresa de Calcutá, 469
Fone: (12) 3924–9300
Especialidade: 
Infectologia/Nefrologia/Patologia Clí–
nica
  
SÃO PAULO - SP  
Diagnósticos da América S/A
R. João Cachoeira, 743/745
Fone: (11) 3049–6999
Especialidade: Análises Clínicas

Pronto Clínica O. R. L. S/C Ltda. - 
Clínica Jamal (Unidade Morumbi)
R. Conde de Itu, 255
Fone: (11) 5521–3366
Especialidade: Otorrinolaringologia

Silvio Figueira Antonio
R. Vergueiro, 1855 Conjunto 29
Fone: (11) 5575–5621
Especialidade: Reumatologista

Victor Luiz Santos Haddad
R. do Paraíso, 139 Conj 14/15
Fone: (11) 3251–5785
Especialidade: Cardiologia
  
TAUBATÉ - SP  
Alessandra Lacerda Pontes Guimarães
R. Monsenhor Siqueira, 178
Fone: (12) 3622–6291
Especialidade: Pediatria

Citoclim - Serviços Médicos Ltda. - Me
R. Barão da Pedra Negra, 179
Fone: (12) 3632–3875
Especialidade: Análises Clínicas

Clínica de Fraturas Sta. Terezinha Ltda.
R. Padre Diogo Antônio Feijó, 101
Fone: (12) 3633–3800
Especialidade: Ortopedia/Traumatologia

Instituto de Nefrologia Ltda.
Av. Bandeirantes, 3100
Fone: (12) 3625–9300
Especialidade: Infectologia/Nefrologia/
Patologia Clínica

Jaqueline Bernardes Macklouf
R. Monsenhor Siqueira, 178
Fone: (12) 3622–6291
Especialidade: Pediatria

Crescer com 
responsabilidade compartilhada
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Notas

Foi desenvolvido pelo departamento 
de Tecnologia da Informação do S.P.A. 
– Saúde o Portal Beneficiário com o 
objetivo de disponibilizar informações 
específicas do beneficiário, como: extrato, 
contribuição, informe de despesas com 
plano de saúde para IR, consulta rede 
credenciada, manual do beneficiário, fale 
conosco e alterar senha.

Através da web o beneficiário pode 
consultar on-line os dados atualizados 
da rede credenciada, sua utilização do 
plano através do extrato, encaminhar 
através do fale conosco, sugestão, crítica, 
informação referente ao atendimento 
da nossa rede credenciada e imprimir o 
manual do beneficiário. As informações 
são restritas ao login e senha informada 
no momento da conexão garantindo que 
o beneficiário terá acesso somente às 
informações dele, dentro dos termos do 
sigilo e confidencialidade que a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
propõe.

É importante para o beneficiário e 
para o S.P.A. – Saúde ter conhecimento 
de como os nossos prestadores: hospitais, 
clínicas, laboratórios e consultórios estão 
atendendo nossos beneficiários, através 
do fale conosco será um canal para 
recebermos estas informações através de 
críticas, sugestões e elogios.

Este serviço foi criado para aprimorar 
o atendimento aos beneficiários do S.P.A. 
– Saúde, estreitar relacionamento e 
garantir um atendimento com excelência.

Para ter acesso digite o link: 
http://www.spasaude.org.br/software/
beneficiario/index.php ou através do site 
do S.P.A. – Saúde: http://www.spasaude.
org.br/ clique na opção beneficiário.

Qualquer dúvida entrar em contato com 
Cristina Pinto (Serviço Social) através do 
telefone (011) 3146-3131 ramal 354.

O S.P.A. – Saúde pensando em você!

S.P.A. – Saúde disponibiliza o 
Portal do Beneficiário 

Daiane Maciel
Coordenadora de Sistemas

do S.P.A. – Saúde

Palavras

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

Hildo Grassi
 “O Sistema Paulista de Assistência acre–

dita na responsabilidade compartilhada, onde 
os compromissos e necessidades devem ser 
trabalhados harmoniosamente entre o S.P.A 
– Saúde/representantes/beneficiários, assim 
ações em conjunto garantem a vitalidade e 
sustentabilidade de nosso crescimento.”

A partir desta compreensão, trabalhará o 
tema “Crescimento com responsabilidade 
compartilhada – S.P.A – Saúde – Associa–
das – beneficiários”, no quinto encontro, 
que realiza todos os anos no mês de abril. A 
finalidade do encontro é ressaltar aos  nossos 
colaboradores um entendimento da nossa 
filosofia de trabalho: o que somos, porque 
existimos, como devemos tratar e sermos 
tratados, onde estamos hoje e como  e onde 
devemos chegar, ressaltando a diferença 
entre o S.P.A – Saúde e os planos comerciais 
e principalmente,   a atenção que deve ser 
direcionada aos beneficiários produtores 
rurais, às suas necessidades e suas carên–
cias.

O encontro também focalizará a harmo–
nia que deve existir entre o escritório central 
e as colaboradoras externas, o conhecimento 
pessoal, as interações, os relacionamentos    
necessários, a troca de informações sobe as 
necessidades das mais diversas regiões que 
atuamos, sempre com o enfoque de melhor 
servir.

Outro ponto que será considerado é o 
aperfeiçoamento das informações, novas 
legislações, regulamentações internas, deci–
sões do conselho administrativo, normas, 

regimentos, objetivando através do inves–
timento no conhecimento, um crescimento 
sustentável.

Ao final da programação teremos uma 
palestra motivacional com profissional con–
tratado, voltada a motivar o grupo para as 
superações tão necessárias às soluções do 
dia a dia.

Por fim, teremos a Assembléia Geral que 
irá aprovar as contas do exercício de 2008, 
seguindo com as eleições dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, que estatutariamente 
é realizado a cada quatro anos.

Vale lembrar os nossos princípios de 
Missão, Visão e Valores:

a) “Prover através de programas auto–
geridos o atendimento as necessidades de 
assistência a saúde e da qualidade de vida 
dos beneficiários indicados por suas unida–
des filiadas, assegurando-lhes uma eficiente 
prestação de serviços ao menor custo possí–
vel”

b) “Alcançar através da qualidade assis–
tencial o equilíbrio social do atendimento 
que as classes populacionais devem ter, 
principalmente se tratando do homem do 
campo”

c) “Vontade, perseverança, idealismo, 
idoneidade, identidade e justiça para com os 
recursos aplicados do S.P.A – Saúde, pelas 
associadas, aos beneficiários”.

Depoimento

É com muito prazer que levo a esse 
informativo o testemunho do que ocorreu 
comigo e que talvez você, caro leitor, não 
saiba da ajuda com que pode contar, mesmo 
fazendo parte desta entidade. 

Fui vítima de câncer intestinal, mal que 
me acometeu de repente, e logo recorri ao 
S.P.A – Saúde, nosso ótimo convênio, que 
me ajudou muito neste período.

Estive em Alfenas, cidade provida de 
alguns recursos, onde fiz os primeiros 
exames, sendo no entanto aconselhado pelo 
corpo médico, a procurar um centro mais 
estruturado.

Felizmente era São Paulo, onde fui 
atendido por uma equipe médica fantás–
tica, liderada pela professora Dra. Magali 
Gemio Teixeira, assessorada pelo Dr. Ale–
xandre, não menos competente, e a quem 
de público fico bastante agradecido.

No entanto, nada teria acontecido com 
tal sucesso, se não fosse nosso S.P.A – 
Saúde, assistido por urna funcionária da 
Assistência Social, Cristina Aparecida 
Pinto, que além de educada, atenciosa e 
amiga, tornou minha vida mais facilitada 
dentro de um hospital, de que temos que 
nos orgulhar por ser nosso parceiro, a nossa 
poderosa Beneficência Portuguesa. 

Por isso levo ao conhecimento dos 
nossos associados que podem e devem 
confiar no S.P.A – Saúde, convênio sério, 
atencioso e respeitado. Espero que os coo–
perados procurem suas cooperativas para 
se associar ao nosso plano.

Convênio sério, 
atencioso e respeitado
Casemiro Cléber de Almeida

Casemiro Cléber de Almeida
Beneficiário do S.P.A.–Saúde, através da Cooperativa de 
Crédito Rural da Carmo do Rio Claro Ltda.

S.P.A – Saúde, sabendo–se que temos 
um grande número de vantagens na  
assistência médica disponibilizada 
se comparado  com o que existe no 
mercado, temos também responsabi–
lidade, uma vez que não compramos 
um plano de saúde da instituição mas 
nos associamos por intermédio de 
nossas cooperativa e sindicatos e nos 
tornamos titulares desta instituição o 
que nos obriga a preocupar com seu 
equilíbrio econômico financeiro e 
seu bom atendimento. Cada um deve  
atuar como um fiscal, um adminis–
trador  da  entidade. Alguns ítens 
que estatisticamente podem minimi–
zar os custos de um plano de saúde 
traduzem no desenvolvimento de 
uma cultura de que plano de saúde é 
para se tratar preventivamente nunca 
depois de ter perdido a saúde, princi–
palmente por fatores que podem ser 
controlados.

O Sistema Paulista de Assistência 
foi elaborado para administrar planos 
de saúde coletivos familiares sendo, 
portanto, elaborado com custos redu–
zidos, sem reservas para cobrir sinis–
tralidade por desequilíbrio de faixa 
etária ou de doenças pré–existentes 
sendo   nossa obrigação observar que 
as adesões sejam equilibradas pos–
suindo no máximo 15% de pessoas 

de faixa etária  elevada e ou com 
alguma pré–patologia. Este equilíbrio 
poder ser buscado dentro de cada 
entidade associada, no momento das 
adesões de novos beneficiários e na 
conscientização de cada beneficiários 
de como utilizar os recursos desta 
laboriosa instituição. Concluindo, 
podemos reafirmar que  desequilí–
brio etário e mau uso dos recursos 
da instituição podem ser causadores 
de elevação dos custos de contri–
buições.  A gestão é feita com todo 
critério possível pela administração 
do S.P.A – Saúde, preservando a eco–
nomia dos beneficiários e  o sucesso 
total depende da colaboração dos  
líderes de cada entidade associada, 
assumindo sua posição e divulgando 
aos  seus liderados a necessidade de 
se observar as regras e orientações 
originárias da entidade e a cada bene–
ficiário cabe o entendimento de que  
o controle  de sua saúde também é de 
sua responsabilidade, pois qualquer 
esforço que se faça para preservar o 
equilíbrio econômico da instituição 
será revertido em seu benefício.

PASSOS - MG  
Sonia Lucia Sardinha de Lima
Av. Dr. Breno Soares Maia, 238 Sl 600
Fone: (35) 3522–0017
Especialidade: Ginecologia/Obstetra
  
PINDAMONHANGABA - SP  
Ultraderme Centro Dermatológico e 
de Medicina Estética Ltda.
R. Pinheiro da Silva, 377
Fone: (12) 3645–6645
Especialidade: Dermatologia
  
RIBEIRÃO BONITO - SP  
Blotta & Furlan S/C Ltda.
R. Coronel Pinto Ferraz, 509
Fone: (16) 3344–1284
Especialidade: Fisioterapia
  
SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG 
Maria Angela Cavalcanti Ribeiro 
Kallás
Av. Francisco Bilac Pinto, 341
Fone: (35) 3471–1016
Especialidade: Fonoaudiologia

Reabilitar Centro Integrado de 
Fisioterapia e Reabilitação Ltda – Me
R. Dr. Dionizio Azevedo Reis, 282
Fone: (35)3241–3040
Especialidade: Fisioterapia
  
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Instituto de Nefrologia Ltda
Av. Madre Teresa de Calcutá, 469
Fone: (12) 3924–9300
Especialidade: 
Infectologia/Nefrologia/Patologia Clí–
nica
  
SÃO PAULO - SP  
Diagnósticos da América S/A
R. João Cachoeira, 743/745
Fone: (11) 3049–6999
Especialidade: Análises Clínicas

Pronto Clínica O. R. L. S/C Ltda. - 
Clínica Jamal (Unidade Morumbi)
R. Conde de Itu, 255
Fone: (11) 5521–3366
Especialidade: Otorrinolaringologia

Silvio Figueira Antonio
R. Vergueiro, 1855 Conjunto 29
Fone: (11) 5575–5621
Especialidade: Reumatologista

Victor Luiz Santos Haddad
R. do Paraíso, 139 Conj 14/15
Fone: (11) 3251–5785
Especialidade: Cardiologia
  
TAUBATÉ - SP  
Alessandra Lacerda Pontes Guimarães
R. Monsenhor Siqueira, 178
Fone: (12) 3622–6291
Especialidade: Pediatria

Citoclim - Serviços Médicos Ltda. - Me
R. Barão da Pedra Negra, 179
Fone: (12) 3632–3875
Especialidade: Análises Clínicas

Clínica de Fraturas Sta. Terezinha Ltda.
R. Padre Diogo Antônio Feijó, 101
Fone: (12) 3633–3800
Especialidade: Ortopedia/Traumatologia

Instituto de Nefrologia Ltda.
Av. Bandeirantes, 3100
Fone: (12) 3625–9300
Especialidade: Infectologia/Nefrologia/
Patologia Clínica

Jaqueline Bernardes Macklouf
R. Monsenhor Siqueira, 178
Fone: (12) 3622–6291
Especialidade: Pediatria

Crescer com 
responsabilidade compartilhada
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Câncer de mama: 
como e por que rastrear

Coluna Médica

sendo a melhor forma de 
rastrear e diagnosticar 
precocemente o câncer 
mamário, proporcionando 
uma diminuição de, apro–
ximadamente, 30% na 
taxa de mortalidade pela 
doença, quando compa–
rada a mulheres que não 
seguem esta rotina.

Mulheres com alto risco 
para desenvolvimento do 
câncer de mama devem, 
muitas vezes, iniciar o 
rastreamento antes desta 
faixa etária.

O melhor exame de 
imagem, portanto, para 
rastrear o câncer mamá–
rio é a mamografia. O 
ultrassom de mama tem 
ampla utilidade em Mas–
tologia, porém apresenta 
grandes limitações como 
método de rastreamento. 
Cerca de 80% dos tumo–
res malignos iniciais, 
apresentam–se na forma 
de microcalcificações 
mamárias, que são lesões 
não vistas ao exame de 
ultrassom. Só são visíveis 
através da mamografia.

A realização do ras–
treamento mamográfico, 
apesar de não prevenir a 
doença, mostrou, de modo 
significativo, redução na 
mortalidade pelo câncer 
de mama (pois permite 
diagnósticos precoces), 
maiores taxas de cirurgias 
conservadoras (com pre–
servação da mama) e pos–
sibilidade de cura para as 
pacientes acometidas.

O rastreamento do 
câncer de mama femi–
nino vem sendo instituído 
em programas de saúde 
no mundo inteiro. Nos 
países desenvolvidos, já 
se encontra como medida 
de saúde amplamente 
estabelecida. Já nos países 
subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, como 
o Brasil, ainda não con–
seguiu ser difundido de 
modo a ser oferecido, ade–
quadamente, a toda popu–
lação, especialmente, a de 
baixa renda. 

O câncer de mama é, de 
todos os tipos de câncer, o 
segundo mais comum em 
mulheres no Brasil e o que 
mais mata, no sexo femi–
nino, em todo o mundo. 
Estima–se que foram diag–
nosticados, em nosso país, 
cerca de 49.000 novos 
casos da doença, durante 
o ano de 2006. 

Infelizmente, não exis–
tem medidas efetivas para 
a prevenção primária do 
câncer de mama. Daí a 
importância do rastrea–
mento, através do qual, o 
diagnóstico pode ser feito 
precocemente. Em fases 
iniciais, a doença tende a 
ser mais localizada, possi–
bilitando chances de cura, 
pelo fato de ainda não ter 
se tornado sistêmica (ou 
seja, ainda não ter origi–
nado metástases). 

Os programas atuais de 
rastreamento dos princi–
pais centros americanos e 
europeus recomendam a 
realização de uma mamo–
grafia por ano para toda 
mulher a partir dos 40 
anos de idade. Esta vem 

Dr. Cássio Furtini Haddad
Ginecologista, Obstetra e Mastologista 
da Associação de Amparo Materno-
Infantil Rosa Haddad Lavras/MG, 
prestador de serviços credenciado do  
S.P.A. – Saúde.

Dr. Cássio Furtini Haddad

Painel

A prevenção e detecção pre–
coce de possíveis patologias 
proporciona ganhos que vão 
além da diminuição de custos 
com a saúde e que influen–
ciam diretamente no tempo 
que podemos ter ao lado das 
pessoas que amamos, que 
prezamos. 

Quando estamos saudá–
veis, estamos mais propensos 
ao amor, a troca de experiên–
cias, mais abertos as possibi–
lidades em geral. Ganhamos 
em todos os sentidos e pode–
mos investir em várias áreas 
de nossas vidas.

Dentro do Programa de 
Saúde, quando já existe uma 
patologia instalada, também 
aplicamos medidas que pre–
vinam complicações durante 
o seu tratamento e que levem 
a extinção ou redução de 
danos por ela causados. Esse 
trabalho denominamos nível 
secundário ou terciário de 
cuidados. Varia conforme o 
quadro clínico.

Objetivamos, nesses 
casos, ofertar aos nossos 
beneficiários e beneficiárias, 
informação, educação, tera–
pias e tratamentos comple–
mentares que resultem em 
maior e melhor qualidade 
de vida, conforme o grau de 
instalação e complicação da 
doença. 

Ou seja, existem ações 
preventivas de diferentes 
níveis e tipos que são suge–
ridas ou indicadas pela nossa 
vasta equipe multidisciplinar 
em saúde. 

É evidente que cada um de 
nós temos nossa parcela de 
responsabilidade na adoção 
de medidas preventivas, 
principalmente na prevenção 
primária, que muitas vezes 
está relacionada diretamente 
aos nossos hábitos de vida.

Fica a pergunta para você 
caro(a) leitor(a):  viver bem 
é um bom negócio?

Ao falarmos de saúde, um 
dos principais objetivos ao 
se estabelecer procedimen–
tos preventivos é equilibrar 
a relação entre os benefícios 
alcançados na prevenção da 
doença e os custos envol–
vidos (aqui, pensando não 
apenas em custos financei–
ros, mas de tempo de vida, de 
convívio em família e outras 
pessoas essenciais em nossas 
relações). 

A prevenção em saúde 
evita conseqüências graves 
ou de difícil reparação pos–
terior. 

Para entender melhor esse 
assunto, pensemos a saúde 
em três níveis de cuida–
dos distintos: o Primário, o 
Secundário e o Terciário.

O nível primário (indi–
viduo saudável) refere–se 
a medidas para reduzir ou 
evitar a exposição a fatores 
de riscos associados a doen–
ças que uma vez instaladas 
no organismo, tornam–se crô–
nicas. O nível primário inclui 
modificações de hábitos de 
vida relacionados as princi–
pais causas de mortalidade 
cardiovascular e oncológica 
através de uma alimentação 
saudável e balanceada, da 
prática regular de atividade 
física, da redução do con–
sumo de álcool e do  fumo, 
entre outras práticas saudá–
veis. Aproveitando a passa–
gem do Dia das Mulheres, 
quero falar especialmente 
com as beneficiárias do plano 
de saúde do S.P.A. – Saúde: 
dentro da prevenção primá–
ria, nosso Programa de Pro–
moção da Saúde e Prevenção 
de Riscos e Doenças trabalha 
não somente com as linhas 
de cuidados com o Diabetes 
Melittus e hipertensão arte–
rial sistêmica, como também 
com o diagnóstico precoce 
de doenças ginecológicas 
femininas (câncer de colo de 
útero e de mama) através de 
exames de rastreamento: col–
pocitologia oncótica (exame 
papanicolau) e a mamografia. 

Elisângela Gomes Dellicolli
Assistente Social do  S.P.A. – Saúde.

Elisângela Gomes Dellicolli

Viver bem é um
bom negócio?

S.P.A. – Saúde sai na frente de outras 
operadoras e garante plano do produtor rural

S.P.A. – Saúde sai na frente de outras 
operadoras e garante plano do produtor rural

À esquerda, cópia do 
documento que garante ao 
S.P.A. – Saúde a autorização 
de funcionamento como 

operadora de planos privados de 
saúde. Acima, o assessor jurídico do 
Sistema Paulista de Assistência, Dr. 
José Luiz Toro da Silva:  importante 
conquista.

No último dia 19 de 
fevereiro foi publicada no 
Diário Oficial da União 
a autorização de fun–
cionamento do Sistema 
Paulista de Assistência 
para atuar no mercado de 
saúde suplementar como 
Operadora de Planos Pri–
vados de Assistência à 
Saúde, a qual terá vali–
dade de quatro anos, a 
contar da data da referida 
publicação, renovável, 
sempre por igual perí–
odo. Até então, o S.P.A. – 
Saúde exercia as suas ati–
vidades por meio de um 
registro provisório que foi 
concedido, no passado, 
pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS). “Trata–se de uma 
importante vitória do Sis–
tema Paulista de Assistên–
cia”, comemorou o asses–
sor jurídico da entidade, 
José Luiz Toro da Silva, 
“Todos os colaboradores 
do S.P.A. – Saúde estão 
de parabéns por essa con–
quista”.

As autorizações de fun–
cionamento somente são 
concedidas para aquelas 
operadoras que preenche–
ram todos os requisitos 
exigidos pela ANS, com 
referência aos requisitos 
de registro de operadora e 
registro de produto, prin–
cipalmente que demons–
traram possuir índices 
compatíveis de Patrimô–
nio Mínimo Ajustado e 

Margem de Solvência, 
determinados pela Reso–
lução Normativa 160, e 
que realizaram todas as 
provisões e aportes neces–
sários para a constituição 
das provisões técnicas.

Como a imprensa 
divulgou recentemente, 
muitas operadoras de 
planos privados de assis–
tência à saúde ainda não 
obtiveram a mencionada 
autorização, sabendo–se 
que algumas não conse–
guirão obtê–la e não pode–
rão continuar no mercado 
devido a isso. Aquelas que 
não conseguirem atender 
os mencionados requisi–
tos serão obrigadas a pro–
ceder à transferência de 
suas carteiras de benefici–
ários para outras operado–
ras, desde que autorizadas 

pela ANS, sob pena do 
órgão regulador efetuar 
um leilão das carteiras, 
podendo os beneficiários 
ficar, na pior das hipóte–
ses, sem plano de saúde.

Devido ao trabalho de 
todos no S.P.A. – Saúde, 
os seus beneficiários não 
estarão correndo esse 
risco, pois a autorização 
de funcionamento repre–
senta verdadeira certifica–
ção dada pela ANS, obser–
vando todos os requisitos 
legais e a existência de 
sólida saúde econômico–
financeira. “Obviamente, 
que não podemos descui–
dar, devendo continuar o 
trabalho sério e respon–
sável que foi reconhe–
cido pela ANS”, avalia o 
gerente administrativo do 
S.P.A. – Saúde, Ricardo 

de Oliveira Garcia, “pri–
mando pela qualidade 
dos atendimentos, sempre 
atentos às exigências da 
legislação vigente, para 
que o produtor rural tenha 
sempre a certeza que o seu 
plano de saúde não será 
leiloado ou transferido 
para outra operadora”.
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Câncer de mama: 
como e por que rastrear

Coluna Médica

sendo a melhor forma de 
rastrear e diagnosticar 
precocemente o câncer 
mamário, proporcionando 
uma diminuição de, apro–
ximadamente, 30% na 
taxa de mortalidade pela 
doença, quando compa–
rada a mulheres que não 
seguem esta rotina.

Mulheres com alto risco 
para desenvolvimento do 
câncer de mama devem, 
muitas vezes, iniciar o 
rastreamento antes desta 
faixa etária.

O melhor exame de 
imagem, portanto, para 
rastrear o câncer mamá–
rio é a mamografia. O 
ultrassom de mama tem 
ampla utilidade em Mas–
tologia, porém apresenta 
grandes limitações como 
método de rastreamento. 
Cerca de 80% dos tumo–
res malignos iniciais, 
apresentam–se na forma 
de microcalcificações 
mamárias, que são lesões 
não vistas ao exame de 
ultrassom. Só são visíveis 
através da mamografia.

A realização do ras–
treamento mamográfico, 
apesar de não prevenir a 
doença, mostrou, de modo 
significativo, redução na 
mortalidade pelo câncer 
de mama (pois permite 
diagnósticos precoces), 
maiores taxas de cirurgias 
conservadoras (com pre–
servação da mama) e pos–
sibilidade de cura para as 
pacientes acometidas.

O rastreamento do 
câncer de mama femi–
nino vem sendo instituído 
em programas de saúde 
no mundo inteiro. Nos 
países desenvolvidos, já 
se encontra como medida 
de saúde amplamente 
estabelecida. Já nos países 
subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, como 
o Brasil, ainda não con–
seguiu ser difundido de 
modo a ser oferecido, ade–
quadamente, a toda popu–
lação, especialmente, a de 
baixa renda. 

O câncer de mama é, de 
todos os tipos de câncer, o 
segundo mais comum em 
mulheres no Brasil e o que 
mais mata, no sexo femi–
nino, em todo o mundo. 
Estima–se que foram diag–
nosticados, em nosso país, 
cerca de 49.000 novos 
casos da doença, durante 
o ano de 2006. 

Infelizmente, não exis–
tem medidas efetivas para 
a prevenção primária do 
câncer de mama. Daí a 
importância do rastrea–
mento, através do qual, o 
diagnóstico pode ser feito 
precocemente. Em fases 
iniciais, a doença tende a 
ser mais localizada, possi–
bilitando chances de cura, 
pelo fato de ainda não ter 
se tornado sistêmica (ou 
seja, ainda não ter origi–
nado metástases). 

Os programas atuais de 
rastreamento dos princi–
pais centros americanos e 
europeus recomendam a 
realização de uma mamo–
grafia por ano para toda 
mulher a partir dos 40 
anos de idade. Esta vem 
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A prevenção e detecção pre–
coce de possíveis patologias 
proporciona ganhos que vão 
além da diminuição de custos 
com a saúde e que influen–
ciam diretamente no tempo 
que podemos ter ao lado das 
pessoas que amamos, que 
prezamos. 

Quando estamos saudá–
veis, estamos mais propensos 
ao amor, a troca de experiên–
cias, mais abertos as possibi–
lidades em geral. Ganhamos 
em todos os sentidos e pode–
mos investir em várias áreas 
de nossas vidas.

Dentro do Programa de 
Saúde, quando já existe uma 
patologia instalada, também 
aplicamos medidas que pre–
vinam complicações durante 
o seu tratamento e que levem 
a extinção ou redução de 
danos por ela causados. Esse 
trabalho denominamos nível 
secundário ou terciário de 
cuidados. Varia conforme o 
quadro clínico.

Objetivamos, nesses 
casos, ofertar aos nossos 
beneficiários e beneficiárias, 
informação, educação, tera–
pias e tratamentos comple–
mentares que resultem em 
maior e melhor qualidade 
de vida, conforme o grau de 
instalação e complicação da 
doença. 

Ou seja, existem ações 
preventivas de diferentes 
níveis e tipos que são suge–
ridas ou indicadas pela nossa 
vasta equipe multidisciplinar 
em saúde. 

É evidente que cada um de 
nós temos nossa parcela de 
responsabilidade na adoção 
de medidas preventivas, 
principalmente na prevenção 
primária, que muitas vezes 
está relacionada diretamente 
aos nossos hábitos de vida.

Fica a pergunta para você 
caro(a) leitor(a):  viver bem 
é um bom negócio?

Ao falarmos de saúde, um 
dos principais objetivos ao 
se estabelecer procedimen–
tos preventivos é equilibrar 
a relação entre os benefícios 
alcançados na prevenção da 
doença e os custos envol–
vidos (aqui, pensando não 
apenas em custos financei–
ros, mas de tempo de vida, de 
convívio em família e outras 
pessoas essenciais em nossas 
relações). 

A prevenção em saúde 
evita conseqüências graves 
ou de difícil reparação pos–
terior. 

Para entender melhor esse 
assunto, pensemos a saúde 
em três níveis de cuida–
dos distintos: o Primário, o 
Secundário e o Terciário.

O nível primário (indi–
viduo saudável) refere–se 
a medidas para reduzir ou 
evitar a exposição a fatores 
de riscos associados a doen–
ças que uma vez instaladas 
no organismo, tornam–se crô–
nicas. O nível primário inclui 
modificações de hábitos de 
vida relacionados as princi–
pais causas de mortalidade 
cardiovascular e oncológica 
através de uma alimentação 
saudável e balanceada, da 
prática regular de atividade 
física, da redução do con–
sumo de álcool e do  fumo, 
entre outras práticas saudá–
veis. Aproveitando a passa–
gem do Dia das Mulheres, 
quero falar especialmente 
com as beneficiárias do plano 
de saúde do S.P.A. – Saúde: 
dentro da prevenção primá–
ria, nosso Programa de Pro–
moção da Saúde e Prevenção 
de Riscos e Doenças trabalha 
não somente com as linhas 
de cuidados com o Diabetes 
Melittus e hipertensão arte–
rial sistêmica, como também 
com o diagnóstico precoce 
de doenças ginecológicas 
femininas (câncer de colo de 
útero e de mama) através de 
exames de rastreamento: col–
pocitologia oncótica (exame 
papanicolau) e a mamografia. 
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À esquerda, cópia do 
documento que garante ao 
S.P.A. – Saúde a autorização 
de funcionamento como 

operadora de planos privados de 
saúde. Acima, o assessor jurídico do 
Sistema Paulista de Assistência, Dr. 
José Luiz Toro da Silva:  importante 
conquista.

No último dia 19 de 
fevereiro foi publicada no 
Diário Oficial da União 
a autorização de fun–
cionamento do Sistema 
Paulista de Assistência 
para atuar no mercado de 
saúde suplementar como 
Operadora de Planos Pri–
vados de Assistência à 
Saúde, a qual terá vali–
dade de quatro anos, a 
contar da data da referida 
publicação, renovável, 
sempre por igual perí–
odo. Até então, o S.P.A. – 
Saúde exercia as suas ati–
vidades por meio de um 
registro provisório que foi 
concedido, no passado, 
pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar 
(ANS). “Trata–se de uma 
importante vitória do Sis–
tema Paulista de Assistên–
cia”, comemorou o asses–
sor jurídico da entidade, 
José Luiz Toro da Silva, 
“Todos os colaboradores 
do S.P.A. – Saúde estão 
de parabéns por essa con–
quista”.

As autorizações de fun–
cionamento somente são 
concedidas para aquelas 
operadoras que preenche–
ram todos os requisitos 
exigidos pela ANS, com 
referência aos requisitos 
de registro de operadora e 
registro de produto, prin–
cipalmente que demons–
traram possuir índices 
compatíveis de Patrimô–
nio Mínimo Ajustado e 

Margem de Solvência, 
determinados pela Reso–
lução Normativa 160, e 
que realizaram todas as 
provisões e aportes neces–
sários para a constituição 
das provisões técnicas.

Como a imprensa 
divulgou recentemente, 
muitas operadoras de 
planos privados de assis–
tência à saúde ainda não 
obtiveram a mencionada 
autorização, sabendo–se 
que algumas não conse–
guirão obtê–la e não pode–
rão continuar no mercado 
devido a isso. Aquelas que 
não conseguirem atender 
os mencionados requisi–
tos serão obrigadas a pro–
ceder à transferência de 
suas carteiras de benefici–
ários para outras operado–
ras, desde que autorizadas 

pela ANS, sob pena do 
órgão regulador efetuar 
um leilão das carteiras, 
podendo os beneficiários 
ficar, na pior das hipóte–
ses, sem plano de saúde.

Devido ao trabalho de 
todos no S.P.A. – Saúde, 
os seus beneficiários não 
estarão correndo esse 
risco, pois a autorização 
de funcionamento repre–
senta verdadeira certifica–
ção dada pela ANS, obser–
vando todos os requisitos 
legais e a existência de 
sólida saúde econômico–
financeira. “Obviamente, 
que não podemos descui–
dar, devendo continuar o 
trabalho sério e respon–
sável que foi reconhe–
cido pela ANS”, avalia o 
gerente administrativo do 
S.P.A. – Saúde, Ricardo 

de Oliveira Garcia, “pri–
mando pela qualidade 
dos atendimentos, sempre 
atentos às exigências da 
legislação vigente, para 
que o produtor rural tenha 
sempre a certeza que o seu 
plano de saúde não será 
leiloado ou transferido 
para outra operadora”.
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