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Atenção aos principais cuidados:

Disponível aos  associados do S.P.A. 

 O Hospital Varginha, localizado a 2 km da 
cidade, aonde atende a Dra. Ana Cláudia, vem cres-
cendo e investindo na qualidade de seus profissionais 
desde outubro de 2009. Com um número total de 28 
leitos, abriga três leitos de CTI, 18 leitos na internação 
e sete nas salas de observação.  Com instalações que 
oferecem conforto e comodidade aos seus pacientes, 
tem como principais benefícios, o atendimento total-
mente humanizado voltado para o bem-estar do 

Hospital  Varginha

MÉDICA DO HOSPITAL VARGINHA
ORIENTA SOBRE OS CUIDADOS COM O FRIO

 A médica lembra ainda que é fundamental ter 
uma alimentação saudável, atividade física, manter 
ambientes arejados e com incidência do sol, em dias 
mais frios agasalhar-se adequadamente, não realizar 

paciente e corpo clínico bem qualificado.   
 Silvana Bernardes, administradora hospitalar na 
instituição, falou ao nosso jornal lembrando que os 
beneficiários dos planos do S.P.A. podem desfrutar de 
pronto atendimento 24 horas e de recursos como: 
Diagnósticos (Usg, Raio-x, Tomografia, Endoscopia, 
Cistoscopia, Mamografia, Laboratório Retossigmoidos-
copia,  e Colonoscopia) Cirurgias Geral, de mama, 
ortopédica, ginecológica e urológica, além de interna-
ções clínicas e geriátricas.

a automedicação e procurar o atendimento médico 
assim que surgir algum sintoma de que algo não 
está bem com a saúde, impedindo que o problema 
se agrave.

• Vacinação anual,
• Evitar ambientes fechados, 
aglomerações e contato com 
pessoas infectadas,

• Lavagem correta das mãos 
para não gerar contaminações,

• As vias aéreas devem estar 
livres de secreções e para isso 
basta usar lenços descartáveis e 
fazer lavagem da cavidade 
nasal com soro fisiológico.

   A Dra. Ana Claúdia de Andrade, geriatra do  Hospital Varginha, credenciada 
do S.P.A.- Saúde, dá orientações importantes sobre a necessidade de cuidados 

especiais com os idosos e as crianças nesta época do ano.
    Trabalhando no hospital há pouco mais de 1 ano, a médica informa que há 
um número muito maior de problemas respiratórios nos tempos mais frios e os 
principais sintomas são: retenção de ar pelos pulmões, tosse produtiva,
broncoespasmo (chiado) e falta de ar aos pequenos esforços (dispneia).
     “Conforme as pessoas vão envelhecendo o organismo se torna mais frágil 
devido à diminuição da imunidade, ficando mais suscetíveis às infecções. No frio 

é muito comum gripes e resfriados, que podem levar a complicações  maiores e 
até mesmo ao óbito”.

Dr. Ana Claúdia de Andrade,
geriatra do Hospital Varginha



 O acompanhamento anual da 
saúde da mulher junto ao seu ginecolo-
gista é uma das recomendações do 
programa de prevenção de doenças 
promovido pelo S.P.A. Saúde.
 Entre os exames solicitados pode 
estar a Mamografia ou Mamografia 
digital. Trata-se de um exame coberto 
pelo S.P.A., e é importante saber que a 
Mamografia Digital somente é indicada 
ou auxilia no diagnóstico em situações 
específicas: para mulheres com menos 

MAMOGRAFIA DIGITAL:
INDICAÇÃO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS

   Você consegue imaginar quantos    
      procedimentos são exigidos nos basti- 
  dores de um plano como o S.P.A.? Justa-
mente por isso que o S.P.A. firmou no dia 6 de junho, 
uma parceria com a Orizon, líder na integração de 
prestadores de serviços com operadoras de saúde. O 
objetivo é implantar e gerir todo o sistema de solicitação 
eletrônica de procedimentos médicos e faturamento das 
54 cooperativas de produtores rurais associadas em 

FIQUE POR DENTRO: PARCERIA VAI AGILIZAR PROCESSOS E CONTROLES

     Planos de saúde em forma de autoge-
          tão, ou seja, sem qualquer finalidade lucrati-
va ainda é privilégio de poucos brasileiros.  E o 
produtor rural, beneficiário do S.P.A. Saúde é um 
deles. Saber que não precisa ter dinheiro no bolso 
para receber um atendimento de qualidade em 
hospitais referenciados é, sem dúvida alguma, uma 
tranqüilidade para o produtor e toda a família.
 À frente da administração do S.P.A. não 
poupamos esforços em trabalhar no crescimento da 
instituição que, há quase 20 anos, “existe para ser 
a melhor aliada do homem do campo. Como nós e 
nossas famílias”.  Não são poucos os casos de 

CUIDANDO DO SEU MAIOR PATRIMÔNIO
produtores rurais que já tiveram sérias dificuldades, 
muitas vezes precisando vender bens conquistados 
ao longo de muito tempo de trabalho para assumir 
altos gastos com doenças na família.
 É bastante recompensador para todos nós do 
S.P.A. poder anunciar novos recursos credenciados, 
e perspectivas de novas associadas. Porque isso 
significa um número ainda maior de produtores 
rurais com oportunidade de cuidar do maior patri-
mônio de suas vidas: a saúde!

Hildo Grassi e Reginaldo Balbino Pereira  
Superintendentes

02    INFORMATIVO SAÚDE RURAL

Este Informativo é dirigido aos seus beneficiários
e às associadas, bimestralmente, de forma gratuita.

S.P.A. Saúde - Sistema de Promoção Assistencial
Rua Maestro Cardim, 1.191 - 8º Andar - Paraíso - SP.
Fone (11) 3146.3131
site: www.spasaude.org.br | e-mail: spa@spasaude.org.br

Conselho Diretor: Carlos Roberto de Toledo Ribeiro 
(Presidente); João Emygdio Gonçalves; Noé Francisco 
Rodrigues; Luiz Fernando Ribeiro; João Lobo de Oliveira; 
Ronaldo José Nogueira e Ronan Danilo de Rezende.
Conselho Fiscal: Clesio Vilela Reis; Leonardo de Mello 
Brandão e Nilton Lopes.
Superintendência: Reginaldo Balbino Pereira e Hildo Grassi.

Conselho Editorial: Regina Alvares; Elaine Teixeira; 
Cristina Pinto; Cristiane Xisto, Ricardo Garcia, Elisangela 
Dellicolli e Ester Pereira.

Jornalista Responsável: Ana Souza, Mtb12.815.
Diagramação: King Propaganda

Tiragem: 10.000 exemplares.
ANS - N  324493O

O que você faz com a casca do maracujá?
Da banana, da laranja, da manga? A verdade é 
que a maioria das pessoas acaba descartando, 
mas há receitas tentadoras com cascas de frutas 
para geleias, bolos, tortas. Experimente a dica do 
doce de casca de maracujá.
Se você também tem uma receita saudável, 
compartilhe com a gente. Mande para o email 
spa@spasaude.org.br e publicaremos na próxi-
ma edição. Agora, mãos à obra!

DOCE DE CASCA DE MARACUJÁ

Ingredientes:
• Cascas de 6 maracujás azedos firmes
• 1 xícara (chá) de açúcar light
• 2 xícaras (chá) de água
• 2 xícaras (chá) de suco de maracujá
• 2 paus de canela

Modo de preparo:
Retire a pele externa das cascas. Deixe a parte 
branca de molho de um dia para o outro. Escorra, 
corte em gomos e coloque numa panela. Junte o 
açúcar, a água, o suco de maracujá e a canela. 
Cozinhe em fogo médio até a calda engrossar e as 
cascas ficarem macias, juntando mais água se 
necessário. Esse doce pode ser usado também para 
rechear crepes ou panquecas.

RECEITAS SAUDÁVEIS
VIVA BEM

INFORMATIVO SAÚDE RURAL    03

de 50 anos, que tenham mamas 
densas, e estejam em fase pré ou 
peri-menopáusica, ou seja: no perío-
do que antecede à menopausa, ou no 
término do ciclo menstrual feminino.
 Portando, não há porque se 
preocupar se o seu ginecologista não 
solicitar Mamografia Digital. O 
médico faz a solicitação de Mamo-
grafia, Mamografia Digital ou Ultras-
som, depois de avaliar as condições e 
idade do paciente.

São Paulo e Minas Gerais. Além disso, será possível 
oferecer aos beneficiários descontos na compra de 
medicamentos que podem chegar a até 60% do valor. 
Quando o serviço estiver implantado todos serão comu-
nicados. É só aguardar!

MAIS USUÁRIOS
 Para o superintendente geral do S.P.A., Reginaldo 
Balbino Pereira, a nova parceria vai permitir uma 
ampliação na rede de usuários. “Representamos os 
produtores rurais do país inteiro, mas atuamos com força 
apenas em São Paulo e Minas Gerais”, lembra. Com o 
acordo, Pereira diz que o S.P.A. vai contar com o know 
how da Orizon e buscar a ampliação dos beneficiários. 
“Nosso objetivo é atingir os 5 milhões de produtores 
rurais que existem no Brasil”, conclui.

de todos os planos que conhece o melhor é o do 
S.P.A. Além disso, tenho todo o apoio nas interna-
ções com acompanhamento dos parceiros do 
plano que ligam para checar nosso atendimento 
ou vêm nos visitar. Só temos que agradecer a 
Deus, aos médicos e ao S.P.A. por poder contar 
com tantos recursos numa hora tão difícil”, con-
cluiu o casal.

 A descoberta de um mieloma múltiplo, câncer 
na medula, assusta e muda a vida de qualquer 
pessoa. Não foi diferente para Luciano Ribeiro Pereira 
Filho, 64, produtor rural na cidade de Elói Mendes, 
MG, que em 2006 precisou fazer seu primeiro trans-
plante no Hospital São Paulo. Casado com Maria 
Izabel Mendes Pereira, teve na companheira e na 
família o apoio necessário para enfrentar com garra 
e esperança um tratamento complexo, de alto custo. 
Se dependesse de recursos médicos públicos a 
demora no atendimento e acesso a recursos de 
excelente qualidade teriam sido uma agravante séria 
em seu quadro de saúde.
 Beneficiário do plano Bronze do S.P.A., afirma 
com a segurança de quem pensou no futuro: “Eu sou 
o associado número 40. Sempre fui fiel ao plano”, diz 
Luciano que arrendou suas terras de café na cidade 
onde mora.
 Sua mulher lembra que a rapidez na realiza-
ção do transplante foi um dos fatores que mais 
animou o paciente e a toda a família: “Se não fosse o 
S.P.A., teria que fazer pelo SUS, o que iria demorar 
muito, e aumentar nossas angústias”. 
 O tratamento é complexo e ele conta com 
todos os recursos disponíveis, diz sua mulher, lem-
brando que em abril, ele fez outro transplante autólo-
go, onde usa sua própria medula, Os resultados tem 
sido animadores e em outubro Luciano fará outro 
transplante, desta vez tendo seu irmão como doador, 
com todas as despesas cobertas pelo plano do S.P.A. 
Luciano está otimista e fala animado da confiança 
que tem no tratamento: “Meu médico me disse que 

MUDANÇA DE VIDA
NOSSA GENTEENTRE NÓS

NA DOENÇA E NA RECUPERAÇÃO, A FAMÍLIA E O S.P.A. FORAM APOIOS IMPRESCINDÍVEIS.

Superintendentes do S.P.A. e presidente da Orizon assinam o novo contrato

Após transplante, Luciano diz estar ótimo


