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Nariz e orelhas nunca 
param de crescer
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Notas

O tecido cartilaginoso, que forma o 
nariz e as orelhas, não deixa de crescer 

nem mesmo quando o indivíduo torna-se 
adulto. Daí porque o nariz e as orelhas 

de um idoso são maiores do que quando 
era jovem. A face também encolhe 

porque os músculos da mastigação se 
atrofiam com a perda dos dentes. 

Sempre que o estômago prepara-se 
para receber alimento, as paredes do 

abdome funcionam como um amplifica-
dor, contraindo-se. Este processo cos-
tuma acontecer nos horários em que a 

pessoa está acostumada a comer. 
Às vezes o barulho é tão forte que 

parece existir um monstro
na barriga do ‘faminto’.

Por que a barriga faz 
barulho quando estamos 

com fome?

“No meio associativista, 
o princípio que norteia 

é o fortalecimento 
de uma categoria. As 

associações baseiam-se 
em valores de ajuda 

mútua, responsabilidade, 
democracia, igualdade, 

equidade e solidariedade”

Saúde e a Governança 
Corporativa

ciários. (2) A adesão dos titulares associa-
dos com seus respectivos grupos familia-
res. (3) Adesão de todos os beneficiários 
inscritos aos Programas de Promoção a 
Saúde e Prevenção de Riscos de Doenças. 
(4) Adesão aos programas de orientação na 
escolha dos serviços médicos hospitalares 
junto ao serviço social do S.P.A. Saúde. 
(5) Adesão dos diretores, administradores 
e colaboradores das associadas na Gover-
nança Corporativa do S.P.A. Saúde. 

As contribuições instituídas são desig-
nadas para formação de um fundo mútuo 
para a distribuição de benefícios de forma 
igualitária aos inscritos como beneficiá-
rios. Não é conveniente a adesão de indi-
víduos sem o respectivo grupo familiar ou 
com a saúde comprometida. O risco de 
sinistralidade é suportado entre os benefi-
ciários inscritos no contrato de cada asso-
ciada, portanto cada grupo de beneficiários 
deve ser homogêneo, constituídos por 
grupos de familiares, tendo a faixa etária 
e as patologias pré-existentes diluídas pela 
adesão em massa.  

No meio associativista, o princípio que 
norteia é o fortalecimento de uma catego-
ria para que todos tenham benefícios com 
uma associação autônoma de pessoas que 
se unem, voluntariamente para satisfazer 
aspirações e necessidades econômicas, 
sociais e culturais comuns, por meio de 
uma empresa de propriedade coletiva e 
democraticamente gerida. As associações 
baseiam-se em valores de ajuda mútua, 
responsabilidade, democracia, igualdade, 
equidade e solidariedade.  Os produto-
res devem acreditar nos valores éticos da 
honestidade, transparência, responsabili-
dade social e preocupação pelo seu seme-
lhante.

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

balbino@spasaude.org.br

O S.P.A. Saúde foi criado por entidades 
classistas constituídas especificamente de 
produtores rurais sem objetivo de lucro, 
onde a própria organização administra o 
plano de assistência à saúde dos seus asso-
ciados e dependentes. A manutenção de 
uma instituição desta natureza se viabiliza 
com sucesso quando se estabelece o prin-
cípio de Governança Cooperativa. “Exis-
tem inúmeras definições de governança, 
dependendo do problema que se pretende 
resolver, dada a existência de inúmeras 
estruturas corporativas e de diversos tipos 
de assimetria de informação que se apre-
sentam aos variados agentes de mercado, 
sejam eles proprietários, associados, con-
sumidores ou empregados”, afirmações do 
diretor de fiscalização do Banco Central, 
Alvir A. Hoffmann, no II Seminário de 
Boa Governança no Sistema Financeiro 
Nacional. 

Observando a afirmativa podemos defi-
nir e conceituar Governança Corporativa 
como sistema pelo qual as sociedades são 
dirigidas e monitoradas, envolvendo os 
relacionamentos entre acionistas ou cotis-
tas, (no caso do S.P.A. Saúde, as associa-
das), conselho de administração, superin-
tendência, auditoria independente, conse-
lho fiscal e colaboradores. As boas práticas 
de governança corporativa têm finalidade 
de fortalecer a organização, contribuindo 
para sua especialização na assistência 
médica, promoção da saúde e prevenção 
dos riscos e doenças. 

No S.P.A. Saúde a Governança Cor-
porativa deverá ser realizada através das 
organizações mantenedoras, beneficiários, 
ou seja, da cooperação de todos. O custeio 
do plano é feito a partir das contribuições 
pré-fixadas e na forma de co-participações 
feitas pelos beneficiários. O principal 
objetivo do S.P.A. Saúde é proporcionar 
o acesso à saúde de qualidade aos bene-
ficiários, com um custo menor do que os 
segmentos lucrativos. 

O equilíbrio econômico é possível se 
observados uma série de fatores: (1) A par-
ticipação das associadas disponibilizando 
espaço, equipamentos, pessoal para orien-
tação e elaboração das adesões dos benefi-

Afora casos raros, provocados por 
distúrbios cerebrais, não existe mudez 

autêntica no ser humano. Os indivíduos 
que conhecemos como surdo-mudos, na 

verdade são apenas surdos de nascença. 
Como não podem ouvir o som das pala-

vras, não aprendem a falar a não ser por 
métodos especiais. 

Quando a ciência encontrar maneira 
de fazer essas pessoas ouvirem, terá 

encontrado também a solução para o 
problema da chamada surdo-mudez.

Falta de audição é o 
principal fator para 

mudez humana



S.P.A. Saúde     (0xx11) 3146-3131       Visite nosso site: www.spasaude.org.br

Informativo S.P.A. Saúde Página 3

Qualidade de Vida

O Verão é uma estação 
aguardada o ano todo. Porém, 
não se esqueça de:

Prevenir-se contra a 
desidratação

A temperatura em excesso 
desidrata o corpo.  Para evitar 
a desidratação, aconselhamos 
ingerir bastante líquidos (média 
de 8 copos diários), indepen-
dente de sentir sede. Quando 
sentimos sede, significa que 
nosso corpo já perdeu o líquido 
necessário para manter-se 
hidratado. 

Verão, a época mais esperada do ano!

Elisângela Gomes Dellicolli  
Coordenadora de Programas do S.P.A. Saúde.

elisangela@spasaude.org.br

“Alimentos calóricos 
intensificam a sensação 

de inchaço nessa 
época do ano”

Manter uma alimentação 
saudável

Certifique-se que sua ali-
mentação, bem como a de sua 
família é a mais saudável pos-
sível, ou seja, rica em folhas, 
frutas, fibras e outros alimen-
tos de baixa caloria. Alimentos 
calóricos intensificam a sensa-
ção de inchaço e mal estar esto-
macal nessa época do ano.

Proteger-se das queimaduras 
de sol 

A queimadura de sol ocorre 
quando o tecido da pele é 

exposto por período  prolon-
gado à radiação UV (ultra vio-
leta).  Previna-se com atenção 
redobrada no período das 10h 
às 16h, pois nesse intervalo a 
radiação solar é mais intensa. 
O ideal é utilizar durante todo 
o dia um filtro solar com fator 
de proteção 15 ou maior, reapli-
cando a cada 2 horas.

  
 Praticar exercícios físicos de 

forma correta
Se você se exercita regular-

mente, opte por realizar suas 
atividades físicas  no início da 

manhã, ou final da tarde, horá-
rio em que a temperatura não 
está tão elevada. Também fique 
atento para utilizar vestimentas 
leves, para que seu  corpo possa 
transpirar e eliminar o excesso 
de calor. 

Com alguns cuidados bási-
cos, você terá somente o melhor 
da estação!

“Nossos desejos são 
que as coberturas 

perdurem por 
gerações e gerações”

A necessidade dos reajustes no S.P.A. Saúde
Palavras Hildo Grassi

Superintendente Operacional do  S.P.A. Saúde.
balbino@spasaude.org.br

O aumento da expectativa de 
vida das pessoas e o acesso às novas 
tecnologias tem aumentado sen-
sivelmente, tanto na área pública 
quanto na área privada, o custo do 
atendimento à saúde, sendo este um 
fato público e notório; a inflação 
médica, ou seja, aquela decorrente 
dos atendimentos médicos-hospita-
lares, é sempre mais alta que aquela 
incidente nos outros setores da eco-
nomia;  ademais, no que concerne 
a saúde suplementar, a cada dois 
anos a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) amplia o rol de 
cobertura, sendo que a última atua-
lização do rol foi realizada através 
da Resolução Normativa n. 211, de 
11 de janeiro de 2011, que aumentou 
significativamente o atendimento 
devido pelas operadoras de planos 
privados de assistência à saúde aos 
seus beneficiários.

Em decorrência de tais fatos, tem 
ocorrido sensível aumento da sinis-
tralidade de nossos planos de saúde, 
principalmente em decorrência do  
envelhecimento de nossa carteira de 
beneficiário, o aumento da utilização 
dos serviços oferecidos e o acesso às 
novas tecnologias médico-hospitala-
res, resultando um profundo impacto 
em nossos custos.

Nos últimos anos realizamos inú-
meros esforços para tentar não repas-
sar aos beneficiários tal acréscimo, 
tendo sempre utilizado como base de 
nossos reajustes os índices aplicados 
pela ANS para os planos individuais.

Todavia, no presente ano, até 
mesmo em face do aumento do rol 
de cobertura assistencial fixado pela 
ANS, se tornou necessário um rea-
juste que refletisse a sinistralidade 
existente, sob pena da ocorrência de 
verdadeiro desequilíbrio econômico-
-financeiro e a impossibilidade do 

atendimento de nossos beneficiários 
em conformidade com a cobertura 
prevista pelo órgão regulador e o 
cumprimento das demais exigências 
previstas na legislação.

Esclareça-se que nos caracteri-
zamos como uma entidade de auto-
gestão, em face de nossa natureza 
jurídica associativa, e os nossos con-
tratos são classificados como coleti-
vos por adesão, não estando sujeitos 
aos índices de reajuste da ANS, mas 
sim aqueles estipulados pelo nosso 
Conselho Diretor, em conformidade 
com o nosso estatuto social; a ANS 
somente tem poderes para fixar o 
índice de reajuste dos planos indivi-
duais, não abrangendo os planos de 
assistência médico-hospitalar coleti-
vos por adesão ou coletivos empre-
sariais.

Esclareça-se ainda que, nos 
planos coletivos, a ANS permite que 
as operadoras estabeleçam, além do 
reajuste financeiro e de variação de 
faixa etária,  reajustes por sinistrali-
dade, justamente para restabelecer o 
equilíbrio contratual e salvaguardar 
os direitos de todos os beneficiários.

O art. 19  da Resolução Norma-
tiva n. 195, de 14 de julho de 2009, 
assevera que:

“Art. 19. Nenhum contrato 
poderá receber reajuste em periodi-
cidade inferior a doze meses, ressal-
vado o disposto no caput do artigo 22 
desta RN. 

§ 1o Para fins do disposto no 
caput, considera-se reajuste qualquer 
variação positiva na contraprestação 
pecuniária, inclusive aquela decor-
rente de revisão ou reequilíbrio eco-
nômico-atuarial do contrato.”

Portanto, o nosso Conselho Dire-
tor, fundamentado na legislação apli-
cável aos planos privados de assis-
tência à saúde, em estudos atuariais 

realizados por respeitável empresa 
de consultoria, na necessidade de 
garantir o atendimento a todos os 
beneficiários e cumprir todas as 
determinações da ANS, resolveu 
fixar  reajustes para os nossos planos 
de saúde. 

Saliente-se que o mesmo ainda 
está aquém do necessário, tendo 
em vista as dificuldades econômi-
cas enfrentadas pelos homens do 
campo, porém acredita-se que citado 
reajuste em conjunto com a imple-
mentação de outras medidas ado-
tadas pelo Conselho Diretor e pela 
Superintendência, possibilitará o 
equilíbrio necessário e a manutenção 
do atual padrão de atendimento de 
nossos beneficiários; para não onerá-
-los excessivamente foi autorizado o 
repasse do reajuste em dois momen-
tos, porém observado o cálculo atua-
rial anual que foi elaborado. 

Lembrem-se ainda que o S.P.A. 
Saúde tem que cumprir inúmeras 
outras exigências da ANS, como a 
realização de provisões,  a constitui-
ção de ativos garantidores, o ressar-
cimento ao SUS, etc; a inobservân-
cia, principalmente das exigências 
econômico-financeiras estabelecidas 
na legislação vigente poderá resul-
tar na intervenção da ANS, ou seja, 
na decretação no S.P.A. Saúde do 
regime de direção fiscal previsto na 
Resolução Normativa n. 52, de 14 de 
novembro de 2003, que assevera:

“Art. 2° A Direção Fiscal poderá 
ser instaurada sempre que ocorrerem 
uma ou mais anormalidades admi-
nistrativas e/ou econômico-finan-
ceiras, de natureza grave, conforme 
especificado abaixo, sem prejuízo de 
outras hipóteses que venham a ser 
identificadas pela ANS:

I - atraso contumaz no pagamento 
aos prestadores;

II - desequilíbrio atuarial da car-
teira;

III - evasão excessiva de benefi-
ciários;

IV - rotatividade da rede creden-
ciada ou referenciada;

V - totalidade do ativo em valor 
inferior ao passivo exigível;

VI - insuficiência de recursos 
garantidores, em relação ao mon-
tante total das provisões técnicas;

VII - não apresentação, não apro-
vação ou não cumprimento do Plano 
de Recuperação de que trata a Reso-
lução de Diretoria Colegiada - RDC 
n.º 22, de 30 de maio de 2000;

VIII - obstrução ao monitora-
mento da capacidade técnico-ope-
racional ou da situação econômico-
-financeira que possa vir a colocar 
em risco a qualidade e a continui-
dade do atendimento à saúde.”

Evidencia-se que a decisão 
tomada pelo Conselho Diretor está 
à altura de suas responsabilidades, 
no sentido de zelar pelos interesses 
de todos os beneficiários e das  asso-
ciadas.

Notadamente, pelo exposto, 
todos nós temos a obrigação de zelar 
e fiscalizar a operacionalidade de 
nossos atendimentos médico-hospi-
talares considerando que os recursos 
disponíveis são finitos e nossos dese-
jos são que as coberturas perdurem 
por gerações e gerações cumprindo 
com o que foi determinado na funda-
ção do nosso S.P.A. Saúde.



S.P.A. Saúde     (0xx11) 3146-3131       Visite nosso site: www.spasaude.org.br

Informativo S.P.A. SaúdePágina 4

Necessidades do paciente com câncer 
estão além do tratamento médico

Cruzes e São José dos 
Campos.

A equipe multipro-
fissional é formada 
por médicos, assisten-
tes sociais, dentistas, 
enfermeiros, farmacêu-
ticos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, nutri-
cionistas e psicólogos 
– profissionais que 
atuam de forma inte-
grada para oferecer o 
melhor atendimento ao 
paciente e sua família 
em um mesmo local. 
“O paciente com câncer 
possui uma série de 
necessidades que pre-

cisam ser atendidas de 
forma eficaz. É pre-
ciso um olhar integral 
sobre o paciente e a 
equipe multiprofissio-
nal do IPC está qualifi-
cada para isso’, conclui 
o médico Guilherme 
Mendes Filho, diretor 
do Grupo IPC.

como o saque do FGTS 
e compra de veículos 
com isenção de impos-
tos.

Oferecer atendimento 
integral e multiprofis-
sional ao paciente com 
câncer e sua família e 
considerar os aspectos 
físicos, sociais e emo-
cionais do ser humano. 
Esta frase sintetiza a 
razão de ser do Insti-
tuto Paulista de Cance-
rologia (IPC) – clínica 
de referência em trata-
mento do câncer com 
unidades em São Paulo, 
Alphaville, Mogi das 

O diagnóstico de 
câncer vem sempre 
acompanhado de uma 
grande carga emo-
cional, tanto para o 
paciente quanto para a 
família que são obri-
gados a se adaptar à 
nova realidade do tra-
tamento.  Começam a 
surgir algumas necessi-
dades complementares 
ao tratamento médico 
como, por exemplo, 
acompanhamento nutri-
cional adequado, apoio 
psicológico e orienta-
ção em como proceder 
com questões legais – 

“Começam a 
surgir necessidades 
complementares ao 
tratamento, como 
acompanhamento 
nutricional, apoio 

psicológico e orientação 
sobre questões legais”
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Programa de Qualidade de Vida 
é destaque no S.P.A. Saúde

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
Janeiro/Fevereiro de 2011 - Ano VI - nº 38

O S.P.A. Saúde 
implantou, no último 
dia 28 de janeiro, o 
Programa de Qualidade 
de Vida (PQV). Trata-
-se de um programa 
que tem por objetivo 
desenvolver ações 
motivacionais, melho-
ria do ambiente orga-
nizacional, deixando o 
cotidiano do nosso tra-
balho mais leve e agra-
dável.

“Acreditamos que o 
maior patrimônio de 
uma empresa são as 
pessoas, os colabora-
dores. E quando estas 
pessoas estão motiva-
das, desenvolvem cada 
vez melhor o seu traba-
lho, além de melhorar 
também seu relaciona-
mento com os colegas”, 
avalia Regina Alvarez, 
gerente administrativa 
do S.P.A. Saúde. 

Entre as ações imple-
mentadas está o “Café 
da Manhã Tropical”, 
uma mesa oferecida a 
toda a equipe, onde se 
priorizam frutas, sucos 
e lanches naturais. 
Além disso, também 
foi instituída a ginás-

tica laboral, uma série 
de exercícios leves, 
com base em alonga-
mentos e massagens, 
realizados no ambiente 
de trabalho, com a fina-
lidade de preparar cada 
colaborador para o dia-
-a-dia.

O novo programa será 
de responsabilidade da 
gerente administrativa,  
além da coordenadora 
de Programa de Saúde, 

Em pauta
A Governança 

Corporativa 
na gestão de 

Saúde
Página 2

Elisangela Deliccolli 
e da coordenadora de 

Atendimento ao Bene-
ficiário, Cristina Pinto. 

Câncer exige muito mais do que tratamento médico
Página 4
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Os cuidados 
durante o 
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A necessidade 

do reajuste 
nos planos do 
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Programa de Qualidade de Vida implantou a gisnática laboral (alongamentos e massagens) no S.P.A. Saúde.


