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O perigo ronda 
homens  

e mulheres

Uma entrevista exclusiva com a Dra. 
Ana Escobar, médica pediatra com 
vasto currículo na especialidade 
e que ganhou popularidade 
no País com sua participação 
no Programa Bem-Estar da TV 
Globo, esclarece dúvidas de 
nossos leitores e familiares.     
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Nosso Programa 
de Promoção 
salva vidas e 
 é de graça!
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NOSSA HISTÓRIA
                  

CAPÍTULO 17 - CONTINUAÇÃO

Em 24 de fevereiro de 2005, em reunião do Conselho Diretor, 
sob a Presidência do Sr. Matusalém Vilela Lemos, foi destacado que 
o S.P.A. Saúde possui, nesta data, 12.120 beneficiários, sendo que 
8.505 nos planos regulamentados e 3.615 nos não regulamenta-
dos. Os superintendentes informaram sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos de prevenção de doenças a ser implantado visando atender 
as exigências da  ANS. Efetuado o destrato da empresa WW. Solutions 
Consultoria Ltda., que prestava serviços de informática e contratados 
como empregados o Srs. Eduardo Mugnai e Daiane Aparecida Maciel 
a partir de 04/02/2005. Na auditoria médica serão registrados, a partir 
de 01/03/2005, o Dr. João Francisco Hierro Góis e Dr. José Ribeiro de 
Oliveira Júnior, encerrados também os contratos de prestadores. O 
S.P.A. Saúde passa a cobrir a Acupuntura conforme IN 001/2005 de 
24/02/2005.

Em 28 de abril de 2005, em reunião do Conselho Fiscal, presidida 
pelo Sr. Noé Francisco Rodrigues, com a presença dos conselheiros 
fiscais Srs. Carlos Marcondes Neto e Rinaldo de Castro Junqueira foi 
emitido parecer de aprovação do Balanço Patrimonial encerrado em 
31/12/2004, que será levado à apreciação da Assembleia Geral.

Em 28 de abril de 2005, em Assembleia Geral Ordinária, aberto 
os trabalhos pelo Sr. presidente Matusalém Vilela Lemos. Após 
apresentadas todas as peças do balanço pelos superintendentes 
Hildo Grassi e Reginaldo Balbino Pereira, com parecer favorável dos 
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal lido pelo presidente Sr. 
Noé Francisco Rodrigues, foram aprovadas as contas do exercício de 
2004.  Em ato contínuo e de acordo com o Estatuto passou-se para 
eleição do Conselho Diretor e Fiscal. O plenário escolheu para presidir 
a eleição o Srs. Osvaldo Henrique Paiva Ribeiro como presidente da 
mesa e o Sr. Dirceu Vieira como secretário “ad hoc”. Iniciada a votação 
individual e secreta foram eleitos os seguintes membros: Conselho 
Diretor, membros efetivos: Carlos Roberto de Toledo Ribeiro- Presidente 
- (Lorena-SP), Matusalém Vilela Lemos (Boa Esperança - MG), Noé 
Francisco Rodrigues (Jacutinga MG), João Emygdio Gonçalves 
(Machado - MG) e Breno Pereira de Mesquita (Sta.Rita do Sapucaí - 
MG). Membros suplentes: Antonio Dias Cunali (Mococa-SP) e Vicente 
Sergio Andrade (Lavras- MG). Conselho Fiscal: Membros Efetivos: 
Osvaldo de Paiva Pinto Filho (Varginha - MG), João Lobo de Oliveira 
(Taubaté SP) e Ronaldo José Nogueira (São João da Boa Vista - SP), 
Conselho Fiscal Suplente: Luiz Fernando Cesar Siqueira (Serrania - 
MG). Pelo Sr. Dr. José Luiz Toro da Silva foi lida a procuração dando 
poderes de gestão aos superintendentes. O Sr. Matusalém Vilela Lemos 
agradeceu os representantes das associadas, funcionários do S.P.A. 
Saúde, e também aos Srs. Adolfo José de Carvalho, Heleno Junqueira 
Fonseca, Luiz Gonzaga Xavier, Carlos Marcondes Neto e Rinaldo de 
Castro Junqueira e encerrou a Assembleia.

Em 30 de junho de 2005, em reunião do Conselho Diretor sob a 
Presidência do Sr. Carlos Roberto de Toledo Ribeiro com a presença 
dos demais conselheiros, foi apresentado entre outros assuntos, 
pelo Sr. Dr. José Luiz Toro da Silva  uma  apresentação  referente  à  
Saúde Suplementar: “Saúde é um direito de todos e dever do Estado”. 

Falou também sobre Classificação das Operadoras, Autogestão, 
Responsabilidade dos Dirigentes, Cálculo Atuarial, Plano de Qualificação 
das Operadoras e Tendências do Mercado de Planos de Saúde. O Dr. 
Wilson Scarpioni Grassi, gerente médico do S.P.A. Saúde apresentou 
o Programa de Promoção à Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças, 
desenvolvido para atender a exigência da ANS - Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, lembrando que as operadoras que executarem este 
programa terão tratamento diferenciado na constituição das reservas 
técnicas e que o referido programa será iniciado na Cooperativa 
Agropecuária de Boa Esperança - MG. 

Em 25 de agosto de 2005, em reunião do Conselho Diretor foi 
apresentado pela Assistants Assessoria Consultoria e Participações 
parecer técnico atuarial demonstrando a necessidade de reajustes nos 
planos do S.P.A. Saúde para manter o equilíbrio financeiro em virtude dos 
significantes aumentos no custeio da Saúde. Após explanação pelo Dr. 
José Luiz Toro da Silva sobre os aspectos legais referentes às aplicações 
dos índices de reajustes, foi aprovado pelos Conselheiros um aumento 
de 19,80% para todos os planos não regulamentados, firmados antes 
de 01/09/99, passando a ser cobrado a partir de 01/09/2005. Para os 
planos regulamentados, ou seja, contratos assinados após 0l/09/99, o 
reajuste foi de 11,69%   a partir da mesma data. Foi também decidido que 
deixaram de existir planos não regulamentados a partir de 31/12/2005.

Em 27 de outubro de 2005, em reunião do Conselho Diretor, 
após apresentação do balancete, ficou decidido pelos conselheiros 
que fosse enviada correspondência a todas associadas que possuem 
planos não regulamentados informando sobre a extinção destes planos 
a partir de 31/12/2005. Ficou decidido também que após todas as 
tentativa de recebimento de saldo devedor da Cooperativa de São 
Carlos e Rio Claro, sem sucesso, que fosse entregue ao Departamento 
Jurídico, em conformidade com nosso Estatuto, que todas a medidas 
judiciais cabíveis para entrar com ação de cobrança contra a referida  
cooperativa.

Em 21 de dezembro de 2005, em reunião do Conselho Diretor, 
presidida pelo Sr. Carlos Roberto de Toledo Ribeiro, com a presença 
dos conselheiros, Matusalém Vilela Lemos, Noé Francisco Rodrigues, 
João Emygdio Gonçalves e Breno Pereira de Mesquita, foi analisado 
que devido à grande quantidade de beneficiários que ainda não fizeram 
a migração para planos regulamentados e, atendendo ao pedidos 
de algumas associadas, foi prorrogado o prazo para 31/01/2006. Foi 
informado pelos superintendentes Reginaldo Balbino Pereira e Hildo 
Grassi, que os mesmos visitaram a FAEMG – Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Minas Gerais, para oferecer os Planos do S.P.A. 
Saúde. Informaram também que estiveram na 
Federação das Unimeds de Minas Gerais com a 
finalidade de contratar parceria nos atendimentos 
para nossos beneficiários. 

 Resumo das Atas relatadas por Hildo Grassi, 
     Superintendente Operacional
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A redação do nosso jornal foi até Carmo do Rio Claro, um pequeno 
município a sudoeste de Minas Gerais, banhado pela represa de Furnas, a 
400 km de São Paulo. A pauta era entrevistar e prestar uma homenagem a 
um dos fundadores do S.P.A. Saúde. Mas aconteceu o inverso: ele e sua 
mulher é que nos homenagearam com o exemplo de uma vida conjugal 
única, prova viva de que o amor resiste a todas as barreiras. 

Estamos falando de Adolfo José de Carvalho e sua esposa Angelina. 
Casados há mais de meio século (52 anos) vivem numa casa aconchegante, 
onde porta-retratos expõem sentimentos únicos: do casamento ao 
nascimento dos quatro filhos e sete netos.

Angelina não podia ser batizada com outro nome. Ela é o anjo de guarda e 
de cuidados de Adolfo que, apesar de nunca fumar ou beber, de manter uma 
vida regrada, foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral há quatro anos. 
A doença o tornou dependente de cuidados tomados por profissionais do 
plano de saúde tendo Angelina sempre à frente de tudo, dia e noite. Ela está 
presente em todos os momentos, animando-o quando suas lágrimas caem  
e apoiando-o em todos os passos. Aliás, ela também teve sérios problemas 
de saúde. Precisou de cirurgias e numa delas colocou pinos na coluna. 
“Tudo foi feito com muito profissionalismo pelos médicos  do plano. 

O amor resiste sim  
às intempéries da vida

Adolfo e Angelina. Casados há mais de meio século e sempre juntos, nos bons e difíceis momentos

Podemos cortar alguns gastos, mas jamais nosso plano de saúde. Teria sido 
muito mais difícil enfrentar todas as situações sem o S.P.A.” 

Adolfo é elogiado por Angelina como homem sempre empenhado no 
trabalho, marido e pai exemplar. Para nós, do S.P.A. Saúde ele também foi 
exemplar. Adolfo foi um dos fundadores do S.P.A. e estava lá em São Paulo, 
no bairro do Brás, onde funcionava a Cooperativa Central de Laticínios, em 13 
de maio de 1993, representando a Cooperativa Agropecuária de Carmo do 
Rio Claro na Assembleia que escolheu a primeira Diretoria e Conselho Fiscal 
da instituição. Foi atuante na defesa de sua criação, orientou o ingresso de 
beneficiários e trabalhou no S.P.A. como diretor, membro do Conselho de 
Administração e do Conselho Diretor de 1997 a 2005. Deixou uma marca 
de admiração e respeito com todos que tiveram a oportunidade de conviver 
com ele pelos relevantes serviços, sempre lembrado como pessoa atenciosa, 
abnegada, amigo e companheiro.

A proposta era homenageá-lo. Mas o exemplo da imensidão 
de amor e respeitos mútuos é que nos brindaram.   

                     

À Angelina e Adolfo, o nosso muito obrigado!

Vivemos uma época de amores descartáveis. Cresce freneticamente o número 
de separações e divórcios em todo mundo. Nesse compasso de tempos 

modernos, as pessoas ainda se emocionam com filmes e romances e carregam 
a sensação que relações duradouras, marcadas por um amor que supera 

as intempéries da vida com carinho e respeito por muitos e muitos anos não 
acontecem na vida real. Mas eles existem sim.
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Farmácias Credenciadas em Guaratinguetá. Aproveite os descontos oferecidos

Farmácias Credenciadas em Carmo do Rio Claro. Aproveite os descontos oferecidos

Farmácias Credenciadas em Lorena. Aproveite os descontos oferecidos

CAMPO DO GALVÃO

CENTRO

CENTRO
CENTRO
CENTRO

CAMPO DO GALVÃO

CENTRO

CENTRO

CENTRO

CENTRO

JARDIM AMÉRICA

CENTRO

JARDIM AMÉRICA

CENTRO

SANTO ANTÔNIO

VILA PARAÍBA  

DROGARIA SÃO PAULO GUARATINGUETÁ II

DROGARIA SÃO GERALDO DO CARMO

  DROGARIA SÃO PAULO LORENA
  FARMA UCHOAS     
  DROGA RAIA SP LORENA 

FARMÁCIA SANTO ANTÔNIO   

AMERICANA DOCTORMINAS   

DROGARIA SÃO PAULO GUARATINGUETÁ 

DROGARIA MONTEIRO 

SANTA RITA DROGARIA   

DROGARIA SÃO GERALDO  

DROGASIL GUARATINGUETÁ I   

DROGARIA FARMELHOR   

FARMÁCIA SANTO ANTÔNIO

DROGARIA SÃO JOÃO

DROGA RAIA GUARATINGUETÁ A 

Juscelino K.de Oliveira

Dr. Pedro Tito Pereira

Dr. Rodrigues de Azevedo
Bernardino de Campos  
Dr. Rodrigues de Azevedo

Juscelino K. de Oliveira   

Cap. Pedro Augusto Corrêa  

Comendador Rodrigues Alves 

Delfim Moreira 

Santo Antônio   

Cap. João Evaristo 

Conselheiro Rodrigues Alves 

Bráulio Pinto Vilela 

Dr. Martiniano   

Comendador Venerando Reis   

Carlos Rebello Júnior   

(12)  3122-2385   

(35)  3561-3000   

(12) 3153-2718  
(12) 3153-1010   
(12) 3152-7401  

(12)  3122-1006     

(35)  3561-2727    

(12)  3122-3304   

(35)  3561-1866   

(12)  3132-7320    

(35)  3561-3400    

(12)  3133-3444 

(35)  3561-1858 

(12)  3122-3400    

(35)  3561-2362   

(12)  3125-7356    

 Bairro

 Bairro

 Bairro

  Farmácia 

  Farmácia 

  Farmácia 

 Endereço  (Rua)

 Endereço  (Rua)

 Endereço  (Rua)

 N°

 N°

 N°

 Telefone

 Telefone

 Telefone

960  

181  

130    
  20      
509      

 705  

 117  

     27

     34

   232   

   336  

  233

  326

       60  

       48  

 156  

Rodrigo Carvalho Rollin e Rodrigo Reis Azevedo

A visita à Sicoob Credicarmo, em Carmo do Rio Claro, coincidiu com 
a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no último 
dia 24 de fevereiro que lotou o auditório no evento de prestação de 
contas do exercício. Seus associados comemoraram. As sobras líqui-
das da cooperativa atingiram um valor superior a R$1,5 milhão. Mesmo 
num dia tão agitado Rodrigo Reis Azevedo, presidente do Conselho de 
Administração da entidade e Rodrigo Carvalho Rollin, diretor administra-
tivo, receberam a equipe do S.P.A. Saúde que também atendeu vários 
de seus associados na sede da instituição. 

A Sicoob Credicarmo tem apresentado, como informou Azevedo, 
“excelentes resultados em relação ao tamanho da Cooperativa: um 
crescimento próximo a 30% em seus ativos e de 36% no patrimônio 
líquido de 2014 a 2015”. A Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil é o maior sistema cooperativista de crédito do país. Em Carmo 
do Rio Claro, a Sicoob, conta atualmente com 2.130 associados que se 
beneficiam da concessão de créditos e de todos os serviços bancários 
que são oferecidos por grandes instituições financeiras do mercado. Ou 
seja, desde conta corrente, financiamentos, cartões de crédito, seguros 
e previdência, entre outros.

Especializado em cooperativismo, Rodrigo Azevedo, 37 anos, é o 
presidente mais jovem do sistema, onde ingressou aos 28 anos. Ele e 
sua família são beneficiários dos planos do S.P.A. Saúde: “Já precisamos 
usar para tratamentos de saúde bastante complexos e todos foram 

  Cooperativismo e crescimento em destaques

bem atendidos e ficaram satisfeitos com a qualidade oferecida pelos 
recursos credenciados”, afirma.

Apesar de contar com pouco mais de 2.000 associados, apenas 190 
deles são titulares dos planos do S.P.A. Saúde naquela cidade. “Saúde, 
assim como seguro, não pode ser entendido como custo na vida das 
pessoas”, lembra Azevedo. Segundo ele, muitos de seus associados 
gostariam de aderir ao plano, mas como é exclusivo para produtores 
rurais e seus dependentes não é estendido aos demais. 

A chapa liderada por Thiago Augusto Roque Chaves foi a 
vencedora da nova diretoria da Associação Agropecuária de  
Guaratinguetá, para uma gestão que vai até 2018.

Bisneto, neto e filho de produtores, o novo presidente tem entre 
seus objetivos, focar outras ações como, por exemplo, disponibilizar 
um agrônomo para atender seus associados uma vez por mês nas  
unidades de Guaratinguetá, Cunha e Lagoinha, bem como trazer 
empresas privadas para desenvolver captação dos associados nos 
treinamentos. Preocupado também com qualidade de vida, está nos 

planos da nova gestão uma maior divulgação sobre os benefícios dos 
planos de saúde oferecidos pelo S.P.A. Saúde e, com isso, aumentar o 
número de vidas beneficiadas naquela cidade.

Já no Sindicato, Fábio Rublio foi reeleito com 90 votos de  
diferença para assumir a Presidência da instituição. Rublio foi  
reeleito e dará continuidade à administração com novos realinhamentos 
de ações. Entre eles, a exemplo de Thiago, também está a preocupação 
em divulgar e mostrar as vantagens dos planos do S.P.A. Saúde para 
seus associados.

Guaratinguetá sob nova direção
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Pedagogos e professores são unânimes em afirmar que a partici-
pação dos pais no acompanhamento escolar é fundamental para o bom 
desenvolvimento da criança. Isso não significa “fazer o dever de casa” 
deles. Mas sim, acompanhar sua evolução para verificar se a criança 
apresenta dificuldades de aprendizagem e, com isso, não consegue 
acompanhar o ritmo da turma da sua classe.

Especialistas em educação infantil alertam sobre a importância dos 
pais transmitirem segurança e atenção para ensinar seus filhos , esta-
belecer horários para realização de tarefas e, ao menor sinal de algum 
problema na escola, falar com seus professores. Muitas vezes a criança 
pode estar, sem que os adultos tenham percebido, com algum proble-
ma de visão ou audição. A dificuldade da leitura em determinada distân-
cia ou em ouvir com perfeição a fala do professor podem ser corrigidos 
com o auxílio de um especialista.   Há ainda outros fatores clínicos e 
emocionais que podem interferir diretamente no rendimento escolar da 
criança.

Fica a dica: Se perceber que seu filho apresenta dificuldades de 
aprendizagem esteja ao lado dele para solucionar o problema.  Por não 
conhecer o transtorno, no ambiente escolar, os colegas podem criar 
problemas ainda maiores taxando a criança de preguiçosa ou burra. 
Isso é um rótulo muito negativo e desestimula o estudante que fica com 
sua autoestima afetada, criando sentimentos de tristeza e frustração. 

Enfim, o velho ditado “Não basta ser pai. Tem que 
participar!” nunca vai ficar fora de moda.

Dificuldade escolar?  
O problema pode ser físico ou emocional
Um problema que costuma afetar uma parcela 
da população escolar ainda é pouco difundido. 

Trata-se de quando a criança apresenta 
dificuldades de leitura, escrita, enfim, de 

aprendizagem no geral, gerando insegurança 
que pode afetar o seu futuro, deixando-as 

desmotivadas e até mesmo frustradas. 
Basicamente surgem em função de algum 
problema orgânico ou psicológico e que  

pode prejudicar a memorização e a 
concentração da criança.

“Promoção e Prevenção de Saúde, 
Regulação e Sustentabilidade” é o 
tema do 13‘ Encontro do S.P.A. Saúde 
com os representantes do plano em 
suas associadas. Durante os dias 25 e 
26 de abril, palestras e dinâmicas serão 
promovidas no evento que acontecerá 
no auditório do Hotel Mercure São 
Paulo Paulista, à Rua São Carlos do 
Pinhal,87.
Ouvidoria e Judicialização, Sustenta-
biidade e Sinistralidade, Qualificação, 

Novo encontro de atualização com suas representantes
Tendências, Soluções de TI a apresentação 
do novo site da instituição estão entre os 
temas da programação.
Para os organizadores, a  participação de 
todos é essencial, afinal, são parceiras im-
prescindíveis para o bom atendimento dos 
beneficiários dos planos nas diversas ci-
dades de São Paulo e Minas Gerais.
Todos os convidados receberão vacina 
contra o vírus H1N1 e participarão de um 
coquetel de confraternização.

ORIENTAÇÃO
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S.P.A. Saúde: Como o Zika vírus tornou-se uma          
ameaça no Brasil? 

Dra. Ana: Esse vírus foi descoberto pela primeira vez em 1947, 
na floresta de Zika, em Uganda, África. Daí vem o seu nome. A 
primeira epidemia causada por este vírus no mundo foi em 2013 e 
ele entrou no Brasil, acredita-se, em 2015. É o mesmo que transmite 
a dengue, a febre Chicungunya e a febre amarela.  Como vivemos 
num país tropical, o vírus encontrou aqui um ambiente ideal para 
proliferação. Esta guerra está muito, muito longe de terminar.

S.P.A. Saúde: Porque os riscos são os mesmos 
para homens e mulheres?  

Dra. Ana: Homens e mulheres de todas as idades correm 
os mesmos riscos. O mosquito pica adultos ou crianças com 
vírus e leva “voando” para outra pessoa. Quando pica, injeta 
o vírus e temos mais uma pessoa contaminada, adquirindo 
a doença e preocupando acima de tudo as futuras mamães. 
 
 

S.P.A. Saúde: Quais os sintomas da doença? 

Dra. Ana: Muito semelhantes aos de uma gripe. A pessoa 
contaminada  apresenta febre intermitente, manchas vermelhas 

O perigo ronda  
homens e mulheres

É impressionante a simplicidade de uma das médicas pediatras mais famosa no 
País. Sempre sorridente, usa seu jaleco por cima de calça jeans, fala calmamente e 
traduz com a maior facilidade os complexos diagnósticos médicos. Seu currículo é 

admirável assim como os inúmeros livros de sua autoria. E é taxativa: “A melhor arma 
em saúde é a informação. Acima de tudo, sermos fortes para vencer a guerra contra 

o mosquito Aedes aegypti, para o bem estar e saúde de todos”.
Ela recebeu nossa redação para uma entrevista que busca alertar e orientar homens 
e mulheres sobre o risco da Zika, uma doença que tem se alastrado em todo o País 

e deu um recado importante para homens e mulheres. Acompanhe:

As pessoas que estão doentes, com diagnóstico de dengue, Zika 
ou Chikungunya DEVEM usar repelentes a cada seis horas.  Os 
doentes são as pessoas que transmitirão o vírus na picada do 

Aedes para quem ainda não está doente. 

na pele que coçam, semelhantes a uma alergia, e dores no 
corpo. Normalmente esses sintomas desaparecem entre 3 
a 7 dias. Muitas pessoas que tiveram a contaminação nem 
souberam e podem ter associado a uma alergia. Isso aconteceu 
com as gestantes que foram infectadas no início da gestação. 
Por isso só ficamos sabendo que o Zika era o responsável 
pela microcefalia quando os bebês nasceram. O estudo dos 
especialistas de cada caso, verificou que essas gestantes tinham 
sido contaminadas no início da gestação e nem perceberam. 

S.P.A. Saúde:  O  vírus da Zika virou o maior fantasma do 
medo entre as grávidas. O que a Sra. orienta sobre isso? 
 
Dra. Ana: E elas têm reais motivos para isso. É muito importante 
que as mulheres grávidas usem camisinha. O parceiro pode ter 
adquirido o Zika vírus e transmitir à mulher na relação sexual.  
 
Mesmo que o homem não tenha apresentado nenhum sintoma da 
doença. 

Repito: O Zika pode não apresentar sintomas em até 
80% dos casos. O mosquito pode ter picado o homem 
e o Zika passar da corrente sanguínea para o sêmen.  
Por isso é de grande importância usar a camisinha. 

ENTREVISTA
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Gestantes: usem 
camisinha! 

É aconselhável que 
os parceiros das 

gestantes, principal-
mente daquelas 

que estão no início 
da gestação, usem 

camisinha, não 
compartilhem 

copos e talheres, 
não  

frequentem 
ambientes com 
grande número 

de pessoas.  
Pode parecer 

um exagero, mas 
estamos conhecen-
do esse vírus agora. 

Há uma vida se 
formando dentro do  

útero e essa vida 
pode depender dos 
cuidados tomados 

por seus pais. 

S.P.A. Saúde: Quando a mulher está grávida o 
homem deve usar camisinha até o bebê nascer? 

Dra. Ana: Sim, usem camisinha até o nascimento do bebê. 
Esse vírus causa lesões no cérebro dos bebês causando 
microcefalia nos primeiros meses de gestação. Mas, a cautela 
vale pelos nove meses, afinal é um agente infeccioso que ainda 
está sendo estudado. E mais: Homens que tiveram sintomas de 
Zika devem usar camisinha por um período de até seis meses. 

S.P.A. Saúde: Que orientações são importantes 
para quem já está grávida?  

Dra. Ana: Além da precaução do uso de camisinha nas 
relações, colocar telas protetoras em todas as janelas e portas 
da casa, deixando-as sempre fechadas. O mosquito pode 
entrar durante o dia. Estas telas serão muito úteis, pois depois 
protegerão o bebê também. Se a sua janela já tem telas de 
proteção para crianças, coloque um tecido fino, para impedir a 

entrada do mosquito. Quando sair, use um repelente nas roupas e 
nas áreas expostas. O repelente indicado e eficaz é o que contém 
a substância icaridina. Pode ser utilizado em gestantes, e tem uma 
duração de aproximadamente 10 horas. É importante usar sempre 
roupas que cubram braços e pernas.  Usar roupas claras porque 
facilitam a identificação do mosquito na roupa.  

S.P.A. Saúde: Depois do nascimento do bebê ele 
corre o risco de ter microcefalia? 

Dra. Ana: Não.  Se a criança nasce com o tamanho  da  cabeça 
normal, maior que 32 cm, não há motivo para preocupação porque 
não existe possibilidade de ter microcefalia após o nascimento.

S.P.A. Saúde: Repelentes caseiros funcionam? 

Dra. Ana: Não. Os repelentes indicados contra o Aedes são os 
que contem Icaridina e DEET. Mas é preciso lembrar que é preciso 
reaplicar constantemente. Bebês a partir de seis meses também 
podem utilizar. 
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ENTREVISTA

Dra. Ana Escobar: “É preciso atenção redobrada com a saúde de todos, em especial das gestantes”
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Econômico-Financeiro
Acompanha o equilíbrio econômico-financeiro das 

operadoras de plano de saúde sob o ponto de vista das 
condições de liquidez e solvência, avaliando a capacidade 
de manter-se em dia com suas obrigações financeiras junto 
a seus prestadores para o atendimento com qualidade e de 
forma continua a seus beneficiários. 
  
 

                               1,0000                    1

Satisfação dos Beneficiários
Representa os resultados do índice de reclamações; da 

proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano 
de contrato e mede a gravidade das infrações à legislação 
cometidas pela operadora.

  
                    

 
                              0,8858                    1

Mais uma avaliação positiva do nosso  
plano pela ANS

Liquidez Corrente
Representa o quanto existe de ativo circulante para cada 

unidade monetária de dívida em curto prazo, ou seja, repre-
senta a capacidade da empresa de pagar suas dívidas.
  
           

  

                                      1,0000                   1

Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados
O Indicador da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos 

e Não Avisados (IPEONA) diz respeito à contabilização 
adequada da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e 
Não Avisados - PEONA.

  

                                   1,0000                  1
        

Saiu o resultado da qualificação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, órgão que avalia anualmente todos os planos de saúde 
do país. Trata-se da avaliação do desempenho das operadoras, realiza-
da através do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, 
calculado a partir de indicadores definidos pela própria Agência.

 Esses indicadores são agregados em quatro dimensões, sendo que 
cada uma possui um peso diferente na formação do IDSS: 40% para a 
dimensão Atenção à Saúde, 20% para a dimensão Econômico-financei-

ra, 20% para a dimensão Estrutura e Operação e 20% para a dimensão 
Satisfação do Beneficiário. 

O IDSS varia 0 a 1 e cada operadora recebe uma nota que a 
enquadrará em uma faixa de avaliação. A positiva avaliação reveste-se 
de importância ainda maior, num momento em que acompanhamos uma 
série de planos com dificuldades e sem permissão para comercialização, 
ou seja, estão impedidos de vender seus planos a novos beneficiários.  
Veja algumas das notas que recebemos: 

                                     Mais informações

Os interessados em conhecer as demais notas atribuídas podem 
acessar o site da ANS www.ans.gov.br. Lá estão disponíveis todos os 

dados com informações sobre a rede hospitalar e o perfil das carteiras dos 
planos de cada operadora. É uma espécie de raio X do setor, reunindo, em 
uma só base, diversas informações que ajudam o consumidor a avaliar de 
maneira global as empresas que estão no mercado. 

 Dezenas de cidades de Minas Gerais 
e São Paulo onde estão situadas as 
associadas do S.P.A. Saúde participam 
da campanha maciça no combate ao 
mosquito da Dengue, Chikungunya e 
Zika. O S.P.A. Saúde, consciente da 
importância de orientação à comunidade 
confeccionou faixas e encaminhou 
às associadas para serem afixadas 
em locais visíveis aos beneficiários e 
população das cidades.

Se a sua instituição, por qualquer 
motivo, ainda não recebeu a sua, favor 
contatar o S.P.A. Saúde pelo telefone (11) 
3146.3131 e falar com Elaine ou Elisa.  

É fundamental 
 estarmos unidos nessa luta!

União na campanha

Fachada de algumas associadas que afixaram as faixas de orientação

IDSS da Operadora 2015

Indicador de Nota Real da 
Operadora, durante o ano 
de 2015

0,7525
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PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

 É isso mesmo! Dezenas de beneficiários maiores de 18 anos que 
passaram pela avaliação feita pelos profissionais do Programa de 
Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças promovido pelo 
S.P.A. Saúde desconheciam que eram portadores de doenças como 
hipertensão, diabetes, obesidade, problemas de coração e de tireóide, 
e até câncer, doença que, como todos sabem se descoberta no início 
tem grandes chances de cura.

Participar é muito simples. Basta ser beneficiário de um dos planos e 
quando receber o convite do Programa ir pessoalmente onde a equipe 
do S.P.A. Saúde está atendendo.  No local, enfermeiras especializadas 
fazem a avaliação do quadro de saúde e direcionam as pessoas para a 
realização de exames de rastreamento totalmente gratuitos. Ou seja, o 

 Atenção beneficiários de Guará e Lorena
A equipe do Programa vai atender os beneficiários maiores de 18 anos residentes em Guaratinguetá, na Rua João de Castro 

Coelho, 130 e em Lorena, na Av. Peixoto de Castro 1.250, nos próximos dias 5 e 6 de maio das 9h30 às 17h00.  
Você também pode aproveitar esses dois dias para inscrever novos dependentes ou indicar o plano para seus amigos e 

familiares produtores rurais. Alerte-os: com saúde não se brinca e depois que a doença chega, o custo é alto demais! 

Quando for convidado, compareça!  
Isso pode salvar sua vida. E é de graça!

Roseli Zylberkan, 60 anos, mora em Guará e é beneficiária do S.P.A. Saúde 
há muitos anos. Quando recebeu o convite para participar do programa que 
visitou sua cidade não teve dúvidas: levou seu marido Gilberto junto. 

O casal esbanja simpatia e aparentemente não demonstram ser portadores 
de quaisquer doenças. “A gente tá sempre achando que está tudo bem. Aí 
quando a doença aparece leva o maior susto”, diz Roseli acrescentando que 
“os maridos as mulheres precisam carregar junto para essa prevenção. Não 
dói, faz bem e os exames são de graça. Só ganhamos com isso”.

beneficiário não paga nada de coparticipação.
O grupo de profissionais do programa é coordenado pelo Dr. 

Wilson Grassi que alerta sobre a importância da participação dos 
beneficiários. “Desde o início do programa pudemos detectar uma série 
de problemas de saúde que as pessoas desconheciam ser portadoras. 
Foram direcionadas para exames, que incluem os específicos para 
homens e mulheres, e depois encaminhados para especialistas que 
acompanharam seus quadros, trazendo uma nova qualidade de vida 
aos envolvidos”.

Em Guará e Lorena interessados passaram pela avaliação inicial e 
farão os exames previstos sem quaisquer despesas. Para atender um 
número ainda maior, a equipe retornará a essas cidades nos próximos 
dias 5 e 6 de maio.

Siga esse exemplo

Roseli Zylberkan e o esposo

Atuação da equipe em Guaratinguetá

Em Lorena, beneficiários são atendidos e participam de palestra orientativa
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A melhor, senão a única e boa alternativa para garantir a saúde dos 
nossos beneficiários e do próprio plano de autogestão está justamente 
na promoção da saúde de cada um e não pela cura de doenças. 
Está ação é que permeia o trabalho conjunto do S.P.A. Saúde e os 
profissionais credenciados compromissados em acompanhar de perto 
o quadro geral dos beneficiários, em especial, os que participam do 
Programa de Promoção de Saúde e Riscos de Doenças desenvolvido 
pelo S.P.A. Saúde.

Esse foi o principal recado transmitido pelos representantes do nosso 
plano em encontros realizados com profissionais que integram a rede 
credenciada, realizados na cidade de Elói Mendes e Guaratinguetá.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO

Parceria para cuidar e promover a  
saúde dos beneficiários

Equipe do S.P.A. Saúde reúne médicos e profissionais para divulgar a  
importância da parceria de todos no cuidado com a saúde de milhares de vidas

Em ambas as ocasiões, o superintendente Reginaldo Balbino 
recepcionou os convidados, mostrou os objetivos do S.P.A. Saúde e, 
principalmente, a preocupação em ter hospitais e profissionais da área 
médica unidos no objetivo de aprimorar, cada vez mais, o acompanha-
mento da saúde dos beneficiários de cada localidade.

O assessor médico Wilson Grassi, apresentou todas as etapas do 
programa já desenvolvido também em outras regiões de Minas Gerais 
e em São Paulo. Entre elas estão o levantamento das condições de 
saúde por grupo de beneficiários, seleção dos parceiros no programa 
que oferece todos os exames iniciais de rastreamento de forma gratuita, 
sem quaisquer custos para o beneficiário.

Elói Mendes  

No auditório da ACIEM – Elói Mendes, médicos e profissionais 
prestigiaram o evento, encerrado com coquetel. Na oportunidade, 
foram cedidos pelo S.P.A. Saúde computadores para o hospital Nossa 
Senhora da Piedade, que atende principalmente a comunidade carente.

Guaratinguetá

Na sede da Associação Agropecuária da cidade, a equipe do 
S.P.A. Saúde recebeu os participantes que conheceram a proposta do 
programa e também participaram de coquetel oferecido no auditório da 
sede.

Palestras ministradas pelos representantes do S.P.A. Saúde mostram as vantagens do Programa

O provedor da Santa Casa de Guaratinguetá Carlos Henrique de Faria Pereira e Marcelo A. de Assis prestigiaram o evento

O coquetel de confraternização é prestigiado com a presença do presidente da Cooperativa e dirigentes da Santa Casa
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RECEITAS

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

 Especialidade

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

  Credenciado 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Endereço 

 Telefone

 Telefone

 Telefone

 Telefone

LORENA - MG

(Recorte, guarde e avise a família)

TAUBATÉ - SP

MOCOCA - SP

MACHADO - MG

  

  

  

  

  

LABORATÓRIO CEPAC

MEDCLIN LTDA

Av.. Capitão Messias Ribeiro, 161- Olaria

Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 205 - Centro

(12) 3152-3011

(35) 3295-1961

PATOLOGIA CLÍNICA

CLÍNICA MÉDICA

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CARDIOLOGIA

PATOLOGIA CLÍNICA

FISIOTERAPIA

MEDCLIN LTDA

MEDCLIN LTDA

LABORATÓRIO SANTA LÚCIA

GLOBALFÍSIO

Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 205 - Centro

Rua Irmão Arnaldo Isidoro,205 - Centro

Pq. Dr. Barbosa de Oliveira, 335 - Centro

Rua Rui Barbosa, 302 - Jd. Sta. Maria

(35) 3295-1961

(35) 3295-1961

(12) 3632-1133

(19) 3665-4333

NOVOS CREDENCIADOS

Os infectologistas orientam que o chá quente é um bom aliado nessa 
época de gripe. É que as bebidas quentes auxiliam a limpar os vírus que 
podem estar na garganta e, em seguida, depositam-se no estômago 
onde não podem sobreviver, evitando assim a sua proliferação.

Lembre-se: o ideal é que sejam consumidos quentinhos. Vão aqui 
algumas dicas diferentes. Que tal testar uma das receitas?

                             Chá de capim santo e limão 

  300 ml de água  1 folha de capim santo picada com tesoura  
    1 gengibre sem casca e cortado em 4 pedaços de 0,5 cm e   1 rodela 
de centro de limão siciliano com casca.

   Ferva a água e depois acrescente o capim santo, gengibre cortado 
e limão siciliano. Desligue o fogo e tampe por, aproximadamente,  
5 minutos. Coe e sirva. 

               Chá de casca de abacaxi, hortelã e gengibre  

   Casca da metade do abacaxi cortada em pedaços de 0,5 cm  10 
cm de gengibre cortado em lâminas  1 xícara de folha de hortelã  Mel 
e       água.

   Coloque o abacaxi e o gengibre em uma panela e, em seguida, 
adicione água. Coloque no fogo e cozinhe por 20 minutos. Desligue, 
coe e adoce com mel. Acrescente as folhas de hortelã. 

                                        Chá com maçãs 

   1L de água    2 pedaços de canela em pau   4 cravos  1 maçã pequena 
descascada em pedaços    2 saquinhos de chá mate   Adoçante.

   Coloque para ferver a água com canela, o cravo e a maçã. Depois 
adicione o mate, desligue o fogo e abafe.

                                         Chá de frutas 

   3 unidades de canela em pau   2L de água   1 laranja descascada e 
picada   1 maçã sem casca    1 maracujá (somente a polpa)   1 pera com 
casca    1 fatia de abacaxi   1 colher (sobremesa) de cravos da índia.

   Numa panela coloque a canela, cravos, e deixe cozinhar por 5 minutos 
e permaneça mexendo. Adicione a água e aguarde até que ferva por um 
tempo médio de 20 minutos. Coe e sirva em seguida.

                                 Chá de laranja e camomila 

  2 copos de água  1 laranja descascada em pedaços  2 sachês de 
camomila.

   Ferva a água e adicione as laranjas e depois os sachês. Aguarde até 
que ferva por uns 2 minutos e sirva.  

                                        Chá de gengibre 

  1 L de água    2 colheres de gengibre picado    1 rodela de limão sem 
casca    Adoçante.

   Ferva a água por, aproximadamente, 10 minutos e coloque o gengibre 
e o limão. Abafe, coe e sirva.

Em tempos de gripe, use e abuse dos chás

Palestras ministradas pelos representantes do S.P.A. Saúde mostram as vantagens do Programa

O provedor da Santa Casa de Guaratinguetá Carlos Henrique de Faria Pereira e Marcelo A. de Assis prestigiaram o evento

O coquetel de confraternização é prestigiado com a presença do presidente da Cooperativa e dirigentes da Santa Casa
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Outras recomendações preventivas: 

As medidas preventivas de caráter geral são: fazer frequente higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool gel a 71%, retirando-se os acessórios (anéis, 
pulseiras, relógio), uma vez que estes objetos acumulam microrganismos não 
removidos com a lavagem das mãos; abra a torneira e molhe as mãos, evitando 
encostar-se na pia; enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete; evite contato 
direto das mãos ensaboadas com a torneira; seque mãos e punhos com papel-toal-
ha descartável; no caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre 
utilize papel-toalha para fechá-la; use lenço descartável para higiene nasal; cubra 
nariz e boca ao espirrar ou tossir; evite tocar nas mucosas de olhos, nariz e 
boca; higienize (lavar) as mãos após tossir ou espirrar; evite aglomerações; 
não divida objetos de uso pessoal, como toalhas de banho, talheres e copos; evite 
tocar superfícies do tipo maçanetas, interruptores de luz, chave, caneta, torneira, 
entre outros; descarte luvas ou outros equipamentos de proteção individuais 
contaminados ou tocados por mãos contaminadas; e não circule dentro de hospital 
usando os equipamentos de proteção individual, que devem ser imediatamente 
removidos e descartados após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento.

Deve-se evitar o uso de bebedouros públicos? 
Sim. Recomenda-se que cada pessoa utilize copo ou garrafa plástica de uso 

pessoal. É importante que os bebedouros sejam higienizados com muita frequência. 
Em caso de dúvida sobre a periodicidade da higienização, evite tomar água 
diretamente dos bebedouros.

A pessoa gripada deve ficar em casa, evitando ir ao local de trabalho? 
Pessoas com sintomas de gripe devem procurar orientação médica, antes de 

adotar medidas de isolamento domiciliar, além de manter as medidas de higiene 
indicadas. Mas o Brasil está com circulação sustentada do vírus, ou seja, ele já 
circula livremente pelo País. A realização ou cancelamento de qualquer show,  
evento e outras atividades que reúnam grande número de pessoas deve 
ser decidida pela autoridade sanitária local, em parceria com a vigilância  
epidemiológica.

O uso de vitamina C ajuda a prevenir contra a influenza A (H1N1)? 
Uma alimentação balanceada, rica em vitamina C, fortalece o organismo e ajuda 

a criar mais resistência contra qualquer doença. Porém, isso por si só não garante 
prevenção contra a influenza A (H1N1), mas ajuda o organismo a responder à 
infecção.

Posso tomar ácido acetilsalicílico (aspirina)? 
Não é recomendável, pois pode ocasionar alterações que confundam a avaliação 

clínica. Só o médico poderá avaliar.

Como posso evitar contagiar-me? 
Evite passar as mãos no rosto, olhos, nariz e boca; tente não entrar em 

contato com gente doente ou mantenha distância de pelo menos um metro; e lave 
sempre as mãos.

Fonte: Ministério da Saúde

Ministério da Saúde alerta: 
Redobre os cuidados para evitar o contágio pelo vírus Influenza H1N1. 
A recomendação do Ministério da Saúde é para se evitar locais com 

aglomeração de pessoas, pois isso reduz o risco de contrair a doença. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a principal forma 

de transmissão não é pelo ar, mas sim pelo contato com superfícies 
contaminadas. Quem está doente deve fazer uso de máscara, quando 
estiver em contato com outras pessoas, para não transmitir o vírus.

PREVENÇÃO

Atenção: 
 

Não deixe de se vacinar contra o vírus 
H1N1. A vacina será disponibilizada pelo 

SUS em abril para os grupos com risco de 
maior complicação como o dos idosos, 
crianças de seis meses a cinco anos, 

gestantes, puérperas (que acabaram de 
dar à luz), portadores de doenças crônicas, 
funcionários do sistema prisional e da área 
da saúde. Para quem não está nos grupos 
de risco, é possível tomar a vacina na rede 

particular.
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