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ANS - Nº 324493

Ex
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di
en

te
: Conselho Deliberativo: Luiz Fernando Ribeiro (Presidente), 

Sandro da Silva Oliveira (Vice-presidente), Renato Carvalho 
Vieira, Noé Francisco Rodrigues, Ralph de Castro Junqueira, José 
Francisco Rodrigues Gomes e Pedro Augusto Fernandes 
Guimarães.

NOSSO RECADO

Sandro da Silva Oliveira
Vice-presidente do S.P.A. Saúde

Cláudio Salvador

 Na Assembleia Geral Extraordinária do S.P.A. Saúde, realizada em 
Pouso Alegre – MG, em 14 de agosto último, aprovamos o estatuto 
que criou o cargo de Vice-Presidência da instituição. Fui indicado 
para ocupar o cargo. Sem dúvida estar na Vice-Presidência do S.P.A. 
Saúde é uma grande responsabilidade, mas tendo ao meu lado 
como presidente o Sr. Luiz Fernando Ribeiro, há muitos anos no 
Conselho Deliberativo, me passa muita segurança, pois é um 
exemplo de pro�ssionalismo e sensatez ao cuidar de vidas.

 É grati�cante e prazeroso, pois estamos cuidando da 
saúde do produtor rural, pessoas que tanto trabalham para 
produzir o alimento que chega até nossas mesas.

 Também atuo como Diretor Financeiro da Coopama, 
uma das cooperativas fundadoras do S.P.A. Saúde e que 
sempre teve nossa presença em sua gestão representada 
pelo Dr. João Emygdio Gonçalves, presidente no último 
mandato.

 O S.P.A. tem um Conselho Fiscal e Deliberativo atuante e 
responsável. Conta com uma Superintendência e�ciente que 
administra uma equipe técnica quali�cada, e que tem 
apresentado excelentes resultados ao longo dos últimos anos. No 
�nal de 2017 foi elaborado para a instituição um Planejamento 
Estratégico para os próximos 5 anos (2017 a 2021) que contou com a 
participação efetiva dos membros dos Conselhos, Superintendência e 
técnicos, com apoio da Fundação Dom Cabral. Tive a felicidade de ser 
convidado a participar desse processo pelo então presidente Dr. João 
Emygdio e vi que havia muito trabalho a ser feito. Hoje, em menos de três 
anos, muitas ações já foram concluídas com grandes resultados.

 Sempre acreditei que, quando o negócio tem um bom planejamento 
e uma execução e�ciente, o resultado é certo. No S.P.A. Saúde esse sucesso foi 
alcançado graças ao foco de todos os envolvidos. Agradeço às associadas e 
usuários por acreditarem e con�arem no trabalho que prestamos ao S.P.A. Saúde! 

 Conto com todos vocês!

A responsabilidade é grande.
Mas o pro�ssionalismo é ainda maior!
“

“

trimestralmente,
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 Diante de um cenário que mostra a saída de mais de três milhões de brasileiros de diferentes planos de saúde comercializados no 
mercado, o S.P.A. Saúde está literalmente na contramão dessa realidade: Em plena crise, cresceu mais de 10% no número de 
bene�ciários nos últimos anos, momento de plena crise no segmento. 
 
 Os números  que comprovam esse crescimento podem ser acompanhados no grá�co a seguir.

Em tempos de crise,

crescemos!

 Não é exagero dizer que ter um plano de saúde exclusivo 
para determinada categoria de bene�ciários e sem qualquer 
�nalidade lucrativa é um privilégio para poucos. E os produtores 
rurais e seus familiares assistidos pelo S.P.A. Saúde fazem parte 
dessa minoria no país.

 Não há dúvida que saúde é o segmento que tem os custos 
mais elevados no Brasil, superando todos os índices de in�ação. 
Mesmo num ambiente austero e tão difícil, Ricardo Garcia, 
superintendente do S.P.A. Saúde concorda que “cortar o plano de 
saúde é uma decisão muito difícil. Graças ao trabalho 

permanentemente voltado à qualidade do atendimento, ao 
crescimento do número de vidas, à correta e consciente utilização 
de seus recursos pelos titulares e seus  dependentes,  e até 
mesmo à correção das mensalidades em índices menores que os 
autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
como praticamos em diferentes períodos, inclusive este ano,  são 
condições que in�uenciaram para o nosso crescimento, 
comprovando a credibilidade e con�ança depositadas em nossa  
gestão que hoje oferece assistência médico-hospitalar a  cerca de 
21.000 pessoas”.

Temos assistido a um crescente número de brasileiros que abrem mão de um dos seus 
maiores desejos: ter e oferecer plano de saúde a toda família. Vários fatores, 

principalmente os econômicos, concorrem para que essa evasão seja cada vez maior.

Verdadeiro privilégio

FIQUE SABENDO

(até agosto)

   QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 20.743

2015 2016 2017 2018 2019

18.769 19.190
19.549

20.180
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Saiba como prevenir 

 “A adoção de hábitos saudáveis e realização 
de exames periódicos reduzem os riscos da doença”. O 
alerta é do Dr. Daniel Gallo, ginecologista obstetra e 
mastologista credenciado no S.P.A. Saúde, uma 
autoridade no assunto e que há anos acompanha a 
patologia. Ele lembra que o assunto pede uma 
atenção cada vez maior entre as mulheres, a�nal, “o 
câncer de mama é o mais comum entre mulheres no 
Brasil e no mundo. Só em 2018 foram diagnosticados 
59.700 mil novos casos no país”.

 A doença está num crescimento que 
impressiona:  a incidência passou de 641.000 casos 
em 1980 para 1.643.000 casos em 2010. O médico 
lembra que, desse total, cerca de dois terços 
ocorreram em mulheres acima de 50 anos, 
principalmente nos países desenvolvidos. “Nas 
mulheres mais jovens, entre 15 a 49 anos, a incidência 
de câncer de mama foi duas vezes maior nos países 
em desenvolvimento do que nos desenvolvidos”. 
Mais: Segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA), pelo menos um terço de casos novos de 
câncer que ocorrem no mundo anualmente 
poderiam ser prevenidos. No Brasil, as regiões sul e 
sudeste são as que registram o maior número da 
doença.

Diagnóstico precoce está em suas mãos

 A primeira coisa que você precisa saber é 
que o autoexame não substitui o exame clínico 
porque ele não é capaz de identi�car lesões pré-
malignas ou lesões muito pequenas antes de se 
tornarem câncer. Porém, é o primeiro passo rumo ao 
diagnóstico.  Mesmo sem sintomas, mulheres a 
partir dos 40 anos devem fazer anualmente o exame 
clínico das mamas e aquelas entre 50 e 69 anos, no 
caso de baixo risco,  devem se submeter à 
mamogra�a a cada dois anos. Já as consideradas de 

alto risco devem procurar acompanhamento individualizado. Este grupo 
inclui mulheres com história familiar de câncer de mama em parente de 
primeiro grau antes dos 50 anos.
 As condições genéticas e hereditárias são as principais 
responsáveis, pois correspondem de 5% a 10% do total.  Mas, então, o que 
aumenta os riscos de contrair esta doença? O especialista cita como 
principais fatores a obesidade e sobrepeso, sedentarismo, falta de 
atividade física, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a 
radiações ionizantes (Raios-X) e tabagismo.

Câncer de mama
é o segundo em
incidência no país

Dr. Daniel Gallo
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 “Eu fazia exames regularmente, mas deixei de me cuidar por  um ano apenas e, 
no seguinte, a mamogra�a apontou um nódulo”. Bene�ciária do S.P.A. Saúde desde 
1996, fez todo o tratamento pelo plano, o que incluiu mastectomia, sessões de 
quimioterapia, radioterapia e reconstrução da mama. “O atendimento foi rápido, sem 
nenhum estresse para liberação de procedimentos. O plano cobriu tudo”, lembra. 

 Hoje com 46 anos, Vanessa leva uma vida normal. Trabalha como gestora de 
assistência social da prefeitura de Boa Esperança, onde coordena o�cinas para 
crianças carentes. “Saí fortalecida dessa experiência. Sempre sou convidada a dar
depoimento sobre meu caso e para mim, o principal recado é que o cuidado
está em nossas mãos. Faça autoexame sempre. Sentindo alguma coisa,
procure rápido seu médico. Não deixe pra nada para depois.”

Não é doença da terceira idade

Câncer
de mama

Vanessa Vilela Silva descobriu que tinha o tipo mais agressivo câncer 
de mama aos 37 anos. Na época, o diagnóstico, aliado à sua idade, 

aumentou ainda mais o choque ao receber a notícia.

Com fazer o autoexame

 Pode ser feito durante o banho, com o corpo molhado e 
as mãos ensaboadas, uma vez por mês entre três e dez dias após a 
menstruação ou em uma data �xa para mulheres que não 
menstruam. 

Veja como: 

-  Coloque o braço atrás da cabeça;

- Apalpe a mama primeiro em círculos que começam no mamilo 
e crescem até cobrir o seio todo; depois em linhas retas em 
direção ao mamilo e por último em linhas retas para cima e para 
baixo;

-  Ao �nal, pressione os mamilos suavemente.

Fique atenta se você perceber alterações como essas:

alteração da cor, espessura ou
textura da pele de uma mama

retração ou alteração de posição
ou forma de um mamilo

secreção ou perda
de líquido pelo mamilo

Nódulo Retração
da pele



 Os benefícios oferecidos com exclusividade aos 
produtores rurais e seus familiares pelo S.P.A. Saúde tem sido o 
tema de reuniões e apresentações feitas pelo presidente Luiz 
Fernando Ribeiro e o superintendente Ricardo de Oliveira 
Garcia a diferentes associadas em Minas Gerais e São Paulo. 
 Conciliando suas agendas com o trabalho diário da 
gestão administrativa e �nanceira do plano, ambos 
aproveitam e agradecem as oportunidades oferecidas pelas  
Diretorias de associadas que abrem espaços para suas 
apresentações  em eventos e reuniões que reúnem 
colaboradores e associados, oportunidades em que 
apresentam com detalhes os benefícios e vantagens  das 
�liadas, oferecerem o plano de saúde aos colaboradores e 
associados, buscando o contínuo crescimento de vidas. 

 A Cooperativa Agrária de Machado – Coopama, realizou 

diferentes eventos para para registrar e agradecer as conquistas 

alcançadas durante seus 75 anos de existência, homenageando 

cooperados, conselheiros e colaboradores. 

 Para uma história que teve início em 1944 na cidade de 

Machado, esses 75 anos marcam a expansão, evolução e o 

fortalecimento da cooperativa que busca sempre mais para os 

seus cooperados. Está presente em mais de 45 municípios, 

levando diferenciais que transformam o agronegócio do sul de 

Minas e promovendo o desenvolvimento rural da região. 

 Nossa �liada Coopama é  reconhecida nacionalmente pelo 

órgão máximo do cooperativismo brasileiro, sendo vencedora de 

prêmios como o SomosCoop – Excelência de Gestão e 

SomosCoop – Melhores do Ano.
Denilson Luciano e o Dr.Wilson Grassi representaram o S.P.A. Saúde levando os 
cumprimentos da equipe ao presidente da Coopama, Dr. João Emydgio. 

Coopama: Parabéns pelos 75 anos de conquistas
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As vantagens
dos nossos
planos

 As mais recentes apresentações para grupos de colaboradores e 
associados aconteceram em Cândido Mota - SP, na Coopermota e em São 
Gonçalo do Sapucaí- MG, na Sicoob Credivass. 

Luiz Fernando e Ricardo Garcia têm levado informações e treinamentos às associadas.



Mudança de planos
para o S.P.A. Saúde

atrai interesse de
novos bene�ciários

 “Qualidade da rede, preço menor que os concorrentes por 
oferecer hospitais, médicos e laboratórios na região e  nos estados de 
Minas Gerais e São Paulo, atendimento rápido e personalizado”. É 
assim que Wender Bauch, justi�ca o aumento de bene�ciários nos 
planos de saúde na Associação Comercial e Industrial de Jacutinga- 
Acija, onde atua como representante do S.P.A. Saúde. 
 Ele lembra que a campanha sem taxa de inscrição para novos 
bene�ciários “despertou o interesse dos associados, mas é a 
possibilidade de transferir familiares de outros planos para o S.P.A. que 
tem tido muita procura. Todos são sempre bem-vindos, mas 
explicamos a importância do titular do plano, quando busca a 
transferência, trazer consigo todo o grupo familiar”.

 Wender tem razão. A transferência de bene�ciários de planos 
comercializados no mercado para os do S.P.A. Saúde tem 
aumentado nos últimos tempos em todas as associadas e pelos 
mesmos motivos: preço, qualidade de rede e atendimento 
personalizado. Essa transferência é conhecida como Portabilidade, 
ou seja: o bene�ciário pode mudar de plano particular, sem 
necessidade de cumprir carência, desde que atenda as exigências 
previstas em lei. Além das legais, para ingressar no S.P.A. Saúde é 
preciso ser produtor rural e �liado a uma de suas associadas.

Veja como funciona: 
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Fonte: ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar

Todas as regras e documentação necessárias para a 
portabilidade de planos podem ser conhecidas nas 
associações, cooperativas e sindicatos �liados ao 
S.P.A. Saúde.

Informe-se na sua associada

PARA TER DIREITO À PORTABILIDADE, É NECESSÁRIO:

· Manter vínculo ativo com o plano atual
· Estar adimplente junto à operadora
· Ter cumprido o prazo de permanência exigido no plano:

1ª Portabilidade: Mínimo de dois anos no plano de origem 
(três anos se tiver cumprido cobertura parcial temporária).

2ª Portabilidade em diante: Para portabilidades seguintes, 
mínimo de um ano de permanência no plano de origem ou 
mínimo de dois anos se o bene�ciário mudar para um plano 
com coberturas não previstas no plano de origem.

· Que o plano de destino tenha faixa de preço igual ou 
inferior ao plano de origem, com exceção dos casos de 
portabilidade especial, planos empresarias e pós-pagamento.

PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS PRINCIPAIS MUDANÇAS

QUEM PODE FAZER

PERÍODO LIMITE (janela 
da portabilidade)

COMPATIBILIDADE
DE COBERTURA

RELATÓRIO DE 
COMPATIBILIDADE

REGRAS ANTIGAS

Apenas bene�ciários de 
planos individua-
is/familiares e coletivos 
por adesão

A troca só pode ocorrer 
nos 4 meses contados a 
partir do aniversário do 
contrato

O bene�ciário só pode 
mudar para um plano com 
as mesmas coberturas do 
plano de origem

É necessário imprimir o 
relatório de compatibilida-
de para solicitar a troca à 
operadora

NOVAS REGRAS

Bene�ciários de todas as modalidades 
de contratação (individuais/familiares, 
coletivos por adesão e coletivos 
empresariais)

Não há mais a janela, ou seja, a 
portabilidade pode ser feita a qualquer 
tempo, desde que cumpridos os prazos 
mínimos de permanência no plano

É permitido mudar para um plano com 
tipo de cobertura maior que o de 
origem, cumprindo apenas carência 
para as novas coberturas

O protocolo é enviado de forma 
eletrônica, através do novo Guia ANS
de Planos de Saúde
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Cresce o interesse
em proteger
familiares
 Produtores rurais de diferentes cidades de Minas Gerais e 
São Paulo aproveitaram a oportunidade e trouxeram para os nossos 
planos, familiares que, até então, não contavam com qualquer 
proteção às suas saúdes.

  “Normalmente, quando fazem inscrição nos planos, os 
titulares inscrevem seus dependentes diretos, ou seja, esposa e �lhos. 
Com a campanha foi possível lembrá-los  que o S.P.A. Saúde estende o 
benefício para parentes consanguíneos até o 4º grau e os de a�nidade 
até 2º grau”, lembra Ester Pereira Vieira, coordenadora de Cadastro 
do plano, que acompanha diariamente o ingresso de bene�ciários 
no S.P.A. Ou seja: muitas pessoas desconheciam que é possível 
inscrever em um dos planos oferecidos, além dos dependentes 
diretos, irmãos, cunhados, sobrinhos, sobrinhos netos, netos, 
bisnetos, trinetos, genros, padrasto/madrasta, avós, bisavós, 
trisavós, sogros, cunhados, enteados, primos, entre outros 
familiares. 
 
 Para Ester, “o aumento do número de bene�ciários con�rma 
nossa credibilidade. Sem �ns lucrativos e com preços diferenciados dos 
vendidos no mercado, destaca-se por ser exclusivo aos produtores 
rurais que contam com um atendimento humanizado e de alta 
qualidade”.  

Parceria
que dá certo!

 Atualmente o S.P.A. conta 
com 51 associadas e mais de 
20.000 bene�ciários. Roberto 
Machado Mendes de Barros é o 
presidente da Sicoob Credivass, 
uma das associadas que investe 
permanentemente na divulgação 
do benefício aos seus clientes: “Nós 
acreditamos nesse plano e temos 
grande satisfação em sermos uma 
das cooperativas participantes 
d e l e .  I n c e n t i v a m o s  n o s s o s 
cooperados produtores rurais que 

ainda não se �liaram, que venham conhecer e fazer parte. Saúde é o 
nosso bem mais precioso e quando se fala nela, o S.P.A. é o nosso 
maior aliado. Podemos a�rmar que Sicoob Credivass e S.P.A. é uma 
parceria que dá certo!”, a�rma o presidente.

Atuação das representantes
é fundamental

 Isentar a taxa de inscrição na busca de novos bene�ciários 
não deixa de ser um estímulo, um alerta aos atuais e novos 
associados e um trabalho que depende essencialmente da atuação 
de nossas representantes que, em diferentes regiões dos estados 
de São Paulo e Minas Gerais, buscam conscientizar seus associados 
sobre a importância de ter um plano de saúde como o nosso. Prova 
disso é a posição defendida por Alessandra Rezende Martins e 
Dirlene Dias da Cunha, as representantes do S.P.A. Saúde na 
Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda - Capebe. Ambas 
concordam que “o que contribui para o crescimento é a forma e a 
qualidade de benefícios que proporcionamos aos nossos bene�ciári-
os. A campanha Sem Taxa de inscrição serviu como incentivo, como 
um alerta que motivou novas inscrições em nossa cooperativa. 
Parabéns  pela  iniciativa”.Roberto Machado Mendes de Barros 

Dirlene Dias da Cunha e Alessandra Rezende Martins
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Fabiana Gouveia é a representante do 

S.P.A. Saúde na Cooperativa Regional 

dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde – 

Cocarive:

“Busco estar sempre levando informações 

dos benefícios e vantagens do plano. E 

com a campanha Sem Taxa de Inscrição, 

�cou ainda mais atrativa a adesão para 

nossos cooperados. Representar um plano 

de saúde que promove a segurança e 

qualidade de vida para nosso produtor 

rural é um imenso privilégio".
Fabiana Gouveia

NÃO PERCA A CHANCE!

Bene�ciário:
Converse com amigos e familiares. A campanha Sem Taxa de Inscrição tem 
prazo limitado. Proteja quem você ama! Leve S.P.A. Saúde para sua família.
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 Mais de 1.500 pessoas, - entre bene�ciários e 
produtores que não conhecem os planos do S.P.A. 
Saúde-, estiveram presentes em nossos estandes em 
diferentes eventos promovidos por nossas associadas 
nos últimos meses. Nosso objetivo foi divulgar nossa 
marca e mostrar os benefícios oferecidos aos 
produtores rurais e seus familiares.

 A equipe do S.P.A. Saúde agradece pela 
gratuidade dos espaços oferecidos pelas associadas e 
se esforça para atender todos os convites recebidos, 
reforçando nossa parceria conjunta em divulgar cada 
vez mais nossos planos de saúde.

Recorde
em eventos 
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 Crescimento: uma responsabilidade compartilhada foi o tema do II Encontro 
S.P.A. Saúde com os dirigentes das associadas, realizado dia 13 de agosto, em Pouso 
Alegre-MG.  A participação, envolvimento e debate de novas alternativas em busca da 
evolução dos planos e aumento do número de bene�ciários foram os principais 
destaques do encontro, seguido pela realização da Assembleia Geral Extraordinária no 
mesmo local.  

 Pela segunda vez consecutiva, o encontro superou as expectativas. A 
participação de dirigentes e representantes foi superior ao quórum de várias 
assembleias da instituição e, durante todo o dia, a troca de experiências e a busca de 
novas alternativas de comunicação eram discutidas no grupo que passará a reforçar 
ainda mais os instrumentos de comunicação na divulgação da importância dos planos 
de saúde como um dos principais benefícios aos seus atuais e novos associados. 

 Luiz Fernando Ribeiro abriu o evento defendendo a união de todos na busca do 
crescimento da instituição, ressaltando sua boa avaliação na ANS – Agência Nacional 
de Saúde Suplementar e a necessidade do empenho, comprometimento e vontade de 
crescer.: “Precisamos solidi�car cada vez mais nossa empresa no mercado trazendo um 
melhor serviço, mais con�ança e tranquilidade para nossos produtores associados  E a 
melhor forma para isso é crescer. Quanto mais crescermos, mais forte seremos e o melhor 
caminho para isso é trabalharmos todos unidos. O plano não é do S.P.A. e nem das 
associadas. O plano é dos produtores rurais e é para os produtores rurais. Ele é para cada 
um de nós”. Frisou ainda que “o papel das associadas é trabalhar para que seus produtores 
possam desenvolver suas atividades com a tranquilidade de que existe alguém cuidando 
da saúde dele por ele. Nós!”

II Encontro do S.P.A. Saúde com seus
dirigentes busca evolução dos planos 
II Encontro do S.P.A. Saúde com seus

dirigentes busca evolução dos planos 
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Selo de compromisso

 Nesta sua segunda edição, o encontro trouxe um destaque especial: a entrega 
do selo de compromisso às associadas do S.P.A. Saúde.

 Dirigentes e presidentes das associadas receberam o selo “Compromisso com a 
saúde do Produtor Rural”, entregue aos presentes pelo presidente Luiz Fernando e 
pelo superintendente do plano, Ricardo de Oliveira Garcia. Ambos enfatizaram a 
importância da criação do símbolo que estava sendo entregue: “Um 
reconhecimento e incentivo ao trabalho e permanente busca de crescimento e de 
qualidade no atendimento às necessidades de saúde dos nossos bene�ciários”. 

 O selo será a�xado nas associadas para que seja conhecido por seus 
frequentadores como reconhecimento pelo trabalho que elas desenvolvem e, 
principalmente, pela responsabilidade que cada uma assume em proteger a saúde 
dos seus associados e familiares.

 O protocolo da Assembleia foi quebrado para uma justa 
homenagem pela atuação do Dr. Oswaldo de Paiva Pinto Filho no 
Conselho Deliberativo do S.P.A. Saúde. Por motivos pessoais, 
precisou desligar-se do Conselho. Renato Carvalho Vieira assume o 
lugar, num mandato que vai até 2021. 

Homenagem especial

Compromisso com a
Saúde do Produtor Rural

SPA
Saúde

Se tem este
selo, tem gente

cuidando de
você!
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MINAS GERAIS

BOA ESPERANÇA
FONOAUDIOLOGIA
NARA CAIAMBA AGUIAR FIGUEIREDO
RUA NESTOR BARBOSA, 130 SALA 03 - CENTRO
(35) 3851-1307

CARMO DO RIO CLARO
PSICOLOGIA
DANY RUDIELE LARA
RUA RANDOLFO FABRINO, 174 - CENTRO
(35) 99947-2252

ELÓI MENDES
PEDIATRIA
LAIS FREITAS MARTIN
RUA JOAQUIM AUGUSTO MACHADO, 320 - CENTRO
(35) 99956-0661

LAVRAS
ONCOLOGIA CLINICA
ONCOMINAS LAVRAS
AVENIDA DOUTORA DAMINA ZAKHIA, 28 - CENTRO
(35) 3822-7803

POUSO ALEGRE
ALERGIA E IMUNOLOGIA
BRUNA FANUCHI BASTOS
RUA ANTÔNIO SARKIS, 22 - DOUTOR JOSÉ
ALFREDO DE PAULA
(35) 3422-2310

CARDIOLOGIA
MEDICINA INTEGRAL
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 480
SANTA RITA DE CÁSSIA
(35) 3422-1724

CARDIOLOGIA CLÍNICA DO CORAÇÃO
RUA AUGUSTO BÁGGIO, 31 - SANTA RITA DE CÁSSIA
(35) 3422-1724

CIRURGIA CARDIOVASCULAR
CLÍNICA DO CORAÇÃO
RUA AUGUSTO BÁGGIO, 31 - SANTA RITA DE CÁSSIA
(35) 3422-1724

CIRURGIA PEDIÁTRICA
CLINICA CMF
RUA CORONEL OTÁVIO MEYER, 223 SALA 204
CENTRO
(35) 3421-9915

CLÍNICA MÉDICA
MEDICINA INTEGRAL
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 480
SANTA RITA DE CÁSSIA
(35) 3422-1724

CLÍNICA MÉDICA
LOPES E TELLES SERVIÇOS MÉDICOS
RUA SALVADOR DOS SANTOS NORA, 25 SALA 317
SANTA DOROTEIA
(35) 3449-2500

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
LOPES E TELLES SERVIÇOS MÉDICOS
RUA SALVADOR DOS SANTOS NORA, 25 SALA 317 - SANTA 
DOROTEIA
(35) 3449-2500

TRÊS CORAÇÕES
CLÍNICA MÉDICA
THEREZA LOPES DE OLIVEIRA
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 109 SALA 01 - ALTO PERO
(35) 3417-3993

VARGINHA
ENDOCRINOLOGIA
INSTITUTO MALTEZ DE OFTALMOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA
AVENIDA BRASIL, 220 - VILA PINTO
(35) 3223-2004

NUTRIÇÃO EMANUELLA MAGAGNA
PRAÇA DOUTOR NAYLOR SALLES GONTIJO, 78 - VILA PINTO
(35) 99811-7294

OFTALMOLOGIA
INSTITUTO MALTEZ DE OFTALMOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA
AVENIDA BRASIL, 220 - VILA PINTO
(35) 3223-2004

OTORRINOLARINGOLOGIA
RONER DIXINI NAVES
RUA DOUTOR ARNALDO, 165 - CENTRO
(35) 3222-8622

SÃO PAULO

AGUAÍ
PATOLOGIA CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL
LABORATORIO NAD
RUA VALINS, 1124 - CENTRO
(19) 3652-7133

PSICOLOGIA
LETÍCIA PATROCÍNIO FONTES LEITE
RUA MARIETA MORO, 167 - JARDIM SANTA ÚRSULA
(19) 99295-7952

CASA BRANCA
PATOLOGIA CLÍNICA / MEDICINA LABORATORIAL
LABORATÓRIO SOSSAI
RUA ALTINO ARANTES, 672 - CENTRO
(19) 3671-1433

CRUZEIRO
PEDIATRIA
LABORATÓRIO SOSSAI
RUA DOUTOR CARLOS VARELA, 635 - CENTRO
(12) 3143-4069

GUARATINGUETÁ
CARDIOLOGIA
CLÍNICA MEDICINA RESOLUTIVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 315 -  NOVA GUARÁ
(12) 3125-7994

CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA MEDICINA RESOLUTIVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 315 -  NOVA GUARÁ
(12) 3125-7994

CONHEÇA OS NOVOS CREDENCIADOS DO S.P.A. SAÚDE

A relação completa e atualizada de credenciados do S.P.A. Saúde está disponível no site www.spasaude.org.br
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GUARATINGUETÁ
FISIOTERAPIA
CLÍNICA MATT
RUA ANTENOR DE VASCONCELOS CARDOSO, 216
VILA COMENDADOR RODRIGUES ALVES
(12) 3125-6912

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
FABÍOLA MAYELLA
RUA SÃO FRANCISCO, 114 - CENTRO
(12) 3125-9595

NUTRIÇÃO
CLÍNICA MEDICINA RESOLUTIVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 315 -  NOVA GUARÁ
(12) 3125-7994

OFTALMOLOGIA
CLÍNICA MEDICINA RESOLUTIVA
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 315 -  NOVA GUARÁ
(12) 3125-7994

PSICOLOGIA
BRUNA BARACHO ZANETIN
RUA FERNÃO DIAS, 155 SALA 2 - NOVA GUARÁ
(12) 3013-4726

JACAREÍ
OFTALMOLOGIA
OFTALMOVALE
RUA TRÊS DE ABRIL, 216 - CENTRO
(12) 3351-6941

JUNQUEIRÓPOLIS
FISIOTERAPIA
FISIOTERAPEUTA MAYARA
RUA PORTO ALEGRE, 1121 - CENTRO
(18) 3841-2285

FISIOTERAPIASAN
DRA. TISAKO ARAMAKI
RUA PORTO ALEGRE, 1121 - CENTRO
(18) 3841-2285

LORENA
FISIOTERAPIA
CLÍNICA ORTOPÉDICA DR HENRIQUE LAGE
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 168 - CENTRO
(12) 3152-5983

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CLÍNICA MATERNE
RUA VISCONDESSA DE CASTRO LIMA, 50 - CENTRO
(12) 3152-9226

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CLÍNICA ORTOPÉDICA DR HENRIQUE LAGE
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 168 - CENTRO
(12) 3152-5983

PEDIATRIA
CAROLINA NASCIMENTO
RUA LULU MEYER, 31 - VILA ZELIA
(12) 3152-6046

ULTRASSONOGRAFIA
CLÍNICA MATERNE
RUA VISCONDESSA DE CASTRO LIMA, 50 - CENTRO
(12) 3152-9226

MOGI GUAÇÚ
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL
LABVITTA LABORATÓRIO
RUA JOSÉ PEDRINI, 53 - CENTRO
(19) 3841-8131

PINDAMONHANGABA
PSIQUIATRIA
DRA MÁRCIA VIVIANE XAVIER FERREIRA - PSIQUIATRIA
RUA CARLOS MARIA KOHELER ASSEBURG, 18 SALAS 05 E 06
SÃO BENEDITO
(12) 3642-1439

REUMATOLOGIA
DR THIAGO DA SILVA - REUMATOLOGISTA
RUA CARLOS MARIA KOHELER ASSEBURG, 18 SALAS 05 E 06
SÃO BENEDITO
(12) 3642-1439

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
FISIOTERAPIA
FISIO CLÍNICA ANDREZA POVEDA
RUA CARLOS GOMES, 80 - CENTRO
(19) 3056-6988

PSICOLOGIA
JOÃO BATISTA DA SILVA JUNIOR
RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 592 SALA 01 - CENTRO
(19) 3056-5212

PSICOLOGIA
VIVIANE MALDONADO
AVENIDA DOUTOR OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 463
JARDIM SANTO ANDRÉ
(19) 3195-2239

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
FISIOTERAPIA
ANCHIETA TRAUMATHOS
AVENIDA CIDADE JARDIM, 3990 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS
(12) 3206-1000

FISIOTERAPIA
DOMINGUES E QUINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA
RUA MAESTRO EGYDIO PINTO, 165 SALA 12 - JARDIM SÃO DIMAS
(12) 3923-3540

FISIOTERAPIA
CORPO ATIVO
RUA NASSAU, 59 - VILA RUBI
(12) 3923-6431

FISIOTERAPIA
BMF FISIOTERAPIA
AVENIDA CIDADE JARDIM, 1865 - JARDIM SATÉLITE
(12) 98846-3904

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
CLÍNICA PRO VITA
AVENIDA CASSIANO RICARDO, 601 SALA 24 - PARQUE 
RESIDENCIAL AQUARIUS
(12) 3204-3666

OFTALMOLOGIA
OFTALMOCLÍNICA PORTUGAL
AVENIDA DOUTOR JOÃO GUILHERMINO, 429 SALAS 41 E 42 
CENTRO
(12) 3923-4385
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OFTALMOLOGIA
VALE VER CLINICA DE OLHOS
AVENIDA ANDRÔMEDA, 3060 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS
(12) 3028-3878

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
ANCHIETA TRAUMATHOS
AVENIDA CIDADE JARDIM, 3990 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS
(12) 3206-1000

OTORRINOLARINGOLOGIA
OTOCENTER
RUA JORGE BARBOSA MOREIRA, 49 - VILA EMA
(12) 3911-1155

PSICOLOGIA
MILENNA ROSA SILVA
RUA ARNALDO RICARDO MONTEIRO, 71 SALA 03
JARDIM RENATA
(12) 99151-9653

ANS - Nº 324493

Campanha

PSICOLOGIA
CHARLENE CARVALHO
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 162 SALA 01
VILA BETANIA
(12) 98157-6181

REUMATOLOGIA
ARTROCENTER
AVENIDA DOUTOR NELSON DAVILA, 1837 SALA 601
JARDIM SÃO DIMAS
(12) 3901-7271

TAUBATÉ
FISIOTERAPIA
ROBERTO FURTADO FISIOTERAPIA
AVENIDA TIRADENTES, 297 SALA 53 - JARDIM DAS NAÇÕES
(12) 3624-8067

NUTRIÇÃO
RENATA DUPONT SOARES
RUA MARECHAL ARTHUR DA COSTA E SILVA, 713 SALA 04
CENTRO
(12) 98215-8923

Informe-se em sua cooperativa,
associação ou sindicato de
produtores rurais da sua região.

Quando precisar utilizar algum recurso,
apresente a carteirinha do S.P.A. Saúde.

Em caso de qualquer dúvida sobre atendimento médico ou hospitalar,
procure a representante do S.P.A Saúde na associada onde é �liado ou
ligue no SABe - Serviço de Assistência ao Bene�ciário (011) 3146.3131

Com S.P.A. Saúde(



 Em 1942, um grupo religioso juntamente com as Irmãs 
da Providência, acreditaram ser possível oferecer à comunidade 
de Guaratinguetá e região uma assistência hospitalar com o 
mesmo padrão de qualidade do encontrado nos melhores 
hospitais da Capital. O que era apenas uma ideia tomou forma e, 
ao longo dos anos, transformou-se num amplo e moderno 
hospital que passou a se destacar por sua permanente evolução 
no que há de mais avançado no campo da Medicina. 
 Com uma equipe multidisciplinar é reconhecido pelo 

atendimento humanizado e acolhedor prestado aos seus 
pacientes, e conta com ampla estrutura para atendimento e 
setores especializados como: Maternidade, Radioterapia e 
Oncologia, Nefrologia, UTI Neonatal e UTI Infantil, Cardiologia e 
UTI Coronariana, UTI Adulto, Centro de Diagnóstico com exames 
de imagens realizados e laudados por médicos especializados, 
Laboratório de Análises Clínicas e Ambulatórios, com médicos 
quali�cados em diversas especialidades. Além disso, conta 
também com um amplo Pronto Atendimento adulto e infantil.

· Alergista
· Anestesiologista
· Cardiologista (adulto e pediátrico)
· Cirurgião de Cabeça e Pescoço
· Cirurgião Geral (adulto e pediátrico)
· Cirurgião Oncológico
· Cirurgião Plástico
· Dermatologista
· Endocrinologista (adulto e pediátrico)
· Fonoaudióloga
· Gastro Cirurgião
· Gastroenterologista
· Geriatra
· Ginecologia e Obstetrícia
· Hepatologista

· Imunologista
· Mastologista
· Nefrologista
· Neurologista
· Nutricionista
· Oftalmologista
· Oncologista Clínico
· Ortopedista
· Otorrinolaringologista
· Pneumologista
· Proctologista
· Reumatologista
· Urologista
· Vascular

Especialidades disponíveis
nos atendimentos ambulatoriais:

Ocupando uma área construída superior a 14.400 m², o Hospital Maternidade Frei Galvão, 
em Guaratinguetá – SP, é o novo recurso hospitalar credenciado pelo S.P.A. Saúde para o 

atendimento das necessidades de seus bene�ciários na região do Vale do Paraíba.

Modelo de
aprimoramento
médico 

 Atendimento de urgência e emergência 24h

 · Clínico Geral
 · Ortopedista
 · Ginecologista e Obstetra
 · Pediatra

Especialidades para Pronto
Atendimento Adulto e Infantil:

16 Hospital Maternidade Frei Galvão

Quando precisar, apresente a carteirinha
do S.P.A. Saúde e um documento pessoal


