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 “O homem, em qualquer idade, só 
tem problemas de disfunção sexual 
se quiser”. A afirmação é de uma 
autoridade no assunto: o urologista 
Dr. Reinaldo 
Tsuneo Uemoto,  
membro titular 
da Sociedade 
Brasileira de 
Urologia. Cre-
denciado nos 
planos de saúde 
do S.P.A., concedeu entrevista ao 
nosso jornal e reafirma a importân-
cia da informação na vida dos 
homens, um comportamento que 
vem mostrando mudanças significati-
vas. “A ida ao urologista não é mais 
aquele tabu de antigamente, com-
portamento que sem dúvida foi 
influenciado diretamente pelas 
mulheres que estimulam seus parcei-
ros a procurar o profissional”, infor-

A saúde sexual do 
homem deve ser cuida-
da com a mesma aten-
ção que ele dispensa 
ao cardiologista

30% dos homens com 
câncer de próstata não 
sentem nada. Quando 
detectado precocemen-
te, a chance de cura 
supera os 80%

Mulheres: de olho em seus homens
 Nesse contexto, a participação feminina é 
fundamental, estimulando seu marido ou parceiro a 
procurar um urologista e acompanhar de perto o 
tratamento indicado pelo profissional. É comum os 

ma.
 Para o Dr. Uemoto, é funda-
mental que os homens, a partir 
dos 45  anos, ou quando surgir 

indícios de proble-
mas sexuais ou 
urológicos, procu-
rem um profissional 
para orientar sobre 
as dificuldades 
voltadas à ereção, 
falta de libido 

(desejo sexual) 
ejaculação preco-
ce, entre outros: 
"São várias alterna-
tivas de tratamento 
existentes, que vão 
desde psicoterapia, 
medicamentos e até 
mesmo procedi-
mentos cirúrgicos. Mas, o mais 
importante é aproveitar a oportuni-

dade de se tratar”.
 Para o doutor, a saúde sexual 
do homem deve ser cuidada com 
a mesma atenção que ele dispen-
sa ao cardiologista, por exemplo.
 Segundo ele, muitas vezes a 
procura por um urologista por 
problemas sexuais também auxilia 
na prevenção do câncer de prós-
tata. É indispensável que os 
homens acima dos 45 anos façam 
o check-up anual com um urolo-

gista para 
prevenir o 
câncer e outras 
doenças. E 
alerta: 30% dos 
homens com 
câncer de 
próstata não 
sentem nada. 

Quando detectado precocemente, 
a chance de cura supera os 80%.

homens sentirem medo quando a doença é detectada, 
gerando, na maioria dos casos, ansiedade, agressivida-
de e depressão. Por isso converse com os familiares: 
atitudes compreensivas e acolhedoras vão estimular o 
homem a não desistir do tratamento.

Prevenção da doença: 

• Check-up anual a partir  dos 45 anos

• Exames Físicos

• Inserir na alimentação ômega 3 (peixe), selênio (castanha  do Pará), 
licopeno (tomate, beterraba, melancia), abuse das frutas vermelhas e 
dos legumes e da isoflavona, composto orgânico encontrado na soja

• Evitar gordura animal e hábitos relacionados ao tabagismo

Atenção a estes sintomas e
procure um urologista:

• Dificuldade para urinar

• Jato de urina mais fraco

• Necessidade de urinar em 
intervalos curtos ou  várias vezes 
durante a noite

SEXO
ENTREVISTA
DR. REINALDO UEMOTO

IMPORTANTE PARA A VIDA
E A SAÚDE DO HOMEM 
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EDITORIAL

O S.P.A Saúde está prestes a completar 20 
anos de existência. Nesse período milhares de 

vidas foram atendidas, salvas, preservadas. 
Administrar um plano como o nosso é uma responsabili-
dade imensa e que exige acompanhamento constante. 
Justamente por isso e para garantir sua viabilidade 
econômica e sustentabilidade, novas frentes de ação 
foram definidas.  No último planejamento ficou para 
Hildo Grassi, Superintendente Operacional, a gestão 
econômica de qualidade e de pessoas. Reginaldo Balbi-
no Pereira, Superintendente Geral estará à frente das 
diretrizes para a regulação, formação de rede de presta-
dores, negociações, marketing e crescimento sustentável.
 E o lema é seguir em frente!  Porque é preciso 
manter os produtos administrados pela instituição ao 
alcance dos produtores rurais. Portanto, a gestão deve  
ser profissionalizada e qualificada para acompanhar a 
dinâmica do mercado. É necessária a atenção na quali-
dade e na qualificação das pessoas e na qualidade dos 
processos, função do Superintendente Operacional. Por 
outro lado a sinistralidade é inversamente proporcional 
ao crescimento da massa de beneficiários, a disponibili-

dade de recursos médicos e a regulação tem como 
principal foco a garantia da busca e manutenção da 
dignidade dos beneficiários, responsabilidades da 
Superintendência Geral.
 Para obter os resultados que precisamos 
alcançar contamos com o envolvimento de toda a 
equipe, com o acompanhamento de nossos conse-
lheiros e, acima de tudo, com a confiança e partici-
pação de cada uma de nossas associadas e respec-
tivos beneficiários.

 Mais uma Cooperativa passou a fazer parte do 
time do S.P.A. Saúde, e passará a oferecer planos de 
saúde aos seus associados, que vão garantir a promo-
ção da saúde e prevenção de doenças de centenas de 
pessoas. Trata-se da Crediceripa - Cooperativa de 
Crédito Rural de Itaí – Paranapanema – Avaré, locali-
zada em Itaí, no interior de São Paulo.
Fundada em maio de 1995 a Crediceripa é uma 
sociedade cooperativista que visa promover assistência 
financeira aos cooperados em suas atividades específi-
cas. É filiada à Cooperativa Central de Crédito Rural 
do Estado de São Paulo – SICOOB/SP-COCECRER e 
acionista do Banco Cooperativo do Brasil S/A – BAN-
COOB.
 Os associados da Crediceripa que possuem a 
qualificação de produtores rurais e estejam interessa-
dos em se inscreverem em um dos planos oferecidos 

2012: ANO INTERNACIONAL DAS COOPERATIVAS
NOTÍCIAS DAS COOPERATIVAS 

Reginaldo Balbino Pereira - Superintendente Geral
Hildo Grassi - Superintendente Operacional

A preocupação com segurança reuniu dezenas de participantes

COAPEJA comemora 50 anos
 
 O S.P.A. Saúde marcou presença representada por 
seu superintendente Hildo Grassi, num evento muito 
especial: a comemoração dos 50 anos de existência da 
Cooperativa Agro Pecuária de Jacutinga Ltda. – COAPEJA. 
Fundada em 1962, nasceu da iniciativa de um grupo de 
idealizadores que reuniram-se em torno do cooperativismo 
e deram inicio à COAPEJA.
 Na comemoração, o atual presidente Antonio de 
Almeida Cascelli, homenageou os fundadores lembrando 

que “o cooperativismo 
possibilitou que os muitos 
percalços ao longo desses 
50 anos fossem superados, 
e o produtor respeitado”. 
Segundo ele, a maior 
homenagem aos fundado-
res é perpetuar a COAPEJA 
e manter sempre acesa a 

chama do cooperativismo, único caminho para a prosperi-
dade com igualdade e justiça social.

13ª Sipat da Coopama 
 
 Com o intuito de incentivar a integração e o conhe-
cimento de seus colaboradores, a Coopama – Cooperativa 
Agrária de Machado, realizou de 23 a 27 de julho, a 13ª 
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho, tendo como tema “Segurança é estar em harmo-
nia com o trabalho e com a família”.  Além de palestras 
diárias, houve sorteio de brindes e o evento foi avaliado de 
forma muito positiva pelos participantes.

pelo S.P.A, devem procurar o representante na 
sede da Cooperativa. A parceria visa favorecer os 
trabalhadores e fornecê-los assistência médica de 
qualidade com ótimos recursos, bom atendimento 
e muita atenção aos seus beneficiários.

 Manter o equilíbrio financeiro dos planos 
do S.P.A. Saúde é uma das maiores responsabili-
dades compartilhadas entre os integrantes do 
Conselho Diretor, os superintendentes e as asso-
ciadas. Nem podia ser diferente, afinal é preciso 
garantir qualidade, eficiência e pagamentos em 
dia às centenas de credenciados em seus planos 
de saúde.
 Foram elaborados estudos detalhados por 
uma empresa especializada em atuária na cartei-
ra de beneficiários do S.P.A. Saúde para defini-
ção da aplicação e índice de reajuste anual das 
mensalidades. O resultado mostrou a necessida-

de de aplicar um reajuste de 16% em todos os 
planos, diante da elevada taxa de sinistralidade, ou 
seja, elevada utilização de recursos de alto custo e 
a grande quantidade de novos procedimentos 
médicos que foram acrescentados. Para não com-
prometer o orçamento dos beneficiários, foi apro-
vado em reunião com o Conselho Diretor que esse 
reajuste será dividido em 4 (quatro) vezes: 1) rea-
juste de 7,00% (sete por cento), a partir de setem-
bro de 2012 e mais 3 (três) reajustes de 3,00% (três 
por cento), nos meses de outubro, novembro e 
dezembro, não acumulativos, totalizando o reajuste 
aprovado de 16,00%.

MEDICAMENTOS
COM DESCONTO

NEGOCIAÇÕES DEVEM ESTAR CONCLUÍDAS EM OUTUBRO

 A parceria firmada pelo S.P.A. Saúde e a Orizon, empresa 
líder na integração de prestadores de serviços com operadoras de 
saúde, está de vento em popa na implantação de novos proces-
sos, inclusive o que vai oferecer descontos em medicação para 
todos os usuários dos planos de saúde do S.P.A.
 A Diretoria pede a compreensão de todos pelo tempo 
necessário para sua implantação, que deverá ocorrer no próximo 
mês de outubro. Atualmente estão sendo analisadas as regiões, 
número de pessoas e os contratos que precisam ser feitos junto às 
farmácias de cada cidade. Assim que o trabalho estiver concluído 
o S.P.A. comunicará todos os beneficiários.

 A ONU - Organização das 
Nações Unidas declarou 2012 como 
o Ano Internacional das Cooperativas, 
o que reforçou as comemorações em 
todo o mundo pela importância e 
papel social dessas instituições.  Em 
Minas Gerais, no dia 26 de julho, o 

Sistema OCEMG - Organização das 
Cooperativas do Estado de Minas 
Gerais homenageou as cooperativas 
que completam 50 anos de funda-
ção durante a solenidade comemo-
rativa ao 90° Dia Internacional do 
Cooperativismo. As aniversariantes 

foram: Cooperativa Agropecuária de 
Campos Altos Ltda (Capeca); Coopera-
tiva Agropecuária de Jacutinga 
(Coapeja); Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Dom Silvério Ltda (Coopdsil) 
e Cooperativa Agropecuária Ltda de 
Uberlândia (Calu).

Diretoria da Crediceripa aderiu ao S.P.A. e passa a proporcionar
novos benefícios aos seus associados.

Hildo Grassi, ( S.P.A.), Clésio V. Reis,
(Coop. Boa Esperança), Antônio A. Cascelli,
(Coop. Jacutinga) e Dr. João Emídio
Gonçalves, (Coop. de Machado)


