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Informamos que está disponível em 
nosso site: www.spasaude.org.br a 

Tabela TUSS, na área do Portal TISS, o 
acesso à tabela será através do login e 

senha de cada prestador.
Em caso de dúvida, pedimos entrar 

em contato no setor de credenciamento 
através do telefone (11)3146-3131, com 

Elaine Teixeira, ramal 358, e em sua 
ausência contatar Cristiane Xisto 

pelo ramal 343.  

Elaine Teixeira
Líder do Setor de Credenciamento

Prestador Credenciado 
à Rede Assistencial 

do S.P.A. Saúde
A ergonomia visa promover uma aborda-

gem holística do trabalho. Em sua definição 
mais recente, aparece como uma disciplina 
técnica que se propõe conhecer a “atividade 
real de trabalho” com vistas à sua transfor-
mação. 

A área Ergonomia e Segurança do Traba-
lho se estabelece como uma conjunção entre 
uma disciplina científica, a Ergonomia, e 
uma disciplina tecnológica, a Segurança do 
Trabalho. A separação entre uma e outra é 
impossível, já que se a primeira tem como 
objeto a modelagem da atividade humana e 
incorporação de conhecimentos acerca de 
seus limites e dos fatores que influenciam 
seu desempenho, a segunda estabelece uma 
sistemática para que as atividades desenvol-
vidas possam acontecer sem agravamento 
em termos de acidentes, doenças e desgas-
tes.

Condições inadequadas de trabalho asso-
ciado a múltiplos outros fatores de risco 
presentes no ambiente de trabalho causam 
importantes impactos no bem-estar físico, 
mental e social dos trabalhadores. São eles 
de variadas naturezas (física, química, bio-
lógica e organizacional) e estão relaciona-
dos a uma grande variedade de perturbações 
de ordem física e psicossocial.

Algumas medidas podem ser extrema-
mente benéficas à vida social do trabalhador, 
como, por exemplo, a realização de ativida-
des físicas e de lazer durante o dia ou nos 
finais de semana, técnicas de relaxamento e 
uma dieta leve com pouca gordura e carboi-
dratos, sendo fundamental a realização de 
exames periódicos para controle da saúde.

A Política Nacional de Saúde do Traba-
lhador do Ministério da Saúde visa à redu-
ção dos riscos e doenças relacionadas ao 
trabalho, mediante a execução de ações de 
promoção, reabilitação e vigilância na área 
de saúde.

Depoimento Adhemar Jesus Miranda
Beneficiário do S.P.A. Saúde por meio da 
Cooperativa de Laticínios do Médio Vale 

do Paraíba - Comevap - Taubaté/SP

No ano de 2006 comecei apre-
sentar fortes dores no abdômen. Foi 
detectado através de exames diver-
sos que deveria realizar uma cirur-
gia imediata. De lá para cá fui sub-
metido a nada menos do que nove 
cirurgias e o plano S.P.A. Saúde, 
do qual sou conveniado, teve papel 
fundamental no meu tratamento e 
reabilitação total.

Sempre fui atendido por equipes 
de médicos e hospitais de primei-
ríssima qualidade. Primeiramente 
agradeço a Deus e em seguida por 
esse plano, que recomendo a todas 
as pessoas.

Eu, Adhemar Jesus Miranda 
agradeço muito por existir esse 
plano para mim e para minha famí-
lia.

Médicos e hospitais
de primeiríssima qualidade
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A gestão da Saúde no segmento da Agricultura
pontuar como uma gestão cor-
porativa poderá garantir a pere-
nidade de uma autogestão que 
se propõe a minimizar as difi-
culdades do homem do campo 
nas questões ligadas à saúde. 

O S.P.A. Saúde foi ideali-
zado sem objetivo de lucro e 
buscando a maneira mais eco-
nômica possível de gestão para 
oferecer planos de saúde com 
coberturas irrestritas ao menor 
custo possível. Para que se 
organizasse contamos com a 
parceria das associadas que são 
autônomas em suas bases para 
gerenciarem suas carteiras. Os 
tempos passaram, as exigên-
cias do segmento tornaram-se 
maiores, o agravamento de 
novas complexidades na saúde 
dos beneficiários aumentou o 
desafio para a gestão. Estou 
convicto de que para manter-
mos nossos propósitos teremos 
que implantar um sistema de 
gestão corporativa; sistema 
este em que as sociedades são 
dirigidas e monitoradas, envol-
vendo os relacionamentos entre 
diretores, gestores, funcioná-
rios, beneficiários, familiares, 
auditoria independente e conse-

lho fiscal de nossas associadas. 
Nossa entidade tem um valor 
imensurável conquistado ao 
longo dos tempos, podendo-se 
afirmar que “tempos bons não 
voltam mais”, pois se foram os 
dias em que conseguiríamos 
nos organizar novamente para 
implantá-la. Hoje temos toda 
uma cultura, estrutura física e 
muita possibilidade para con-
tinuarmos crescendo, faltando 
apenas o princípio da gestão 
corporativa e um planejamento 
estratégico bem definido.  

Com relação ao planeja-
mento estratégico, estamos 
em fase de desenvolvimento, 
porém a base para o desenvol-
vimento e perpetuação desta 
instituição está relacionada 
principalmente a incorporação 
pelas entidades associadas para 
que o S.P.A. Saúde seja um 
de seus departamentos, talvez 
podendo ser tratado como o 
principal deles. 

Produtos originários do 
agronegócio são transitórios e 
os ciclos se repetem, no entanto, 
nossa vida, nossa saúde são 
singulares e únicas, as formas 
como poderemos preservá-las 

ou resgatá-las são por meio de 
uma boa assessoria, nos orien-
tando como deveremos inte-
ragir com o ambiente, com o 
estresse do dia a dia e com os 
bons costumes na alimentação, 
disponibilizando os melhores 
recursos multidisciplinares, 
médicos e hospitalares para 
atenderem-nos naqueles 10% 
de necessidade que temos de 
acesso a estes serviços. 

Resumindo, podemos afir-
mar que o papel das associa-
das, dos seus gestores, dos seus 
colaboradores e associados 
é primordial para nossa ins-
tituição. Fomos constituídos 
na modalidade de um fundo 
mútuo no qual a equidade nos 
norteia. Temos ciência de que 
os recursos financeiros são 
finitos e são de nossa respon-
sabilidade a manutenção e 
composição destes. Neste caso 
todo uso indevido ou adesão 
sem a observação das regras 
do negócio pode nos represen-
tar em curto espaço de tempo 
em sacrifícios de todos, uma 
vez que cada um de nós somos 
um titular, ou seja, dono de seu 
próprio plano de saúde.

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

balbino@spasaude.org.br

No informativo anterior res-
saltamos os fatores que podem 
interferir em nossa saúde. Vale 
relembrar que 45% das causas 
que podem prejudicar nossa 
saúde estão relacionadas à 
maneira como vivemos, 20% 
estão relacionadas ao meio 
ambiente, 25% em face da 
hereditariedade e somente 10% 
dos indivíduos sofrem alguma 
alteração na saúde em função 
da falta de acesso aos serviços 
de saúde.

 Refletindo sobre as infor-
mações acima, concluímos 
que podemos ter muita saúde 
e economia, dependendo 
de nossa vontade. Em uma 
revista de grande importância 
no mercado deparamos com a 
seguinte manchete: “66% dos 
americanos caminham para o 
sobrepeso e 30% destes para 
a obesidade”, fatos ligados à 
maneira como se alimentam. 
Todas estas informações têm a 
finalidade de demonstrar como 
podemos cuidar de nossa saúde 
partindo do princípio de que 
45% de nossos problemas estão 
relacionados a estas questões. 
No entanto, nosso propósito é 

Notas

Nos últimos anos, profundas transforma-
ções têm sido observadas no trabalho rural 
brasileiro, seja no que diz respeito à incor-
poração de novas tecnologias e processos 
produtivos no meio rural, ou seja, pela cres-
cente subordinação do homem do campo à 
economia de mercado. Em ambos os casos, 
este processo de transformação acabou por 
determinar uma série de agravos à saúde e à 
qualidade de vida do trabalhador rural, com 
a fragmentação do tradicional processo de 
produção agrícola e das organizações comu-
nitárias dos pequenos produtores rurais que, 
historicamente, se desenvolveram em torno 
dessa atividade.

O homem do campo está exposto a dife-
rentes perigos, entre eles podemos citar o 
uso alarmante de agrotóxicos, posturas ina-
dequadas, movimentos repetitivos, expo-
sição intensa ao sol, fraturas, vítimas de 
animais peçonhentos (cobras, escorpiões, 
lacraias), ferimentos com objetos cortantes, 
além das doenças prevalentes no âmbito 
rural (malária, febre amarela, dengue, tétano 
e verminoses, entre outras). Este trabalhador 
ainda se preocupa com risco de perder sua 
produção e lida com as adversidades como 
chuvas, calor, seca, geada e pragas.

O trabalhador do campo deve adotar 
medidas preventivas para reduzir os riscos 
no trabalho, como: aplicar agrotóxicos na 
lavoura tomando as devidas precauções, 
utilizar equipamento de proteção individual 
(máscara, botas, luvas, etc), tomar vacinas 
(contra tétano e febre amarela), manter pos-
tura adequada, proteger-se do sol intenso 
(utilizar chapéus) e em casos de acidentes 
procurar assistência médica. 

Através de processos preventivos, muitos 
problemas poderão ser eliminados, haverá 
mais saúde e menos enfermidade no campo, 
e com certeza os avanços trarão bons resul-
tados.

Ergonomia e a saúde do trabalhador
Especial Patrícia Danielle dos Santos

Enfermeira do  S.P.A. Saúde.
patricia.danielle@spasaude.org.br

O S.P.A. Saúde, com o intuito de 
promover qualidade e satisfação asse-
gurando-lhes uma eficiente prestação 
de serviços, solicita que as consultas 

agendadas em que não consigam com-
parecer sejam desmarcadas com 

24 horas de antecedência.
Tal solicitação ocorre para que o 

horário possa ser repassado a outro 
beneficiário que solicite.

Ester Pereira Vieira
Líder do Setor de Cadastro

Atenção beneficiário:

Por motivo de reestruturação em 
nossa rede assistencial, informamos a 

todos nossos beneficiários que possuem 
o Plano Gold que foi desativado o aten-

dimento para pronto socorro no Hospital 
do Coração, permanecendo sem altera-
ções os atendimentos para internações 

eletivas e exames mediante a autorização 
prévia do convênio.

Os demais hospitais disponibilizados 
na rede assistencial para o Plano Gold 

permanecem sem alterações

Elaine Teixeira
Setor de Credenciamento

Comunicado

Em comemoração ao Dia das Crianças, 
aconteceu o 1º Concurso de desenhos com 
o tema “O que você quer ser quando cres-
cer” para os filhos e netos dos colaborado-
res da sede do Sistema de Promoção Assis-
tencial, numa iniciativa da assistente social 
Cristina Aparecida Pinto em conjunto com 
a gerente administrativo Regina Alvares. 
Conforme o regulamento, foi premiado um 
desenho por faixa etária, respeitando-se a 
subdivisão de 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 9 
anos e de 10 a 11 anos.

O concurso, foi um sucesso e representou 
uma difícil tarefa para a comissão julgadora, 
pois os desenhos foram muito criativos. 
“Eu gostaria de agradecer pela iniciativa do 
concurso de desenho para as crianças que 
a empresa proporcionou para os filhos dos 
colaboradores”, declarou uma das colabo-
radoras, Elaine Teixeira, “Eu me sinto hon-
rada em fazer parte dessa equipe. Meu filho 
ficou encantado em participar”.

Os premiados pelo 1º Concurso de Desenhos do S.P.A. Saúde, da esquerda para a direita: Hanna Mugnai, 11 
anos (ao lado dela está a gerente administrativa Regina Alvares), Letícia Pinto Pereira, 9 anos (está na frente 
da colaboradora e assistente social Cristina Aparecida Pinto), Leonardo Moreira Bernardo, 2 anos (está no 
colo da mãe, nossa colaboradora Luciana Moreira) e Guilherme Teixeira dos Santos, 5 anos (com a mãe, a 
colaboradora Elaine Cristina Teixeira dos Santos).

Concurso dá prêmios 
à criatividade infantil no S.P.A. Saúde
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Informamos que está disponível em 
nosso site: www.spasaude.org.br a 

Tabela TUSS, na área do Portal TISS, o 
acesso à tabela será através do login e 

senha de cada prestador.
Em caso de dúvida, pedimos entrar 

em contato no setor de credenciamento 
através do telefone (11)3146-3131, com 

Elaine Teixeira, ramal 358, e em sua 
ausência contatar Cristiane Xisto 

pelo ramal 343.  

Elaine Teixeira
Líder do Setor de Credenciamento

Prestador Credenciado 
à Rede Assistencial 

do S.P.A. Saúde
A ergonomia visa promover uma aborda-

gem holística do trabalho. Em sua definição 
mais recente, aparece como uma disciplina 
técnica que se propõe conhecer a “atividade 
real de trabalho” com vistas à sua transfor-
mação. 

A área Ergonomia e Segurança do Traba-
lho se estabelece como uma conjunção entre 
uma disciplina científica, a Ergonomia, e 
uma disciplina tecnológica, a Segurança do 
Trabalho. A separação entre uma e outra é 
impossível, já que se a primeira tem como 
objeto a modelagem da atividade humana e 
incorporação de conhecimentos acerca de 
seus limites e dos fatores que influenciam 
seu desempenho, a segunda estabelece uma 
sistemática para que as atividades desenvol-
vidas possam acontecer sem agravamento 
em termos de acidentes, doenças e desgas-
tes.

Condições inadequadas de trabalho asso-
ciado a múltiplos outros fatores de risco 
presentes no ambiente de trabalho causam 
importantes impactos no bem-estar físico, 
mental e social dos trabalhadores. São eles 
de variadas naturezas (física, química, bio-
lógica e organizacional) e estão relaciona-
dos a uma grande variedade de perturbações 
de ordem física e psicossocial.

Algumas medidas podem ser extrema-
mente benéficas à vida social do trabalhador, 
como, por exemplo, a realização de ativida-
des físicas e de lazer durante o dia ou nos 
finais de semana, técnicas de relaxamento e 
uma dieta leve com pouca gordura e carboi-
dratos, sendo fundamental a realização de 
exames periódicos para controle da saúde.

A Política Nacional de Saúde do Traba-
lhador do Ministério da Saúde visa à redu-
ção dos riscos e doenças relacionadas ao 
trabalho, mediante a execução de ações de 
promoção, reabilitação e vigilância na área 
de saúde.

Depoimento Adhemar Jesus Miranda
Beneficiário do S.P.A. Saúde por meio da 
Cooperativa de Laticínios do Médio Vale 

do Paraíba - Comevap - Taubaté/SP

No ano de 2006 comecei apre-
sentar fortes dores no abdômen. Foi 
detectado através de exames diver-
sos que deveria realizar uma cirur-
gia imediata. De lá para cá fui sub-
metido a nada menos do que nove 
cirurgias e o plano S.P.A. Saúde, 
do qual sou conveniado, teve papel 
fundamental no meu tratamento e 
reabilitação total.

Sempre fui atendido por equipes 
de médicos e hospitais de primei-
ríssima qualidade. Primeiramente 
agradeço a Deus e em seguida por 
esse plano, que recomendo a todas 
as pessoas.

Eu, Adhemar Jesus Miranda 
agradeço muito por existir esse 
plano para mim e para minha famí-
lia.

Médicos e hospitais
de primeiríssima qualidade
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A gestão da Saúde no segmento da Agricultura
pontuar como uma gestão cor-
porativa poderá garantir a pere-
nidade de uma autogestão que 
se propõe a minimizar as difi-
culdades do homem do campo 
nas questões ligadas à saúde. 

O S.P.A. Saúde foi ideali-
zado sem objetivo de lucro e 
buscando a maneira mais eco-
nômica possível de gestão para 
oferecer planos de saúde com 
coberturas irrestritas ao menor 
custo possível. Para que se 
organizasse contamos com a 
parceria das associadas que são 
autônomas em suas bases para 
gerenciarem suas carteiras. Os 
tempos passaram, as exigên-
cias do segmento tornaram-se 
maiores, o agravamento de 
novas complexidades na saúde 
dos beneficiários aumentou o 
desafio para a gestão. Estou 
convicto de que para manter-
mos nossos propósitos teremos 
que implantar um sistema de 
gestão corporativa; sistema 
este em que as sociedades são 
dirigidas e monitoradas, envol-
vendo os relacionamentos entre 
diretores, gestores, funcioná-
rios, beneficiários, familiares, 
auditoria independente e conse-

lho fiscal de nossas associadas. 
Nossa entidade tem um valor 
imensurável conquistado ao 
longo dos tempos, podendo-se 
afirmar que “tempos bons não 
voltam mais”, pois se foram os 
dias em que conseguiríamos 
nos organizar novamente para 
implantá-la. Hoje temos toda 
uma cultura, estrutura física e 
muita possibilidade para con-
tinuarmos crescendo, faltando 
apenas o princípio da gestão 
corporativa e um planejamento 
estratégico bem definido.  

Com relação ao planeja-
mento estratégico, estamos 
em fase de desenvolvimento, 
porém a base para o desenvol-
vimento e perpetuação desta 
instituição está relacionada 
principalmente a incorporação 
pelas entidades associadas para 
que o S.P.A. Saúde seja um 
de seus departamentos, talvez 
podendo ser tratado como o 
principal deles. 

Produtos originários do 
agronegócio são transitórios e 
os ciclos se repetem, no entanto, 
nossa vida, nossa saúde são 
singulares e únicas, as formas 
como poderemos preservá-las 

ou resgatá-las são por meio de 
uma boa assessoria, nos orien-
tando como deveremos inte-
ragir com o ambiente, com o 
estresse do dia a dia e com os 
bons costumes na alimentação, 
disponibilizando os melhores 
recursos multidisciplinares, 
médicos e hospitalares para 
atenderem-nos naqueles 10% 
de necessidade que temos de 
acesso a estes serviços. 

Resumindo, podemos afir-
mar que o papel das associa-
das, dos seus gestores, dos seus 
colaboradores e associados 
é primordial para nossa ins-
tituição. Fomos constituídos 
na modalidade de um fundo 
mútuo no qual a equidade nos 
norteia. Temos ciência de que 
os recursos financeiros são 
finitos e são de nossa respon-
sabilidade a manutenção e 
composição destes. Neste caso 
todo uso indevido ou adesão 
sem a observação das regras 
do negócio pode nos represen-
tar em curto espaço de tempo 
em sacrifícios de todos, uma 
vez que cada um de nós somos 
um titular, ou seja, dono de seu 
próprio plano de saúde.

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

balbino@spasaude.org.br

No informativo anterior res-
saltamos os fatores que podem 
interferir em nossa saúde. Vale 
relembrar que 45% das causas 
que podem prejudicar nossa 
saúde estão relacionadas à 
maneira como vivemos, 20% 
estão relacionadas ao meio 
ambiente, 25% em face da 
hereditariedade e somente 10% 
dos indivíduos sofrem alguma 
alteração na saúde em função 
da falta de acesso aos serviços 
de saúde.

 Refletindo sobre as infor-
mações acima, concluímos 
que podemos ter muita saúde 
e economia, dependendo 
de nossa vontade. Em uma 
revista de grande importância 
no mercado deparamos com a 
seguinte manchete: “66% dos 
americanos caminham para o 
sobrepeso e 30% destes para 
a obesidade”, fatos ligados à 
maneira como se alimentam. 
Todas estas informações têm a 
finalidade de demonstrar como 
podemos cuidar de nossa saúde 
partindo do princípio de que 
45% de nossos problemas estão 
relacionados a estas questões. 
No entanto, nosso propósito é 

Notas

Nos últimos anos, profundas transforma-
ções têm sido observadas no trabalho rural 
brasileiro, seja no que diz respeito à incor-
poração de novas tecnologias e processos 
produtivos no meio rural, ou seja, pela cres-
cente subordinação do homem do campo à 
economia de mercado. Em ambos os casos, 
este processo de transformação acabou por 
determinar uma série de agravos à saúde e à 
qualidade de vida do trabalhador rural, com 
a fragmentação do tradicional processo de 
produção agrícola e das organizações comu-
nitárias dos pequenos produtores rurais que, 
historicamente, se desenvolveram em torno 
dessa atividade.

O homem do campo está exposto a dife-
rentes perigos, entre eles podemos citar o 
uso alarmante de agrotóxicos, posturas ina-
dequadas, movimentos repetitivos, expo-
sição intensa ao sol, fraturas, vítimas de 
animais peçonhentos (cobras, escorpiões, 
lacraias), ferimentos com objetos cortantes, 
além das doenças prevalentes no âmbito 
rural (malária, febre amarela, dengue, tétano 
e verminoses, entre outras). Este trabalhador 
ainda se preocupa com risco de perder sua 
produção e lida com as adversidades como 
chuvas, calor, seca, geada e pragas.

O trabalhador do campo deve adotar 
medidas preventivas para reduzir os riscos 
no trabalho, como: aplicar agrotóxicos na 
lavoura tomando as devidas precauções, 
utilizar equipamento de proteção individual 
(máscara, botas, luvas, etc), tomar vacinas 
(contra tétano e febre amarela), manter pos-
tura adequada, proteger-se do sol intenso 
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Ergonomia e a saúde do trabalhador
Especial Patrícia Danielle dos Santos

Enfermeira do  S.P.A. Saúde.
patricia.danielle@spasaude.org.br

O S.P.A. Saúde, com o intuito de 
promover qualidade e satisfação asse-
gurando-lhes uma eficiente prestação 
de serviços, solicita que as consultas 

agendadas em que não consigam com-
parecer sejam desmarcadas com 

24 horas de antecedência.
Tal solicitação ocorre para que o 
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Ester Pereira Vieira
Líder do Setor de Cadastro

Atenção beneficiário:
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eletivas e exames mediante a autorização 
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Elaine Teixeira
Setor de Credenciamento

Comunicado

Em comemoração ao Dia das Crianças, 
aconteceu o 1º Concurso de desenhos com 
o tema “O que você quer ser quando cres-
cer” para os filhos e netos dos colaborado-
res da sede do Sistema de Promoção Assis-
tencial, numa iniciativa da assistente social 
Cristina Aparecida Pinto em conjunto com 
a gerente administrativo Regina Alvares. 
Conforme o regulamento, foi premiado um 
desenho por faixa etária, respeitando-se a 
subdivisão de 2 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8 a 9 
anos e de 10 a 11 anos.

O concurso, foi um sucesso e representou 
uma difícil tarefa para a comissão julgadora, 
pois os desenhos foram muito criativos. 
“Eu gostaria de agradecer pela iniciativa do 
concurso de desenho para as crianças que 
a empresa proporcionou para os filhos dos 
colaboradores”, declarou uma das colabo-
radoras, Elaine Teixeira, “Eu me sinto hon-
rada em fazer parte dessa equipe. Meu filho 
ficou encantado em participar”.

Os premiados pelo 1º Concurso de Desenhos do S.P.A. Saúde, da esquerda para a direita: Hanna Mugnai, 11 
anos (ao lado dela está a gerente administrativa Regina Alvares), Letícia Pinto Pereira, 9 anos (está na frente 
da colaboradora e assistente social Cristina Aparecida Pinto), Leonardo Moreira Bernardo, 2 anos (está no 
colo da mãe, nossa colaboradora Luciana Moreira) e Guilherme Teixeira dos Santos, 5 anos (com a mãe, a 
colaboradora Elaine Cristina Teixeira dos Santos).

Concurso dá prêmios 
à criatividade infantil no S.P.A. Saúde
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Quanto vale um médico?

balho. Reconheçam, não 
espere precisar para valo-
rizar um médico”.

O mundo precisa de 
ajuda, é muito difícil conti-
nuar vivo em meio a desas-
tres, violência, miséria, 
fome, injustiça, doenças. É 
nesse mundo tão abalado 
que aparecem pessoas capa-
zes de mudar nosso conceito 
de heróis... São heróis da 
vida real, pessoas comuns. 
Porém, pessoas capazes de 
amenizar até mesmo a mais 
profunda dor. Estão dispos-
tos a estudar; dispostos a 
buscar soluções; dispostos 
a ajudar. 

Pessoas incríveis e dedi-
cadas. Muitos trocam o con-
forto de uma vida tranqüila 
pela vontade de tornar o 
mundo um lugar melhor. E 
que devolvem o sorriso ao 
rosto das pessoas, em todos 
os lugares do mundo!

E por fim, trazem de 
volta a esperança a todas as 
pessoas de todas as raças, 

credos e preferências. Com 
certeza, elas serão algumas 
pessoas que serão eterna-
mente gratas a nós médi-
cos. Este é o verdadeiro 
valor do médico; com-
petência, humanização e 
resignação com a situação 
que se enfrenta. 

No dia 18 de outu-
bro, feliz Dia do Médico. 
Muitos valores a todos os 
colegas médicos.

Coluna Médica Dr. Wilson Scarpioni Grassi 
Gerente Médico do  S.P.A. Saúde.

dr.wilson@spasaude.org.br

nossos pacientes sonha-
rem, ainda que seja com 
mais um dia de vida ou 
com uma nova maneira 
de ver suas perdas. Tere-
mos encontrado a perfei-
ção, verdadeiro tesouro 
humano que poucos ousam 
conquistar.

Quando me deparo com 
a situação da saúde pública 
me pergunto: quanto vale 
um médico?

São milhares de bale-
ados ao ano, milhares de 
vítimas de trânsito, milha-
res de doentes com sinto-
mas infecto-contagiosos, 
milhares de doenças infla-
matórias agudas, clínicas 
e cirúrgicas, etc.

Em hospital público 
e às vezes em privado, 
é comum escutar: “só 
tem um respirador, quem 
vai usar?” Os hospitais 
públicos não têm macas 
e médicos suficientes. “A 
medicina tem colegas em 
condições de vida e de tra-

Ao me formar fui hon-
rosamente convidado a ser 
o representante da classe 
para ler o juramento de 
Hipócrates. Tinha uma 
vontade e vitalidade 
impressionante, queria 
fazer a residência médica, 
pós-graduação, especia-
lização etc. Hoje tudo 
passou e posso afirmar: 
consegui muito dos meus 
sonhos. Dentre aqueles 
sonhos, tinha um menor, 
mas que com o passar dos 
anos se tornou o maior 
tesouro que a profissão me 
deu: o reconhecimento.

O reconhecimento vindo 
de qualquer paciente, 
ou pessoa, de qualquer 
origem, sexo ou idade. A 
maior frustração é a der-
rota na tentativa da vida.  
A única derrota nesta pro-
fissão é a morte.

A morte é a derrota da 
medicina. Todavia, apesar 
das limitações da ciência, 
devemos usar todas nossas 
habilidades, não apenas 
para prolongar a vida, 
mas para fazer desta breve 
existência uma experiên-
cia inesquecível.

Ao meu ver, os médi-
cos devem ser pessoas 
de rara sensibilidade, 
artesões da emoção, pro-
fissionais capazes de 
enxergar as angústias, as 
ansiedades e as lágrimas 
por trás dos sintomas. Caso 
contrário, tratarão de órgãos 
e não de seres humanos. 

Acima de tudo, os médi-
cos , bem como todos os 
profissionais que cuidam 
da saúde humana, devem 
ser vendedores de sonhos. 
Pois se conseguimos fazer 

JURAMENTO DE HIPÓCRATES

Prometo que, ao exercer a arte de curar, mostrar-
meei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da
caridade e da ciência. Penetrando no interior dos
lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará 
os segredos que me forem revelados, o que terei
como preceito de honra. Nunca me servirei da 
minha profissão para corromper os costumes ou 
favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento 
com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e 
a minha arte com boa reputação entre os homens; 
se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o 
contrário.

(Hipócrates, 450 a.C)

SER MÉDICO

Ser Médico...
aliviar sofrimentos
penetrar fundo nos tormentos
da humanidade

Ser Médico...
dar de si profundamente
sentir a dor do doente
compreender a sua sorte
é se doar por inteiro
é romper o nevoeiro
que separa vida e morte

Ser Médico...
uma vida a dar vidas
a mão que cura feridas
a palavra que conforta
o olhar compadecido
ele é sempre o amigo
que ao bater lhe abre a porta

Ser Médico...
é infundir confiança
ao velho, ao jovem, a criança
é ser de Deus o instrumento
dando alívio à dor alheia
tecer fibra a fibra uma teia
seguindo o seu juramento

Ser Médico...
é ter na mão a leveza
agir com delicadeza
é ver em cada criatura
o pai, a mãe, o filho, o parente
para que seu trabalho apresente 
o dom verdadeiro da cura

Ser Médico...
é empreender com carinho
conhecer e traçar seu caminho
sem jamais pensar no tédio
comprimidos não resolvem
nem diplomas se devolvem...
é uma paixão sem remédio!!!

Poesia de autoria da Drª. Murita 
L. da Cruz Rios Sampaio, em 
homenagem ao Dia do Médico - 
18 de outubro.
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No último dia 15 de 
setembro a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) oficializou 
o Programa de Promo-
ção a Saúde e Preven-
ção de Risco e Doenças 
do Sistema de Promoção 
Assistencial. A partir 
desta data, o S.P.A. Saúde 
passa a fazer parte do 
seleto grupo de empre-
sas da área de Saúde que 
possuem um programa 
reconhecido e registrado 
pela ANS.

Só em 2010, 1.005 
operadoras de Saúde 
solicitaram a oficializa-
ção de seus programas, 
porém, somente 145 con-
quistaram essa oficializa-
ção, dentre as quais está 
o S.P.A. Saúde.

A oficialização de 
nosso Programa de Saúde 
nos confere o status de 
ser operadora reconhe-
cida como  instituição de 
saúde, cujos processos 
administrativos internos 
a capacitam a participar 
de processos de acredita-
ção e qualificação dentro 
dos parâmetros interna-
cionais de avaliação que 
são utilizados pela ANS. 

Esses parâmetros vão 

ao encontro dos itens já 
trabalhados pela ANS em 
seu Índice de Desenvol-
vimento da Saúde Suple-

O Programa de Promoção à Saúde e Prevenção a Doenças do S.P.A. Saúde foi aplicado em diversas cidades e agora acaba 
de ser reconhecido e registrado pela ANS.

Em pauta
Todos somos 

donos do 
próprio plano 

de saúde
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mentar (IDSS), o que é 
imprescindível para que 
a operadora seja qualifi-
cada a continuar atuando 

no mercado com níveis 
significativos de organi-
zação e qualidade em seu 
atendimento.
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