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Perfil
A portabilidade das carências

A portabilidade de carências é a contra-
tação de um plano privado de assistência 
à saúde individual ou familiar ou cole-
tivo por adesão, com registro na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
em operadoras, concomitante à rescisão do 
contrato referente a um plano privado de 
assistência à saúde, individual ou familiar 
ou coletivo por adesão, contratado após 1º 
de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n. 
9.656, de 1998, de tipo compatível, obser-
vado o prazo de permanência, na qual o 
beneficiário está dispensado do cumpri-
mento de novos períodos de carência ou de 
cobertura parcial temporária. Evidencia-se 
que na portabilidade existe um plano de 
origem e um plano de destino, devendo 
este ser compatível com o plano de origem, 
com referência a segmentação assistencial, 
tipo de contratação e faixa de preço. Aceita 
a portabilidade, extingue-se a cobertura da 
contratação com a operadora de origem e 
se firma um novo contrato com a opera-
dora de destino, escolhida pelo beneficiá-
rio.

Para o exercício da portabilidade o 
beneficiário deverá estar em dia com os 
pagamentos de seu plano de saúde (ope-
radora de origem), o plano de destino ser 

compatível, pelas normas da ANS, a faixa 
de preço do plano de destino ser igual 
ou inferior à que se enquadra o plano de 
origem, bem como deverá cumprir, na pri-
meira portabilidade, período de permanên-
cia na operadora de origem de no mínimo 
dois anos ou três anos na hipótese de o 
beneficiário ter cumprido cobertura parcial 
temporária. Na segunda portabilidade deve 
ser observado somente um prazo de um 
ano de permanência no plano de origem.

A consulta sobre a compatibilidade dos 
planos de origem e de destino deve ser con-
sultada através do site da ANS, devendo 
tal documento ser entregue no momento 
do pedido da portabilidade na operadora 
de destino. Portanto, se preenchidos os 
requisitos da portabilidade, o beneficiário 
poderá trocar de plano de saúde sem pre-
cisar cumprir novos períodos de carência 
ou cobertura parcial temporária (carência 
de até 24 meses aplicada aos leitos cirúr-
gicos, procedimentos de alta tecnologia ou 
de alta complexidade relacionados com as 
doenças e lesões preexistentes).

Porém, a portabilidade somente pode 
ser exercida no período compreendido 
entre o primeiro dia do mês de aniversá-
rio do contrato e o último dia útil do ter-
ceiro mês subseqüente. A operadora deve 
informar ao beneficiário o período para o 
exercício da portabilidade, sendo que se 
não solicitada no citado prazo, com o pre-
enchimento de todos os requisitos, ela não 
poderá ser exercida naquele ano. Os docu-

“Preenchidos os requisitos da 
portabilidade, o beneficiário 

poderá trocar de plano de 
saúde sem precisar cumprir 
novos períodos de carência”

Dr. José Luiz Toro da Silva
Assessor Jurídico do S.P.A. Saúde.

toro.alp@terra.com.br
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Israel Mendes Rodrigues 
Departamento Administrativo
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Departamento Financeiro
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Cristina Aparecida Pinto
Departamento Médico
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mentos para o exercício da portabilidade 
deverão ser encaminhados à operadora de 
escolha do beneficiário e que tenha tipo de 
plano semelhante e faixa de preço compa-
tível, observado o prazo de exercício da 
portabilidade informado pela operadora de 
origem.

O S.P.A. Saúde irá informar aos seus 
beneficiários o período para o exercício da 
portabilidade em cada contrato, bem como 
poderá receber pedidos de beneficiários de 
outras operadoras que tenham interesse em 
aderir ao seu plano de saúde, com a isen-
ção de carência ou cobertura parcial tem-
porária, desde que sejam produtores rurais 
vinculados a uma de suas cooperativas 
ou entidades associadas e preencham os 
requisitos estabelecidos pela ANS.

A norma da ANS também estabelece 
situações de portabilidade especial que 
poderão ser exercidas por beneficiários de 
operadora que está em processo de liqui-
dação perante a ANS ou em razão de morte 
do titular do contrato em planos individu-
ais/familiares ou coletivos, que deverão 
cumprir somente alguns daqueles requisi-
tos previstos para a portabilidade normal.

Eis a questão!! É comum ouvirmos pessoas 
dizerem:

– “O que importa é ter saúde” ou
– “Prefiro ser pobre a ser doente”.
Mas posso garantir com convicção que tudo 

isso não passa de bobagem e fruto de pura falta 
de conhecimento e entendimento, afinal as duas 
coisas andam juntas e são diretamente ligadas 
entre si, não se compra saúde com dinheiro, mas 
também não se tem dinheiro sem saúde, e as 
duas coisas têm sua significância diante aquilo 
que produzem. Escolher entre saúde e dinheiro 
seria como ter que optar pelos seus braços 
ou suas pernas, ou seja, sabemos que as duas 
coisas são importantes para aquilo que são uti-
lizadas e ambos, sejam braços, pernas ou saúde 
e dinheiro compõem aquilo para o que chama-
mos de felicidade. Felicidade é um estado de 
espírito que é uma sensação que nasce quando 
alcançamos algo que queremos, e entre àquilo 
que queremos temos: alguém que amamos ao 
nosso lado, relacionamentos cheios de harmo-

nia e respeito, reco-
nhecimento, justiça 
mas também o prazer 
de desfrutar do con-
forto de uma boa 
casa, carro, a facili-
dade para se comu-
nicar proporcionada por um aparelho celular, 
notebook, netbook e também o prazer de poder 
oferecer as pessoas que amamos, como nossos 
filhos por exemplo, uma boa instrução escolar 
e acesso a informações geradas muitas vezes 
por uma TV a cabo ou internet, enfim, coisas 
que apenas podemos conquistar com dinheiro, 
mas como conseguir isso sem saúde? Ou seja, 
não nos resta outro caminho que proteger nossa 
saúde através de ações preventivas para nos 
valer do vigor físico e energia que precisamos 
para nos desenvolver trabalhar e obter nossas 
conquistas e vitórias.

Então....Saúde ou dinheiro?? Prefiro os 
dois!!

Especial Fábio Avellar
Palestrante e Consultor de RH

www.fabioavellar.com.br

“Saúde ou 
dinheiro? 
Prefiro os 

dois!!”

Saúde ou dinheiro?
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Qualidade de Vida

Nos dias 3 e 4 de maio de 
2011, na sede da Coopera-
tiva Agropecuária de Boa 
Esperança – Capebe, rea-
lizamos o evento Turismo 
em Saúde, composto pelas 
Oficinas de Nutrição, coor-
denadas pela nutricionista 
Gisele Martins, Oficinas 
de Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares, coor-
denadas pelo Dr. Wilson 
e Adriana, e pela pales-
tra sobre Prevenção de 
Doenças Cardiovascula-
res proferida pelo gerente 
médico do S.P.A. Saúde, 
Dr. Wilson Scarpioni 
Grassi. O evento integra o 

Programa de Promoção à Saúde
vai à Boa Esperança

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

elisangela@spasaude.org.br

“O evento integra o 
calendário de ações 

educativas registrado 
pelo S.P.A. Saúde junto 

a ANS”

calendário de ações educa-
tivas registrado pelo S.P.A. 
Saúde junto a Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar – ANS, através do 
Programa de Promoção 
da Saúde e Prevenção de 
Riscos e Doenças e tem 
como objetivo estreitar 
a relação com os partici-
pantes do Programa de 
Saúde, levar informações 
atualizadas no campo da 
prevenção das doenças 
cardiovasculares e con-
tribuir com a cultura de 
investimento em qua-
lidade de vida. Através 
deste espaço, a Equipe 

do Programa de Saúde 
composta por Dr. Wilson 
Scarpioni Grassi (gerente 
m é d i c o ) , E l i s â n g e l a 
Gomes Dellicolli (coor-
denadora de Programas), 
Adriana Franchi e Renata 
Alves (técnicas em Enfer-
magem) e Jessé de Souza 
(motorista), agradece todo 
o apoio institucional e 
logístico que recebemos 
do presidente da Coope-
rativa Capebe, Sr. Clésio 
Vilela Reis e do Sr. Vânus 
Antunes Vilela, superin-
tendente da Capebe, que 
gentilmente realizou a 
abertura solene do evento 

noturno para o S.P.A 
Saúde. Estendemos os 
nossos agradecimentos à 
Débora, secretária da Pre-
sidência e à Tânia, repre-
sentante local do plano. 
A todos os participantes 
(Beneficiários do plano 
S.P.A. Saúde, Corpo Dire-
tivo e Colaboradores da 
Capebe) desejamos infi-
nita saúde!

Em Pauta

O S.P.A Saúde esta atin-
gindo sua maturidade, temos 
uma história construída ao 
longo dos anos de existên-
cia, usamos a criatividade, 
a boa vontade e a confiança 
de nossos pares por todo 
este tempo. Hoje temos uma 
entidade estruturada com 
grande possibilidade de se 
perpetuar pelos tempos. 
Somos uma população de 
pessoas estáveis na atividade 
rural, nosso envelhecimento 
e uma realidade. A dispo-
nibilidade de diagnósticos, 
terapias e procedimentos 
médicos elevam os custos 
assistências. Considerando 
estes fatores, a superinten-
dência executiva do S.P.A. 
Saúde demonstrou ao Con-
selho Diretor a necessidade 
de se estabelecer estratégias 
para que entidade possa se 

Planejamento Estratégico

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

balbino@spasaude.org.br

manter útil e atraente aos 
produtores rurais. Estabe-
lecemos parceria com a 
empresa Assector – Consul-
toria em Gestão de Saúde, 
por intermédio do Dr. Edu-
ardo Blay para nos orien-
tar na elaboração de nosso 
planejamento estratégico. O 
Planejamento Estratégico 
é uma técnica administra-
tiva que procura ordenar 
as idéias das pessoas, de 
forma que se possa criar 
uma visão do caminho que 
se deve seguir (estratégia). 
Depois de ordenar as idéias 
são ordenadas as ações, para 
que sem desperdícios de 
esforços se caminhe na dire-
ção pretendida. A descrição 
acima define um conjunto 
de compromissos, decisões 
e ações necessárias para que 
a entidade obtenha vanta-

gem competitiva e retorno 
acima da media. Diretrizes 
incondicionais para que uma 
instituição responsável pela 
promoção da saúde e pre-
venção de riscos e doenças 
exclusivamente dos produ-
tores rurais precisa se nor-
tear. Estamos na fase inicial, 
pontuaremos nossos pontos 
fortes e pontos fracos, bus-
caremos nos orientar dire-
cionando as forças para o 
mesmo foco, esperamos 
contar com a contribuição, 
a espontaneidade, a transpa-
rência e disponibilidade de 
nossos colaboradores e con-
selheiros para que o sucesso 
seja evidente. Não podemos 
desprezar a oportunidade de 
agir no presente para alcan-
çar o futuro desejado. O 
exercício do Planejamento 
Estratégico constitui em 

um mecanismo que possi-
bilita a avaliação e revisão 
permanente de políticas e 
estratégias, imprimindo ao 
sistema maior agilidade e 
flexibilidade na antecipação 
de cenários futuros e enfren-
tamento de desafios inter-
postos por mudanças contí-
nuas internas e externas ao 
ambiente de uma entidade. 
Trata-se enfim do estabeleci-
mento de planos de ação que 
viabiliza o cumprimento da 
missão e visão e reafirmação 
dos valores institucionais.

“Não podemos 
desprezar a 

oportunidade de agir 
no presente para 
alcançar o futuro 

desejado”
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Coluna Médica
Como e por que utilizar o Pronto Atendimento

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

dr.wilson@spasaude.org.br

“Grande maioria de nossa 
população procura estes 
serviços para passar em 
uma simples consulta”

Não é incomum observarmos 
em anúncios de hospitais e clíni-
cas a disponibilidade de serviços 
de prontos socorros ou de pron-
tos atendimentos. Para o leigo, 
à primeira olhada, a impressão é 
que se trata do mesmo serviço, e 
a semântica contribui para o equí-
voco. Aliás, injustificadamente, 
até entre os profissionais e insti-
tuições médicas os termos são por 
vezes indevidamente utilizados 
como sinônimos. No entanto, há 
diferenças técnicas fundamentais 
que nos levam a crer que anún-
cios indevidos e aleatórios dos 
dois termos por parte das casas de 
saúde podem gerar responsabili-
dades. Quanto aos pronto-socor-
ros não há dúvidas vez que existe 
resolução própria do Conselho 
Federal de Medicina (1.451/95) 
conceituando-os e determinando 
o preenchimento de certos requi-
sitos estruturais e operacionais 
para o seu funcionamento. 

A norma impõe que os pronto-
-socorros, tanto públicos quanto 
privados, devem ser dotados de 
estrutura suficiente para aten-
der urgência e/ou emergência, 
“devendo garantir todas as mano-
bras de sustentação da vida e com 
condições de dar continuidade à 
assistência no local ou em outro 

nível de atendimento referen-
ciado”. Significando dizer que 
tais setores devem contar com 
condições técnicas e humanas 
suficientes para atender, inin-
terruptamente, casos graves, 
com risco potencial ou iminente 
de vida, contando com suporte 
avançado de apoio para casos 
complexos que necessitem de 
atenção multidisciplinar continu-
ada. Tanto que exige equipe, em 
regime de plantão no local, com-
posta, no mínimo, por especia-
listas em anestesiologia, clínica 
médica, pediatria, cirurgia geral e 
ortopedia. Há exigência ainda de 
se manter no local material para 
reanimação e manutenção cardio-
respiratória, oxigenação e aspira-
ção, além do apoio de serviços de 
radiologia, laboratório de análises 
clínicas, centro cirúrgico, UTI, 
unidade transfusional, farmácia 
básica para urgência e unidade 
de transporte equipado. Diferen-
temente, os pronto-atendimentos, 
apesar de existirem pareceres téc-
nicos a respeito, ainda não contam 
com uma regulamentação própria, 
apesar de há tempos existirem e 
funcionarem no interior dos noso-
cômios Brasil a fora. E talvez esse 
seja o motivo do uso equivocado 
do termo. Estes serviços (pronto 

atendimentos) são também dis-
ponibilizados à população inin-
terruptamente, porém se prestam 
apenas a atender casos clínicos de 
menor complexidades, devendo 
ter resolutividade quanto a estes 
e capacidade de encaminhamento 
dos casos graves para setores mais 
estruturados (pronto socorros), 
onde há possibilidade de realizar 
procedimentos invasivos comple-
xos e avançados. Para tanto, há de 
contar com profissionais prepara-
dos e orientados, pois não se trata 
de mera triagem. Assim, há de se 
ter cuidado quanto aos anúncios 
de tais serviços, pois a popula-
ção usuária tem o direito de saber 
a diferença para que os casos de 
extrema gravidade, perceptível 
aos olhos do leigo, sejam enca-
minhados diretamente aos pronto 
socorros, onde há suporte técnico 
e estrutura para o atendimento 
adequado, diferentemente dos 
pronto atendimentos, sob pena 
de se perder tempo precioso que 
pode significar a diferença entre a 
vida e a morte. 

Verifiquei ser importante colo-
car essas definições no intuito de 
orientar e trabalhar os concei-
tos e necessidades de uso frente 
nossos Beneficiários. Percebe-se 
nas definições acima que quando 
se tem algo urgente e ou emer-
gente deva-se procurar um Pronto 
Socorro e em determinados locais 
um pronto atendimento. O que 
estamos verificando é que grande 
maioria de nossa população pro-

cura estes serviços para passar 
em uma simples consulta. Este 
é um costume errado no Brasil, 
pois além de você ter um atendi-
mento muitas vezes incompleto 
está muitas vezes tirando a condi-
ção de atendimento de um outro 
paciente que mais necessita.

Quero lembrar que existe a 
terceira modalidade de atendi-
mento, o do ambulatorial em 
consultório. Este sim é destinado 
para aquele que quer uma ava-
liação médica para algum sinal 
ou sintoma que não seja urgente, 
para ser reavaliado através de 
uma análise de laudos de exames 
anteriormente solicitados, para 
avaliações clinicas, cirúrgicas, 
para adulto e crianças. O S.P.A. 
Saúde tem varias modalidades de 
canais de comunicação para você 
acessar e poder ser orientado 
quanto a que tipo de serviço deve 
procurar. Quando tiver dúvida 
ligue, use o fale conosco, acesse 
a extranet que orientaremos 
quanto a que tipo de atendimento 
você deve procurar, quais os 
cuidados que você pode ter nas 
avaliações e se tiver alguma sus-
peita ou pensa que tem alguma 
doença mais grave entre em con-
tato conosco, estamos aqui para 
orientá-lo. 

O S.P.A. Saúde visando 
preservar a qualidade do 
atendimento oferecido aos 
seus beneficiários e ao seu 
bem estar, através deste 
informativo alerta que as 
faltas nas consultas pré-
-agendadas sem comunica-
ção prévia aos nossos presta-
dores diretos e via Unimed, 
prejudicam o agendamento 
e o atendimento de outro 
beneficiário, devido à falta 
de vaga no dia. É de extrema 
importância que desmarque 
suas consultas quando não 
puder comparecer com 24 

horas de antecedência, para 
que outras pessoas possam 
ser atendidas no seu lugar. 
Ao não desmarcar a con-
sulta dá o direito ao cre-
denciado em cobrar sem lhe 
atender. Lembre-se que o 
médico, laboratório ou hos-
pital reservou um horário 
só para você e alguém pode 
precisar dele.

Alerta Cristina Aparecida Pinto
Coordenadora de Atendimento 

ao Beneficiário do S.P.A. Saúde.
sab@spasaude.org.br

“Ao não desmarcar a 
consulta, dá direito ao 
credenciado em cobrar 

sem lhe atender”

A importância em 
desmarcar

O primeiro sábado de julho 
é consagrado em todo o mundo 
como o Dia Internacional do 
Cooperativismo pela Aliança 
Cooperativa Internacional (ACI). 
Em 2011, o tema trabalhado foi 
Juventude: o Futuro do Coope-
rativismo. Já em 2012, a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
decretou que será o Ano das 
Cooperativas. A comemoração 
foi lembrada também pelo S.P.A. 
Saúde, uma autogestão voltada 
exclusivamente às cooperativas 
que congregam produtores rurais. 
O movimento cooperativista, que 

surgiu na revolução industrial, 
está presente em mais de 100 
países e congrega mais de um 
bilhão de pessoas, sendo respon-
sável por 100 milhões de postos 
de trabalho. O Dia Internacional 
do Cooperativismo foi instituído 
em 1923, no Congresso da ACI, 
com o objetivo de comemorar, 
no primeiro sábado de julho de 
cada ano, a confraternização de 
todos os povos ligados ao Coo-
perativismo. No Brasil, a cons-
trução de um estado cooperativo 
surgiu com os jesuítas por volta 
de 1610.

Dia Mundial do Cooperativismo 
foi celebrado em julho



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

A saúde do produtor rural em primeiro lugar.
Julho/Agosto de 2011 - Ano VI - nº 41

O Programa de Quali-
dade de Vida instituído pelo 
S.P.A. Saúde e sob a coorde-
nação de Elisângela Gomes 
Dellicolli criou uma agenda 
especial para a Semana do 
Homem. Durante os dias 
entre 15 e  22 de julho, os 
colaboradores puderam par-
ticipar de atividades espe-
cialmente pensadas para o 
homem, desde massagens, 
jogo de futebol e uma pales-
tra com o tema Homem com 
H, entre várias outras atra-
ções.  A Semana do Homem, 
além da coordenação de 
Elisângela, esteve sob a res-
ponsabilidade da gerente 
administrativa Regina 
Álvarez, de Cecília Nishida 

(Auditoria de Enfermagem), 
Adriana Franchi de Oli-
veira (Programas de Saúde), 
Shirley de Souza (Recursos 
Humanos) e Jesse  de Souza 

Semana do Homem é destaque no Programa de Qualidade de Vida

Beneficência Portuguesa tem novo Pronto Atendimento
O Pronto Atendimento 

da Beneficência Portuguesa 
de São Paulo é hoje um 
dos maiores e mais equipa-
dos centros de atendimento 
à saúde. Para sua reforma 
foram investidos aproxima-
damente R$ 7,5 milhões em 
obras de ampliação e moder-
nização. A reestruturação, 
com a inserção de novas 
tecnologias, propiciou aten-
dimento mais eficaz e huma-
nizado aos pacientes. Desta 
forma, a Instituição adquiriu 
novos equipamentos, como 
aparelho de Raios-X digital, 
além de utilizar o prontuário 
eletrônico, como também, o 
Sistema de Triagem de Man-
chester – tecnologia europeia 
que categoriza os pacientes 
em cinco cores priorizando 
os casos mais graves. 

Além disso, o sistema 
oferece novos protocolos 
de atendimento para casos 
de urgência e emergência. 
Entre eles, destacam o pro-
tocolo de Sepse, pneumo-

nia comunitária, dor torá-
cica, hemorragia digestiva 
e cólica renal.  O protocolo 
de Sepse garante que pacien-
tes com quadro infeccioso 
grave sejam submetidos a 
uma conduta clínica única. 
Já os protocolos de dor torá-
cica, hemorragia digestiva e 
cólica renal tem como carac-
terística as facilidades nos 
diagnósticos e intervenções 
por imagem. Para os casos 
de hemorragia digestiva, há 
uma equipe especializada 
de retaguarda composta de 
cirurgiões e endoscopistas.  

Para complementar as 
melhorias do Pronto Aten-
dimento, que dobrou seu 
tamanho, foram criadas uni-
dades de repouso para aten-
der, em especial, a mulher 
idosa, como também, os 
pacientes que sofrem de 
enxaqueca e dor intensa. 
Com o mesmo propósito 
de oferecer mais privaci-
dade, conforto e aconchego 
a nossos pacientes, a área 

de pediatria também passou 
por mudanças e as crianças 
foram beneficiadas com 
camas móveis com ajuste de 
altura, cadeiras para acom-
panhantes e boxes individu-
alizados, além da sensação 
de bem-estar proporcionada 
graças às artes e desenhos 
das paredes.

O Pronto Atendimento da 
Beneficência Portuguesa de 
São Paulo realiza aproxi-
madamente 73 mil atendi-

No último dia 14 de junho, o 
superintendente geral do S.P.A. 
Saúde,  Reginaldo Balbino 
Pereira, foi eleito para ocupar 
a Diretoria de Integração da 
UNIDAS – União Nacional 
das Instituições de Autogestão 
em Saúde. Trata-se de uma 
entidade de grande importân-
cia para as operadoras de Plano 
de Saúde na modalidade de 
autogestão, o que muito forta-
lecerá o S.P.A Saúde nas nego-
ciações com a rede assistencial 
para nossos beneficiários. 

Superintendente 
do S.P.A. Saúde foi 
eleito para diretoria 

da UNIDAS

mentos por ano nas seguin-
tes especialidades médi-
cas: pediatria, cardiologia, 
ortopedia, clinica médica, 
cirurgia geral e ginecologia. 
Além disso, especialidades 
de apoio oferecem atendi-
mento de otorrinolaringolo-
gia, neurologia, neurocirur-
gia, oftalmologia, cirurgia 
vascular, urologia, nefro-
logia, gastrocirurgia, cirur-
gia plástica, hemodinâmica 
entre outras. 

(Programas de Saúde). Bas-
tante divertida, a Semana 
do Homem teve participa-
ção ativa dos colaboradores 
homens do S.P.A Saúde.

A Semana do Homem teve participação ativa dos colaboradores homens do 
S.P.A. Saúde.

O Pronto Atendimento da Beneficência Portuguesa de São Paulo realiza cerca de 
73 mil atendimentos por ano.


