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Notas

O Serviço Social do S.P.A. Saúde, a fim 
de estreitar cada vez mais o relacionamento 
com nossos beneficiários e garantir um 
atendimento com excelência, aborda a 
importância de entrar em contato com o 
setor de Serviço Social ou associada quando 
surgir dúvidas referentes à cobertura de 
procedimentos e/ou exames. 

Antes de negociar qualquer valor com 
o prestador, entrar em contato através dos 
telefones: (11) 3146-3131 ramal 354 e (11) 
3473-1617 ou via fale conosco no Portal 
do Beneficiário www.spasaude.org.br, pois, 
uma vez pago torna-se mais difícil qualquer 
negociação para reverter o pagamento se o 
beneficiário tiver direito junto ao convênio.

Desejo a todos um ótimo Natal, muitas 
felicidades e saúde para 2010.

Cristina Aparecida Pinto
Assistente Social – S.P.A. Saúde

Cuidados na negociação
com prestadores

Antes de alcançar a terceira idade, o 
excesso de peso e de gordura corporal tende 
a aumentar o risco de diversas doenças 
– principalmente as cardiovasculares – 
e de morte. Porém um novo estudo da 
Universidade de York, no Canadá, indica 
que, entre os idosos, isso pode ter o efeito 
contrário – a massa de gordura é uma 
reserva de energia que ajuda a sobreviver a 
doenças e condições crônicas. 

Avaliando cerca de 4,4 mil homens e 5 
mil mulheres, os pesquisadores notaram 
que peso e níveis de gordura muito baixos 
estavam associados com maior risco de 
morte entre pessoas com 65 anos ou mais 
velhas. Entre os participantes com mais de 
75 anos, ter baixo peso aumentaria os riscos 
de morte em 1,6 vezes para os homens e em 
três vezes para a mulher, comparado ao 
peso normal. Ou seja, entre os mais velhos, 
estar um pouco acima do peso foi associado 
a uma menor mortalidade.

Fonte: UOL Ciência e Saúde

Sobrepeso pode ajudar os 
idosos a viverem mais

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

O firme desejo de possuir vontade forte, 
positiva é coisa simples. Todavia, apli-
car, executar, movimentar essa vontade, e 
assim, tornar realidade àquele firme desejo, 
é coisa completamente diferente.

Muitas pessoas tem sido inspiradas 
profundamente pelo ideal de uma vontade 
forte, porém, as dificuldades começam 
quando se dispõe a por em ação essa facul-
dade. A tentativa fracassa muitas vezes e o 
resultado é que muitos abandonam o seu 
próprio aperfeiçoamento

A autogestão em assistência à saúde, 
segundo Index, é o sistema no qual a pró-
pria empresa ou outro tipo de organização 
institui e administra, em conjunto com os 
beneficiários, sem finalidade lucrativa, o 
programa ou plano de saúde de seus bene-
ficiários, reduzindo os gastos decorrentes 
com a intermediação das empresas presta-
doras de serviços de saúde do mercado.

Há, aproximadamente, duas décadas o 
modelo organizacional de autogestão em 
saúde vem acumulando experiências tra-
zendo inovação na forma de gerir bene-
fício saúde com preços mais acessíveis e, 
principalmente, a possibilidade de dar mais 
estabilidade na cobertura dos servidores de 
instituições que por esse modelo optaram.

Autogestões em saúde têm maior índice 
de satisfação. Entre as operadoras de 
planos de saúde, as de modalidade autoges-
tão ocupam o primeiro lugar na satisfação 
das empresas que contratam os serviços. 
O índice de satisfação das organizações 
com as autogestões chega a 51%, supe-
rando largamente os índices referentes às 
seguradoras (21%), das administradoras de 
planos (13%), cooperativas médicas (11%) 
e medicinas de grupo (7%). A constatação 

está registrada na 22ª Pesquisa de Bene-
fícios, realizada pela consultoria Towers 
Perrin em 2003, que ouviu dirigentes de 
216 empresas de vários ramos de atuação.

Pois bem, porque isso ocorre: porque 
cada gestor dentro das necessidades de 
cada empresa apresenta projetos que vem 
de encontro com os desejos dos seus bene-
ficiários.

No S.P.A. Saúde não é diferente, todo 
o assunto de interesse da sociedade, após 
estudo e discussão, é elaborado em forma 
de projeto e levado ao Conselho Diretor 
para aprovação. No decorrer desses quase 
17 anos de existência temos colhido muitos 
frutos, tanto na elaboração de novos proje-
tos, quanto na clareza e transparência com 
que eles são apresentados. Uma das vanta-
gens da autogestão é exatamente essa, as 
regras e regulamentos são criados sempre 
que necessários e dentro dos limites da 
legislação, pois essa é a ferramenta que 
nos impulsiona para o crescimento e nos 
diferenciam dos demais planos de saúde 
comerciais. 

Ao findar esse ano de 2009, pedimos 
muita luz para novas realizações e que 
nossa autogestão em saúde de produtores 
rurais, única no país, possa transpor divi-
sas, derrubar barreiras e seguir levando ao 
maior número possível de benefícios a essa 
classe laboriosa, que apesar de toda adver-
sidade, alavanca a cada dia o crescimento 
do nosso querido país.

Boas festas e um 2010 promissor para 
todos nós!

Projetos e realizações
Palavras

Hildo Grassi

Especial

17 anos: o S.P.A. Saúde 
em plena puberdade
Dr. Wilson Scarpioni Grassi

Findar de mais um ano. Como sempre acontece 
é a época para reflexões e avaliações, promessas 
de tomar novos rumos e busca de novos caminhos. 
Nós do Sistema de Promoção Assistencial, temos 
a convicção de emparelhamento com os princípios 
que norteiam a qualidade da empresa: nossa Missão, 
Visão e Valores.

A reflexão  referente aos resultados alcançados 
e  as ações que os geraram nos permite afirmar que 
estamos “Provendo através de programas autogeri-
dos, o atendimento às necessidades de assistência a 
saúde e da qualidade de vida dos beneficiários indi-
cados por suas unidades filiadas, assegurando –lhes 
uma eficiente prestação de serviços ao menor custo 
possível”. Numa ação de auto-avaliação, estamos 
conseguindo “Alcançar através da qualidade assis-
tencial o equilíbrio social do atendimento, que as 
classes populacionais devem ter, principalmente, 
se tratando do homem do campo.” Compactuo com 
todos os profissionais e colaboradores envolvidos 

com o  S.P.A. Saúde;  mesmo que tomemos novos 
rumos em busca de novos caminhos jamais deixa-
remos ou perderemos os Valores conquistados para 
a empresa e para nós: “Vontade, perseverança, ide-
alismo, idoneidade e justiça para com os recursos 
aplicados no S.P.A. Saúde, pelas associadas, aos 
beneficiários”.

A toda família S.P.A. Saúde, beneficiários, asso-
ciadas, credenciados, Conselho Diretor, Conselho 
Fiscal, superintendências, gerências, líderes de 
setores, colaboradores internos, atuário, jurídico, 
fornecedores, parceiros e todos aqueles envolvidos 
nesta grande empresa que goza dos arroubos da 
puberdade.

Feliz Natal e bom Ano Novo a todos. Desejo  que 
continuemos a buscar os princípios da qualificação 
desta singular autogestão.

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

Balanço da atuação do S.P.A. Saúde em 2009
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Analisando o desempenho do 
S. P. A Saúde ao final de mais um 
ano de batalhas incansáveis, com 
várias declarações de satisfação 
e o reconhecimento de nossos 
beneficiários, resta-nos uma 
sensação de dever cumprido. 
Porém, como um dos idealistas 
desta laboriosa instituição tenho 
a sensação de que precisamos 
nos desdobrar ainda mais, temos 
consciência da responsabili-
dade, da sensibilidade de nosso 
segmento, sabemos que nossa 
categoria caminha para a maior 
idade e que o aumento do poder 
aquisitivo não ocorre em nossa 
atividade. 

Os fatores enumerados con-
duzem-nos para um raciocínio 
de que somos obrigados a adotar 
profissionalismo em nossa 
gestão, mas nunca perder o bom 
senso e o entendimento de que o 
beneficiário da entidade é o seu 
titular, ou seja, seu dono e com 
direito à dignidade. Por outro 
lado crescem nossas responsa-

bilidades como beneficiários 
em fiscalizar e preservar o patri-
mônio da instituição, utilizando 
de forma racional os benefícios 
que lhe são facultados e partici-
par na divulgação entre nossos 
pares para que nossa entidade 
cresça. O mecanismo de gestão 
da entidade é simples, desde 
que as pessoas que participam 
tenham o senso de honestidade 
e sejam justas. Os colaboradores 
e diretores de nossas associadas 
devem atuar de forma firme e 
comprometida. 

Não existem milagres: todo 
o custeio de uma entidade desta 
natureza é feito a partir de um 
fundo mútuo em que todos 
devem participar na constituição 
e preservação sabendo utilizar 
conforme as regras e normas de 
boa gestão. Sabemos que exis-
tem fatores que podem impactar 
nos custos da entidade que foge 
de nosso controle, mas podemos 
participar de ações como pro-
moção da saúde e prevenção de 

riscos de doenças que diminuem 
de sobremaneira a sinistralidade. 
Ao finalizar mais um ano quando 
entramos na marca dos 17 anos 
de existência do S. P. A. Saúde 
temos muitas lembranças de 
sucesso para festejarmos, dentre 
elas, por exemplo, podemos 
relatar que nestes anos todos 
concedendo benefícios além 
dos determinados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), por mera liberali-
dade, não foram reajustadas as 
contribuições além dos índices 
divulgados para planos indivi-
duais. Existem algumas regras 
necessárias ao equilíbrio que 
todos devem conhecer como, 
por exemplo, o controle da faixa 
etária, a inclusão do grupo fami-
liar e por último a utilização de 
forma consciente e racional dos 
recursos da entidade. Quanto 
ao crescimento devemos esta-
belecer estratégias que possam 
conduzir a um crescimento de 
forma saudável sem riscos para 

Segundo os estudiosos da 
língua tupi, capixaba significa 
roça,  roçado, terra limpa para 
plantação. Os índios que aqui 
viviam chamavam de capixaba 
sua plantação de milho e man-
dioca. Com isso, a população 
de Vitória passou a chamar de 
capixabas os índios que habita-
vam na região e depois o nome 
passou a denominar todos os 
moradores do Espírito Santo. 
Ou seja, as raízes capixabas 
também são do campo, do pro-
dutor rural.

O Estado do Espírito Santo 
sempre foi um estado dife-
renciado dos demais estados 
integrantes da região Sudeste. 
Estado conhecido como a 
“praia dos mineiros”, da Com-
panhia Siderúrgica Tubarão, da 
Companhia Vale do Rio Doce, 
dos chocolates Garoto e pouco 
mais... E sempre com sensação 
de insegurança. 

Com uma grande renova-
ção em seus quadros políticos, 
implementando uma política 
severa na contenção de gastos 
aliado ao um grande cresci-

os beneficiários que participam 
da entidade. Atualmente como 
tem sido noticiado em nosso 
informativo estamos com uma 
frente de trabalhos no Estado do 
Espírito Santo, em fase de nego-
ciação no Estado do Rio Grande 
do Sul e com reuniões de estudo 
no Distrito Federal. Todo este 
empenho tem sido para fortale-
cer a entidade, hoje com maturi-
dade e experiências acumuladas, 
que podem ser revertidas em 
segurança e patrimônio. 

Finalizando este balanço 
quero congratular-me com com-
panheiros da administração, 
Conselho Diretor, prestadores de 
serviços, colaboradores e direto-
res das associadas e beneficiários 
que acreditam em nossa ban-
deira, desejando-lhes um Natal 
de muita luz, paz, saúde e um 
Ano Novo com muitas oportuni-
dades com as bênçãos de Deus.

Notícias

mento econômico, o Espírito 
Santo vem se destacando no 
cenário nacional com grandes 
conquistas sociais, econômicas, 
políticas e financeiras. 

Como reflexo quase que 
imediato, temos um grande 
aumento também no agrone-
gócio capixaba, principalmente 
com a expansão significativa na 
base populacional e consumi-
dora no estado. Mas em todos 
os itens que compõem o agro-
negócio, não temos estudos, 
programas ou trabalhos espe-
cíficos de como anda a saúde 
e principalmente o cuidado e 
prevenção com a saúde do pro-
dutor rural. 

Fazendo uma analogia ao 
país mais rico do mundo, onde 
50 milhões de americanos 
vivem em áreas rurais do país, 
o acesso à saúde de qualidade 
não é apenas um desafio, mas 
um desafio caro. As áreas rurais 
têm maiores taxas de pobreza, 
doença crônica, serviços médi-
cos não reembolsáveis e milhões 
de americanos com acesso limi-
tado a um prestador de cuidados 

de saúde primários. As pessoas 
em áreas rurais também estão 
mais propensas a ter doenças 
crônicas, como doenças cardí-
acas e diabetes, que as opera-
doras de saúde podem usar para 
negar a cobertura ou cobrar prê-
mios proibitivos. A ausência de 
opções acessíveis e cobertura 
global deixam norte-america-
nos em comunidades rurais sem 
proteção contra os altos custos 
dos cuidados de saúde, o que 
influencia a sua capacidade de 
prosperar. Esta população rural 
de americanos paga por quase 
metade dos custos referentes a 
cuidados de saúde do seu pró-
prio bolso e um, em cada cinco 
agricultores, está com débito 
médico.  

Como nós brasileiros, pro-
dutores rurais não estamos no 
país mais rico do mundo, temos 
que achar caminhos mais inte-
ressantes e capazes de apontar 
soluções perenes e sustentáveis. 
Este é o grande desafio do S.P.A. 
Saúde que agora aumenta suas 
fronteiras no Estado do Espí-
rito Santo. Manter o homem no 

campo, mas com qualidade de 
vida, ajudando e garantindo sua 
prosperidade nos momentos 
mais sensíveis e delicados.

Os altos custos com assistên-
cia à saúde, a forma de remune-
ração dos prestadores de serviço, 
entre outros, exigem buscas 
de alternativas que garantam 
melhor relação custo-benefício 
para os produtores rurais. As 
práticas de mercado sinalizam 
que a partir da implantação da 
autogestão, os consumidores 
têm uma redução de custos de, 
aproximadamente, 20%, além é 
claro do aumento na qualidade 
na prestação dos serviços.

Ser contemplado no setor 
da saúde de uma forma séria, 
ética, feita para o produtor e 
agora para o produtor rural 
capixaba, nos leva a crer real-
mente que Deus é brasileiro e 
ultimamente está morando no 
Espírito Santo.

O S.P.A. Saúde capixaba
Alexandre Camilo Fernandes Viana

Alexandre Camilo F. Viana 
GEINNG - Gestão Integrada de Negócios 
Ltda.
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uma eficiente prestação de serviços ao menor custo 
possível”. Numa ação de auto-avaliação, estamos 
conseguindo “Alcançar através da qualidade assis-
tencial o equilíbrio social do atendimento, que as 
classes populacionais devem ter, principalmente, 
se tratando do homem do campo.” Compactuo com 
todos os profissionais e colaboradores envolvidos 

com o  S.P.A. Saúde;  mesmo que tomemos novos 
rumos em busca de novos caminhos jamais deixa-
remos ou perderemos os Valores conquistados para 
a empresa e para nós: “Vontade, perseverança, ide-
alismo, idoneidade e justiça para com os recursos 
aplicados no S.P.A. Saúde, pelas associadas, aos 
beneficiários”.

A toda família S.P.A. Saúde, beneficiários, asso-
ciadas, credenciados, Conselho Diretor, Conselho 
Fiscal, superintendências, gerências, líderes de 
setores, colaboradores internos, atuário, jurídico, 
fornecedores, parceiros e todos aqueles envolvidos 
nesta grande empresa que goza dos arroubos da 
puberdade.

Feliz Natal e bom Ano Novo a todos. Desejo  que 
continuemos a buscar os princípios da qualificação 
desta singular autogestão.

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

Balanço da atuação do S.P.A. Saúde em 2009
Reginaldo Balbino Pereira

Informação

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

Analisando o desempenho do 
S. P. A Saúde ao final de mais um 
ano de batalhas incansáveis, com 
várias declarações de satisfação 
e o reconhecimento de nossos 
beneficiários, resta-nos uma 
sensação de dever cumprido. 
Porém, como um dos idealistas 
desta laboriosa instituição tenho 
a sensação de que precisamos 
nos desdobrar ainda mais, temos 
consciência da responsabili-
dade, da sensibilidade de nosso 
segmento, sabemos que nossa 
categoria caminha para a maior 
idade e que o aumento do poder 
aquisitivo não ocorre em nossa 
atividade. 

Os fatores enumerados con-
duzem-nos para um raciocínio 
de que somos obrigados a adotar 
profissionalismo em nossa 
gestão, mas nunca perder o bom 
senso e o entendimento de que o 
beneficiário da entidade é o seu 
titular, ou seja, seu dono e com 
direito à dignidade. Por outro 
lado crescem nossas responsa-

bilidades como beneficiários 
em fiscalizar e preservar o patri-
mônio da instituição, utilizando 
de forma racional os benefícios 
que lhe são facultados e partici-
par na divulgação entre nossos 
pares para que nossa entidade 
cresça. O mecanismo de gestão 
da entidade é simples, desde 
que as pessoas que participam 
tenham o senso de honestidade 
e sejam justas. Os colaboradores 
e diretores de nossas associadas 
devem atuar de forma firme e 
comprometida. 

Não existem milagres: todo 
o custeio de uma entidade desta 
natureza é feito a partir de um 
fundo mútuo em que todos 
devem participar na constituição 
e preservação sabendo utilizar 
conforme as regras e normas de 
boa gestão. Sabemos que exis-
tem fatores que podem impactar 
nos custos da entidade que foge 
de nosso controle, mas podemos 
participar de ações como pro-
moção da saúde e prevenção de 

riscos de doenças que diminuem 
de sobremaneira a sinistralidade. 
Ao finalizar mais um ano quando 
entramos na marca dos 17 anos 
de existência do S. P. A. Saúde 
temos muitas lembranças de 
sucesso para festejarmos, dentre 
elas, por exemplo, podemos 
relatar que nestes anos todos 
concedendo benefícios além 
dos determinados pela Agência 
Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), por mera liberali-
dade, não foram reajustadas as 
contribuições além dos índices 
divulgados para planos indivi-
duais. Existem algumas regras 
necessárias ao equilíbrio que 
todos devem conhecer como, 
por exemplo, o controle da faixa 
etária, a inclusão do grupo fami-
liar e por último a utilização de 
forma consciente e racional dos 
recursos da entidade. Quanto 
ao crescimento devemos esta-
belecer estratégias que possam 
conduzir a um crescimento de 
forma saudável sem riscos para 

Segundo os estudiosos da 
língua tupi, capixaba significa 
roça,  roçado, terra limpa para 
plantação. Os índios que aqui 
viviam chamavam de capixaba 
sua plantação de milho e man-
dioca. Com isso, a população 
de Vitória passou a chamar de 
capixabas os índios que habita-
vam na região e depois o nome 
passou a denominar todos os 
moradores do Espírito Santo. 
Ou seja, as raízes capixabas 
também são do campo, do pro-
dutor rural.

O Estado do Espírito Santo 
sempre foi um estado dife-
renciado dos demais estados 
integrantes da região Sudeste. 
Estado conhecido como a 
“praia dos mineiros”, da Com-
panhia Siderúrgica Tubarão, da 
Companhia Vale do Rio Doce, 
dos chocolates Garoto e pouco 
mais... E sempre com sensação 
de insegurança. 

Com uma grande renova-
ção em seus quadros políticos, 
implementando uma política 
severa na contenção de gastos 
aliado ao um grande cresci-

os beneficiários que participam 
da entidade. Atualmente como 
tem sido noticiado em nosso 
informativo estamos com uma 
frente de trabalhos no Estado do 
Espírito Santo, em fase de nego-
ciação no Estado do Rio Grande 
do Sul e com reuniões de estudo 
no Distrito Federal. Todo este 
empenho tem sido para fortale-
cer a entidade, hoje com maturi-
dade e experiências acumuladas, 
que podem ser revertidas em 
segurança e patrimônio. 

Finalizando este balanço 
quero congratular-me com com-
panheiros da administração, 
Conselho Diretor, prestadores de 
serviços, colaboradores e direto-
res das associadas e beneficiários 
que acreditam em nossa ban-
deira, desejando-lhes um Natal 
de muita luz, paz, saúde e um 
Ano Novo com muitas oportuni-
dades com as bênçãos de Deus.

Notícias

mento econômico, o Espírito 
Santo vem se destacando no 
cenário nacional com grandes 
conquistas sociais, econômicas, 
políticas e financeiras. 

Como reflexo quase que 
imediato, temos um grande 
aumento também no agrone-
gócio capixaba, principalmente 
com a expansão significativa na 
base populacional e consumi-
dora no estado. Mas em todos 
os itens que compõem o agro-
negócio, não temos estudos, 
programas ou trabalhos espe-
cíficos de como anda a saúde 
e principalmente o cuidado e 
prevenção com a saúde do pro-
dutor rural. 

Fazendo uma analogia ao 
país mais rico do mundo, onde 
50 milhões de americanos 
vivem em áreas rurais do país, 
o acesso à saúde de qualidade 
não é apenas um desafio, mas 
um desafio caro. As áreas rurais 
têm maiores taxas de pobreza, 
doença crônica, serviços médi-
cos não reembolsáveis e milhões 
de americanos com acesso limi-
tado a um prestador de cuidados 

de saúde primários. As pessoas 
em áreas rurais também estão 
mais propensas a ter doenças 
crônicas, como doenças cardí-
acas e diabetes, que as opera-
doras de saúde podem usar para 
negar a cobertura ou cobrar prê-
mios proibitivos. A ausência de 
opções acessíveis e cobertura 
global deixam norte-america-
nos em comunidades rurais sem 
proteção contra os altos custos 
dos cuidados de saúde, o que 
influencia a sua capacidade de 
prosperar. Esta população rural 
de americanos paga por quase 
metade dos custos referentes a 
cuidados de saúde do seu pró-
prio bolso e um, em cada cinco 
agricultores, está com débito 
médico.  

Como nós brasileiros, pro-
dutores rurais não estamos no 
país mais rico do mundo, temos 
que achar caminhos mais inte-
ressantes e capazes de apontar 
soluções perenes e sustentáveis. 
Este é o grande desafio do S.P.A. 
Saúde que agora aumenta suas 
fronteiras no Estado do Espí-
rito Santo. Manter o homem no 

campo, mas com qualidade de 
vida, ajudando e garantindo sua 
prosperidade nos momentos 
mais sensíveis e delicados.

Os altos custos com assistên-
cia à saúde, a forma de remune-
ração dos prestadores de serviço, 
entre outros, exigem buscas 
de alternativas que garantam 
melhor relação custo-benefício 
para os produtores rurais. As 
práticas de mercado sinalizam 
que a partir da implantação da 
autogestão, os consumidores 
têm uma redução de custos de, 
aproximadamente, 20%, além é 
claro do aumento na qualidade 
na prestação dos serviços.

Ser contemplado no setor 
da saúde de uma forma séria, 
ética, feita para o produtor e 
agora para o produtor rural 
capixaba, nos leva a crer real-
mente que Deus é brasileiro e 
ultimamente está morando no 
Espírito Santo.

O S.P.A. Saúde capixaba
Alexandre Camilo Fernandes Viana

Alexandre Camilo F. Viana 
GEINNG - Gestão Integrada de Negócios 
Ltda.
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Presbiopia
Coluna Médica

para ler o jornal, dificul-
dade em ler uma bula de 
remédio. No entanto exis-
tem outros sinais como 
dores de cabeça e fadiga 
ocular.

Tratamento

Muitos estudos e avan-
ços têm sido realizados 
para o tratamento da pres-
biopia, visto que os présbi-
tas compõem uma parcela 
considerável da população 
no auge da capacidade de 
trabalho. Existem proce-
dimentos que podem ser 
realizados que diminuem 
a dependência dos óculos 
como a ‘monovisão’ ou 
ainda o implante de ‘lentes 
multifocais’.

A compensação atra-
vés da monovisão pode 
ser  realizada de tal forma 
que o olho dominante é 

A presbiopia é a perda 
da acomodação visual rela-
cionada à idade. Também 
conhecida como “vista 
cansada”, se manifesta em 
todas as pessoas a partir 
dos 40 anos. Na realidade, 
trata-se de um processo 
gradativo de enfraqueci-
mento do músculo ciliar 
associado a um aumento 
da rigidez do cristalino, 
inerente ao processo de 
envelhecimento dos teci-
dos oculares. Com isso, 
perdermos a capacidade 
de “focalizar” objetos 
mais próximos e passa-
mos a precisar do auxílio 
de óculos para perto.

Os primeiros sinais 
da presbiopia começam 
quando se nota a dificul-
dade em enfiar uma linha 
na agulha, os braços já não 
suficientemente longos 

Instituto de Olhos Reynaldo 
Rezende
Prestador de serviços do  S.P.A. Saúde.

Instituto de Olhos Reynaldo Rezende
corrigido para a distância 
e o olho não dominante é 
corrigido para perto. Essa 
condição pode ser obtida 
cirurgicamente através do 
Excimer Laser com as téc-
nicas Lasik ou Lasek.

Uma outra opção para 
a correção da presbiopia 
é a remoção do cristalino 
e o implante de uma lente 
intra-ocular, como as uti-
lizadas na cirurgia das 
cataratas. Atualmente as 
chamadas lentes pseudo-
acomodativas permitem 
que as imagens de perto e 
de longe sejam projetadas 
na retina ao mesmo tempo, 
minimizando a incidência 
de efeitos visuais indesejá-
veis – luzes (glare) e anéis 
(halos). Tal mecanismo 
permite uma boa qualidade 
de visão de longe, interme-
diária e de perto. Alguns 

pacientes, porém precisam 
de um tempo de adaptação 
à lente.

Na nossa experiência, a 
maior parte dos pacientes 
se acostuma com a lente 
multifocal e ficam muito 
satisfeitos com o resultado. 
Quando perguntados se 
colocariam a mesma lente 
se tivessem que operar de 
novo, mais de 90% respon-
dem que sim.

Mas a escolha por qual-
quer tipo de tratamento 
deve levar em conta a idade 
do paciente, o tipo de vida, 
a sua ocupação, os hobbies 
e as suas necessidades para 
o dia-a-dia.

Novembro/Dezembro de 2009 - Ano VI - nº 31

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.

  S.P.A. Saúde participa do 
II Seminário de Atenção à Saúde

Carlos Lugon (GEINNG), Reginaldo Balbino Pereira (S.P.A. Saúde), 
Júlio da Silva Rocha Jr. (FAES) e Hildo Grassi (S.P.A. Saúde).

Nos dias entre 26 e 29 de outu-
bro, os superintendentes do S.P.A. 
Saúde, Reginaldo Balbino Pereira 
e Hildo Grassi, estiveram em 
viagem para o Espírito Santo para 
uma série de reuniões em conti-
nuidade a implantação do Sistema 
de Promoção Assistencial naquele 
estado. A primeira reunião acon-
teceu na Federação da Agricul-
tura do Estado do Espírito Santo 
(FAES), cujo presidente, Júlio da 
Silva Rocha Jr. conheceu a moda-
lidade de assistência médica pro-
posta pela nossa autogestão. Na 
ocasião, representantes de diver-
sos sindicatos estavam presentes 
e também puderam conhecer um 
pouco mais do S.P.A. Saúde.

Além da apresentação para 
os beneficiários em potencial, o 
S.P.A. Saúde segue preparando a 
rede de prestadores de serviços 
médicos para iniciar essa nova 
parceria. Outras reuniões acon-
teceram na sede da GEINNG 
(Gestão Integrada de Negócios), 
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Cuidados na 
negociação com 

prestadores

 Novas visitas aceleram implantação 
do S.P.A. Saúde no Espírito Santo

O diretor de gestão Dr. Alfredo José Monteiro Scaff e o superintendente 
geral do S.P.A. Saúde, Reginaldo Balbino Pereira, no evento.

Diversos representantes da Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, 
em Santa Maria de Jetibá, receberam a visita da superintendência do 
S.P.A. Sáude.

empresa que representa o Sistema 
de Promoção Assistencial no Espí-
rito Santo, para estabelecimento 
de estratégias de atuação, cujos 
representantes, Alexandre Viana 
e Carlos Lugon, acompanharam a 
superintendência do S.P.A. Saúde 
durante toda sua visita.

No dia 27, Hildo Grassi e 
Reginaldo Balbino Pereira esti-
veram em São Gabriel da Palha 
para participar de uma reunião 
na Cooperativa Agrária dos 
Cafeicultores de São Gabriel 
(COOBRIEL) quando se reuni-
ram com o vice-presidente da 
entidade,  José Colombi Filho. 
Foram apresentados esclareci-
mentos sobre os produtos dispo-
nibilizados pelo S.P.A. Saúde e 
dos objetivos para aquele estado, 
e uma nova reunião deverá ser 
agendada. Mais uma reunião 
aconteceu na Cooperativa Agro-
pecuária Centro Serrana em 
Santa Maria de Jetibá, possuidora 
de um quadro social compostos 

O superintendente  geral do S.P.A. 
Saúde, Reginaldo Balbino Pereira 
e o gerente médico, Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi, estiveram em 
Brasília, no Distrito federal, para o II 
Seminário de Atenção à Saúde.
O seminário abordou assuntos 
como o lançamento de publicações 
(como por exemplo o “Manual de 
promoção da Saúde e prevenção 
de riscos e doenças no setor de 
saúde suplementar. 3ª edição”, 
e “Projeto de intervenção para 
melhorar a assistência obstérica no 
setor suplementar de saúde e para o 
incentivo ao parto normal”), debateu 

diretrizes clínicas, qualificação 
assistencial e modelo assistencial, 
entre outros.
A abertura do evento foi presidida 
pelo Dr. Fausto Pereira dos Santos, 
diretor presidente  da ANS (Agência 
Nacional de Saúde Suplementar). 
Como convidado internacional, 
esteve presente o pesquisador 
do Projeto Prisma, o canadense 
Dr. Michael Raiche, professor da 
Universidade de Sherbroke. Este 
seminário dita algumas diretrizes 
futuras relativas ao planejamento e 
gerenciamento da qualificação das 
operadoras.

O vice-presidente da COOBRIEL, José Colombi Filho, esteve em reunião com 
os superintendentes do S.P.A. Saúde e com Alexandre Viana, da GEINNG.

por 4.500 associados. Em cada 
reunião discutiu-se as diferen-
ças de atuação do S.P.A. Saúde 
no mercado, sendo demonstrado 
pelos presentes grande interesse 
em estabelecer parceria. 
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Universidade de Sherbroke. Este 
seminário dita algumas diretrizes 
futuras relativas ao planejamento e 
gerenciamento da qualificação das 
operadoras.

O vice-presidente da COOBRIEL, José Colombi Filho, esteve em reunião com 
os superintendentes do S.P.A. Saúde e com Alexandre Viana, da GEINNG.

por 4.500 associados. Em cada 
reunião discutiu-se as diferen-
ças de atuação do S.P.A. Saúde 
no mercado, sendo demonstrado 
pelos presentes grande interesse 
em estabelecer parceria. 


