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Encontro de
dirigentes supera
expectativas

Entrou, já pode
ser atendido. Inscreva-se.

O prazo está acabando!
Pág. 16

Saúde: um custo que assusta.
Seus custos ultrapassam
todos os índices de in�ação.
Págs. 08 a 10

A realização do I Encontro do S.P.A. Saúde com seus dirigentes  
superou as expectativas dos organizadores e propiciou um 
momento único na história da instituição.
Págs. 03 a 07
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 O cooperativismo é um dos melhores exemplos que temos no 
Brasil de que a união de interesses comuns é o principal ingrediente de 
uma receita de sucesso. Não tenho dúvida de que a união sempre trará 
força e dará impulso e sentido à busca de bons resultados.

 Foi exatamente com esse sentimento que eu, produtor rural 
há 44 anos, e hoje à frente da Presidência do S.P.A. Saúde, saí do I 
Encontro S.P.A. Saúde com seus dirigentes, ocorrido dia 23 de 
agosto em Pouso Alegre-MG.  Ali, todos os presentes puderam 
acompanhar o dia a dia de um plano que hoje garante assistên-
cia médico-hospitalar a quase 20 mil vidas, espalhadas por 
diferentes cidades mineiras e paulistas. Mais que isso: 
conheceram e se conscientizaram de que são eles, presiden-
tes e diretores das associadas ao S.P.A. Saúde, os donos 
desse benefício e, justamente por isso, precisam comparti-
lhar a responsabilidade de sua gestão, de seu crescimen-
to.
 O encontro foi a renovação de uma certeza:  só 
com cooperação é que alcançaremos os resultados 
esperados, entre eles, a vinda de novas associadas e 
bene�ciários, que passou a ser um desa�o para cada 
um de nós. Nossa união, a exemplo do que �zemos 
com o cooperativismo em nosso país, é a pedra 
fundamental para crescer e perpetuar o benefício 
da saúde para as nossas próximas gerações.

 Conto e agradeço pela participação de 
todos nesse desa�o!
 

Luiz Fernando Ribeiro
Presidente

NOSSO RECADO

Juntos somos mais.
Muito mais!

Conselho Deliberativo:



 O debate de situações comuns, respostas às dúvidas e expectativas, troca de 

experiências, evolução e, principalmente, a conscientização de que o crescimento do S.P.A. 

Saúde depende do envolvimento de todos os presidentes e diretores de associadas com a 

indicação de novas empresas, credenciados e bene�ciários marcaram o I Encontro do S.P.A. 

Saúde com seus dirigentes, realizado no último dia 23 de agosto em Pouso Alegre – MG.

 O encontro superou as expectativas. A participação de 37 dirigentes foi superior ao 

quórum de várias assembleias da instituição e, durante todo o dia, pairava no ar o espírito 

de união e a vontade de assumir o desa�o de crescimento da instituição.
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Momento único em sua história
 Luiz Fernando Ribeiro abriu o I Encontro do S.P.A. Saúde 
com seus dirigentes e defendeu a participação conjunta em 
sua gestão que “atravessa um momento único em sua história. 
Aos 25 anos de existência expande seus rumos, se �rma cada 
vez mais no segmento e é de grande importância na vida de 
milhares de produtores”. E reforçou: “Plano de saúde não é 
despesa. É investimento na família. O plano é nosso e precisa 
da nossa participação conjunta para garantir esse benefício às 
próximas gerações”.

 O presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães 
usou uma estratégia diferente para sua apresentação e 
agradou: Falou sobre sua experiência pessoal e pro�ssional na 
cooperativa que preside: “Deixei planos de saúde de estatais e 
multinacionais para �car com o S.P.A. e sei que �z um bom 
negócio. Aqui somos parte da solução, não apenas mais um 

cliente”.  Na Minasul ele lidera o trabalho na busca de novos 
bene�ciários e estuda uma iniciativa inédita no segmento: “Se 
já fazemos troca de produtos por serviços ou equipamentos, 
porque não estender o mesmo crédito para a área de saúde?”  
A proposta gerou debate entre os presentes que também 
conheceram as investidas de José Marcos na busca de novas 
associadas para os planos.  

 Dois outros palestrantes apresentaram dados técnicos 
de suas áreas: o assessor jurídico Dr. José Luiz Toro da Silva e 
Wallison Martins De Paula, especialista em atuária. Gerentes 
das áreas internas �zeram apresentações especí�cas, mas a do 
superintendente Ricardo de Oliveira Garcia surpreendeu e 
levantou os maiores debates na plateia. Alguns chegaram a 
confessar que não imaginavam ser tão complexa a legislação e 
a gestão dos planos do S.P.A. Saúde. 

I Encontro
do S.P.A. Saúde com

seus dirigentes

Oportunidade de Crescimento

Atualmente, o número de
�liados/cooperados nas

associadas do S.P.A. Saúde

é de 57.711 pessoas.

Desses,

5.826
são titulares no S.P.A. Saúde

= participação de apenas

10,1%



  “Coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são 
feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe”. A frase 
de Steve Jobs foi escolhida propositadamente para 
incentivar que os dirigentes das associadas participem do 
crescimento do S.P.A. Saúde. E há como crescer. O total de 
produtores rurais ligados às associadas do S.P.A. Saúde é de 
57.711 pessoas, mas só 5.826 são titulares dos planos: 
Participação de apenas 10%.  “É importante trazê-los para o 
S.P.A. Saúde, sem dúvida um dos mais importantes 
benefícios que as associações, cooperativas e sindicatos 
podem oferecer aos seus associados”, destacou Ricardo, que 
fez um retrato da instituição desde sua criação até o 
primeiro semestre de 2018. Os números e dados foram 
reunidos num relatório distribuído aos presentes, com 
informações relevantes, como tipos de contratos, 
diferenciais, dados econômico-�nanceiros, investimentos 
patrimoniais entre outras. Acompanhe algumas:
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Um retrato
do S.P.A. Saúde

19.674

Evolução de associadas
(Base: 1993 a junho/2018):

Bene�ciários
(Base: 1993 a junho/2018):

1993 1998 2003 2008 2013 2018

14 
23 

38 
42 48 

50

1993 1998 2003 2008 2013 2018

17.672

13.715
11.836

10.621

1.210

 Número de bene�ciários Total das despesas

        204  R$ 33,2 milhões

  10  R$ 20 milhões

Algumas das despesas médico-
hospitalares ocorridas em apenas
um ano
(de junho/2017 a junho/2018)
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 O número de bene�ciários com mais de 59 anos 
nos planos é superior a 4.300 pessoas.

 E m  M i n a s  G e r a i s  e s t ã o  6 4 %  ( 1 2 . 6 3 7 ) 
bene�ciários, em São Paulo, 34% (6.713) e 2% (324) em 
outras cidades.

 O S.P.A. Saúde conta com uma equipe de 61 
colaboradores que prestam atendimento pro�ssional e 
humanizado.

 Uma das ações iniciadas em junho deste ano 
para o aumento de vidas nos planos foi a Campanha 
Carência Reduzida com a adesão de centenas de 
bene�ciários até setembro/18.

 Este ano estão previstos investimentos patrimoniais na 
ordem de R$ 3 milhões, para atender às necessidades de gestão dos 
planos. São elas: Ampliação da sede, Modernização da 
infraestrutura da área de Tecnologia da Informação e aquisição de 
novo software.  

A lição de casa 

As ações propostas no I Encontro S.P.A. Saúde e seus dirigentes visam o crescimento e a sustentabilidade do 
S.P.A. Saúde e de suas associadas. Para isso é fundamental o envolvimento de todos em ações que consolidem 
seus objetivos. Entre elas estão: 

· Participação das associadas nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias do S.P.A. Saúde,
· Sugestão e/ou indicação de novas associadas,
· Incentivo ao ingresso do grupo familiar nos planos de saúde, 
· Indicação de prestadores de serviços na região onde estão instaladas,   
· Convidar o S.P.A. Saúde para suas assembleias e eventos que reúnam produtores rurais, 
· Participação das representantes no treinamento anual, 
· Espaço adequado para atendimento ao bene�ciário, 
· Direcionar ao SABe quaisquer di�culdades de atendimento, e
· Divulgação do S.P.A. Saúde em todos os seus meios de comunicação

I Encontro
do S.P.A. Saúde com

seus dirigentes

Evolução do Patrimônio Líquido
(Em R$ mil)

1993 1998 2003 2008 2013 6/2018

0,01 1,86

6,93

13,45
17,38

29,01

Minas Gerais

64%
São Paulo

34%
Outras Cidades

2%
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 “A iniciativa foi excelente. Não conhecíamos alguns dados e pudemos ver a 
realidade do plano, apresentada com segurança e clareza. Isso reforçou a con�ança 
que temos em seus administradores. Saio do encontro consciente da necessidade 
de que precisamos trazer mais vidas, especialmente pessoas jovens. Me surpreen-
deu o alto número de idosos nos planos. Naturalmente eles exigem maiores 
cuidados e, consequentemente, geram despesas mais altas”. 

Rui Reis - Coop. Créd. Rural Cafeicultores Reg. Varginha Ltda - Sicoob Credivar 

 “Discutir alternativas são essenciais para o crescimento e solidi�cação de toda 
empresa. A realização do evento mostrou que o S.P.A. Saúde está no caminho certo, 
reunindo os dirigentes das associadas e mostrando que todos precisam participar 
de seu crescimento para assegurar o benefício a milhares de produtores. Eu mesmo 
tive um grave problema de saúde na família, de custo bastante elevado e contar 
com o plano foi essencial naquele momento”. 

Eduardo Meireles – Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda - Coopervass

 “Nós até oferecemos outros planos de saúde aos nossos associados. Apesar da 
maioria preferir o S.P.A. Saúde o custo ainda é o maior problema. Com tudo que 
vimos aqui em nosso encontro sabemos que o valor de sua mensalidade não é 
maior em relação aos demais planos pela sua qualidade, mas com as di�culdades 
do agronegócio, o torna caro para uma família grande. Saímos daqui com a certeza 
de precisamos aproveitar todas as oportunidades para divulgar seus benefícios”.

Leonardo dos Reis Medeiros –  Cooperativa Agropecuária do Sudoeste Mineiro - Casmil

 “O encontro foi positivo em todos aspectos, principalmente em esclarecer a 
responsabilidade que temos nesse processo. Saímos daqui com uma lição de casa: a 
saúde pública é de�ciente e apesar da qualidade, os custos de um plano como o 
S.P.A. Saúde são altos para muitos produtores de baixo poder aquisitivo.  É difícil 
fechar essa conta. Mas, depende de todos nós, dirigentes, buscar o equilíbrio, 
trazendo novas vidas”.

Ronaldo Cantelo Ibrahim e Paulo César Nascimento Guimarães - Sindicato dos Produtores Rurais de São 
José do Barreiro

  “Nosso plano nunca dá problemas. Só ouço elogios. Eu era de um plano de 
saúde de mercado e quando passei para o S.P.A. Saúde senti a diferença. Como 
outros parceiros no evento, me surpreendi com a complexidade de sua gestão e a 
missão precisa ser assumida por todos nós incentivando a vinda de novas vidas que, 
sem dúvida, é o caminho para garantir uma administração saudável e segura para o 
futuro de todos”.

João Gilberto – Coop. de Crédito Rural da Região da Mogiana - Credisan 

 “O plano é nosso. Seu sucesso depende de cada um de nós. A Diretoria das 
associadas deve liderar a representação do S.P.A. Saúde. Isso também promove a 
gestão das nossas cooperativas. Esse encontro me enche de orgulho e satisfação, 
a�nal, o S.P.A. é uma associação de várias associações. É a categoria de pro�ssionais 
vinculada a uma associada que precisa da participação constante de seus dirigen-
tes rumo a um futuro promissor”.

João Emygdio Gonçalves – Cooperativa Agrária de Machado - Coopama 

A avaliação dos participantes



“Não há qualquer demagogia quando a�rmamos que ser um 
bene�ciário dos planos do S.P.A. Saúde é um privilégio para 
poucos. Além de ser exclusivo, - só para produtores rurais e suas 
famílias -, o plano não tem �ns lucrativos. Mais que isso: investe 
na prevenção de doenças, e é capaz de atender cada bene�ciário 
como se fosse único, com um atendimento próximo e humaniza-
do”. A a�rmação é de Denílson Luciano, gerente Técnico 
Operacional do S.P.A. Saúde que possui uma bagagem pro�ssio-
nal de 18 anos na área da saúde. “Quando se fala em saúde 
pública, logo pensamos nas longas �las de espera, na falta de 
material e no agendamento de cirurgias ou outros procedimen-
tos que chegam a superar anos para serem realizados. Não é raro 
que, quando a liberação sai, o paciente já faleceu”. 

No SUS os recursos para a prevenção não são su�cientes e 
“isso é um sério problema, a�nal, quanto mais tempo passa para 
o paciente realizar um exame, por exemplo, mais grave pode 
�car seu quadro. Conclusão: ou o paciente faz seu tratamento 
particular, muitas vezes vendendo bens que adquiriu durante 
toda a vida, ou, se tiver cancelado seu plano, �ca sem condições 
de concluir o tratamento”.

Novas tecnologias, desperdícios e envelhecimento da 
população são fatores que pesam sobremaneira nos custos dos 
planos de saúde. A cada dia surgem novos procedimentos que 
são inseridos e que não substituem os anteriores. O desperdício 
com realização de exames repetidos, ou até desnecessários, 
também pressionam o valor das contas pagas pelos planos.

Outro dado que chama a atenção é o alto número de exames 
realizados. Um hemograma, por exemplo, tem validade de até 
seis meses, no entanto, se o paciente consulta um novo 
pro�ssional, acaba repetindo vários exames que já tinha 
realizado. Mais: ainda é alto o número de exames que não são 
retirados nos laboratórios e clínicas, caracterizando custos e 
desperdício para os planos. 

Denílson lembra que o envelhecimento da população 
concorre de forma signi�cativa no aumento de despesas. 
“Naturalmente, com o avançar da idade, problemas crônicos 
antes não identi�cados exigem tratamentos mais caros, além de 
cirurgias e doenças complexas, como o câncer, que implicam em 
gastos muito elevados. “É por isso que nós do S.P.A. Saúde 
insistimos na prevenção. Além de diminuir o risco do nosso 
bene�ciário sofrer para curar uma doença, que se diagnosticada 
precocemente pode ser solucionada, há também o problema do 
custo que, com certeza, será muito maior para tentar a cura e que 
nem sempre é possível diante da gravidade do quadro”.

Saúde
um custo que assusta

08 REPORTAGEM

Bene�ciário: 
Entenda porque você é um privilegiado nesse país

Denílson Luciano, gerente Técnico Operacional do S.P.A. Saúde

Saúde: uma subida que
supera muito os índices
da in�ação
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Cenário dos últimos 
quatro anos
 Em apenas quatro anos, de 2013 a 
2017, o custo da saúde no Brasil subiu de 
forma vertiginosa, superando várias vezes 
o índice de in�ação do mesmo período.  
Veja os percentuais:

Consultas                  Exames                 Cobertura               Internação
   + 37%                         + 49%                      + 88%                         + 73%

Fonte: União Nacional das Instituições de Autogestão – Unidas
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In�ação médica no mundo
No grá�co abaixo é possível ver o número de vezes em que a in�ação médica 
superou a in�ação de preços em 10 países. O Brasil ocupa a 7ª posição. Acompanhe:

 O terceiro maior desejo do brasileiro,
atrás apenas de como obter a casa
própria e uma educação de qualidade,
é ter um plano de saúde. 
Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)

Segundo dados da ANS, em 2017, quase 700 mil usuários perderam 
seus benefícios de saúde, por não conseguirem pagar as mensalidades.

No mesmo período em que o país registrou tanta saída de usuários dos planos,
 o S.P.A. Saúde percorreu um caminho inverso:  cresceu 1.87%.



 A grande diferença entre o S.P.A. Saúde e os planos de 
mercado está justamente no fato de não visar lucro e ser exclusivo aos 
produtores rurais e seus familiares. Apesar disso, não �ca isento de 
todos os problemas que marcam o mercado da saúde suplementar. 
Precisa enfrentar os altos índices da in�ação médica e possui um 
grande número de idosos em seus planos. 

 Este ano, o índice proposto pela ANS para o reajuste anual 
das mensalidades dos planos foi de 10%. No S.P.A. Saúde, por decisão 
de seu Conselho Deliberativo com base nos estudos atuariais 
realizados e buscando não onerar o orçamento familiar dos 
bene�ciários, aprovou o reajuste, a partir de 1º de setembro, dos 
planos Bronze A e C em índice inferior ao da ANS: 8,95%.  

 Já no Plano Gold, como lembra Luiz Fernando, “as análises 
técnicas feitas por empresas especializadas tomaram por base o 
aumento da taxa de sinistralidade. Houve um grande número de 
ocorrências de custos elevadíssimos, num plano com reduzido 
número de bene�ciários. Isso exigiu a aplicação do reajuste em 
20,40%. Além disso, o Conselho, também apoiado pelos estudos e 
necessidade de manter o equilíbrio �nanceiro do plano, de�niu pela 
suspensão de novas adesões e migrações para plano, uma decisão 
responsável e com respaldo legal no estatuto do S.P.A. Saúde”.

Nenhum bene�ciário do S.P.A. Saúde precisa, - ao contrário de milhares de brasileiros -,
dispor de  dinheiro na mão para um atendimento médico ou hospitalar em qualquer horário.

Cumpridas as carências, sua carteirinha do  plano abre as portas para
os atendimentos necessários.

 Luiz Fernando tranquiliza os bene�ciários sobre a 
gestão administrativa e �nanceira do S.P.A. Saúde: “Tudo é 
supervisionado e acompanhado pelos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. Além disso, sua gestão 
conta com experientes pro�ssionais, empresas atuariais, 
jurídicas e de auditoria de qualidade reconhecidas no 
mercado nacional. Juntos, mantemos vigilância permanen-
te na estabilidade �nanceira do S.P.A. Saúde. Um austero 
controle de custos, auditorias das contas médicas e 
hospitalares, entre uma série de outras ações, nos trazem a 
segurança de estarmos no caminho certo para um cresci-
mento seguro: O S.P.A. Saúde possui limites superiores ao 
recomendado para constituição de suas reservas técnicas. 
Somos uma empresa com sólida saúde �nanceira. Isso é 
fundamental para todos nós: nos dá tranquilidade em 
cumprir o compromisso do S.P.A. Saúde que é atender as 
necessidades médicas e hospitalares de nossos bene�ciári-
os, dentro de todo o rol de procedimentos previstos pala 
ANS”. 

Reajuste anual dos
nossos planos Solidez patrimonial

POR DENTRO DO PLANO10
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 Muita gente passou (e continua) no Programa + 
Saudável oferecido pelo S.P.A. Saúde e descobriram doenças 
que desconheciam possuir.  Entre elas está Silvana Aquino 
Alves, representante do plano na Cooperativa Comevap. 
Com 33 anos de casa, Silvana é pra lá de conhecida.  Figura 
carismática, ela esbanja simpatia, e é daquelas pessoas 
sempre preocupada em cuidar dos outros. Fica pra depois 
cuidar de si mesma.

 É assim na família, com os dois �lhos, nora e a neta. 
Na Comevap, que ela considera uma extensão da sua família, 
mais de 200 pessoas, entre funcionários e familiares 
participam do Programa e Silvana acompanha o atendimen-
to bem de perto. 

 Fica atenta, liga cobrando pra saber se vão 
comparecer na avaliação médica, se �zeram os exames e 
com um jeito de mãezona da turma, fala com segurança:  “Sei  
que o médico  que examina nosso pessoal vai encaminhar 
cada um de acordo com suas necessidades para as demais 
especialidades: cardiologia, ginecologia, endocrinologia, 
gastroenterologista e nutrição. Os resultados têm sido 
excelentes”.

 Depois de ter incentivado o grupo a passar pelo 
Programa + Saudável ela resolveu que era hora dela mesma 
participar da iniciativa. Levou um susto: foi surpreendida por 
um problema que, até então, não sabia possuir.  Depois de 
realizar os exames solicitados pelo clínico, foi encaminhada a 
um endocrinologista e descobriu que possuía um nódulo na 
tireoide, uma situação que precisa ser avaliada com cuidado, 
porque embora não seja comum, pode ser câncer.

 “Ainda bem que decidi participar do + Saudável. 
Não fazia ideia do problema. Felizmente o resultado da 
biopsia foi negativo. Agora faço acompanhamento 
periódico”, diz Silvana que, pelo carisma e experiência que 
passou, transformou-se na melhor defensora do Programa 
em Taubaté.

O Programa cuida de você antes que a doença se instale
A Silvana que o diga!

De 2010 a 2018, mais de 3.700 pessoas
foram atendidas, orientadas e encaminhadas
para exames e avaliações médicas dentro do

Programa + Saudável. 1.047 estão sendo cuidadas.

Saudável
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 Está nas suas mãos, no seu toque, descobrir nódulos na mama. Lembre-se: o câncer de mama tem grandes chances de cura 
quando diagnosticado logo no início. Por isso, não é preciso esperar o outubro rosa, o mês é só uma forma de alertar as mulheres. 

Prevenção é uma responsabilidade de todos os dias do ano.

Mulheres:
Um outubro rosa é pouco

Prevenir é um ato de responsabilidade e de amor com sua família.

Veja algumas dicas para ajudar a se examinar: 

Com as mãos na cabeça, certi�que-se se vê algum tipo de 
assimetria.

Levante e abaixe os braços, observando se há alguma 
mudança na pele, alterações no formato das mamas ou 
caroços.

Durante o banho, com a pele ensaboada, levante o braço 
direito e deslize os dedos da mão esquerda suavemente 
sobre a mama direita estendendo até a axila. Repita do outro 
lado. 

Deitada de barriga para cima, coloque um dos braços 
debaixo da nuca, examine a mama com a mão oposta e 
procure nódulos ou outro tipo de alterações. Faça o mesmo 
para a outra mama.

Em pé, de frente para o espelho, observe com atenção as suas 
mamas: a forma, a simetria, a cor e a textura da pele.  
Veri�que se há alterações nos mamilos. 

Aperte os mamilos e veja se sai alguma secreção (a saída de 
líquido só de um mamilo e apenas por um orifício é sinal de 
alerta) 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA)



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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CLÍNICA MÉDICA
DRº RODOLPHO TELAROLLI JÚNIOR
AVENIDA FRANCISCO ARANHA DO AMARAL, 671 - CENTRO
(16) 3331-4242

ASSIS
FISIOTERAPIA
DEISY APARECIDA DE ALMEIDA - ME
AVENIDA NOVE DE JULHO, 1119 - CENTRO
(18) 3325-1949

PSICOLOGIA
ELAINE CRISTINE FIUZA ELIAS
RUA FLAUZINA LIBERATA DE JESUS, 122 - CENTRO
(18) 3323-3762

CAÇAPAVA
OFTALMOLOGIA
ESPAÇO OFTALMOLOGIA
RUA CORONEL JOÃO DIAS GUIMARÃES, 229  - VILA SÃO JOÃO
(12) 3653-5367

CRUZEIRO
CARDIOLOGIA
DIAGMED
RUA CAPITÃO OTÁVIO RAMOS, 712 - CENTRO
(12) 3144-3138

DERMATOLOGIA
PRISCILA CATAPRETA
AV. MAJOR HERMOGENES, 625 - CENTRO
(12) 3144-3018

PEDIATRIA
J C ELACHE ASSESSORIA MÉDICA
RUA PROFESSOR VIRGÍLIO ANTUNES DE OLIVEIRA, 70 - CENTRO
(12) 3144-1955

DRACENA
PSICOLOGIA
SUELLEN MEDEIROS
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1466 - CENTRO
(18) 3823-1662

GUARATINGUETÁ
OFTALMOLOGIA
CLÍNICA DE OLHOS
AV. MINISTRO URBANO MARCONDES, 95 - VILA PARAÍBA
(12) 3126-3791

JACAREI
PSICOLOGIA
BENEDITA DAS GRAÇAS GUIMARÃES
RUA ANTONIO AFONSO, 205 - CENTRO
(12) 3951-7258

PASSOS
CARDIOLOGIA
CLINCORP SAÚDE
RUA JOSÉ MERCHIORATTO, 174 - SANTA CASA
(35) 3529-3701

PNEUMOLOGIA
CLINCORP SAÚDE
RUA JOSÉ MERCHIORATTO, 174 - SANTA CASA
(35) 3529-3701

PINDAMONHANGABA
FISIOTERAPIA
MARIA EUGÊNIA MARQUES RIBEIRO
RUA DOUTOR FREDERICO MACHADO, 132 - SÃO BENEDITO
(12) 99167-3801

POUSO ALEGRE - MG
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
CARDOSO E BERALDO LTDA - ME
RUA SALVADOR DOS SANTOS NORA, 25 - SANTA DOROTÉIA
(35) 3449-2500

SÃO CARLOS
ALERGIA E IMUNOLOGIA
AVICENNA GRUPO MÉDICO S/S
RUA DONA MARIA JACINTA, 241 - JD PARAÍSO
(16) 3307-6336

FISIOTERAPIA
FISIOCLIN MARCELO MANOEL LTDA
RUA MAESTRO JOÃO SEPPE, 900 - JARDIM PARAÍSO
(12) 3374-6681

ULTRASSONOGRAFIA
QUALI VIDA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM
RUA DONA MARIA JACINTA, 241 - JD PARAISO
(16) 3412-7898

SÃO GONÇALO DO SAPUCAI - MG
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA SÃO LUCAS
RUA DOUTOR DIONÍSIO AZEVEDO REIS, 244 - CENTRO
(35) 3241-2727

GINECOLOGIA E OBSTETRICIA
CLÍNICA SÃO LUCAS
RUA DOUTOR DIONÍSIO AZEVEDO REIS, 244 - CENTRO
(35) 3241-2727

ULTRASSONOGRAFIA
CLÍNICA SÃO LUCAS
RUA DOUTOR DIONÍSIO AZEVEDO REIS, 244 - CENTRO
(35) 3241-2727

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ALERGIA E IMUNOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

CREDENCIADOS
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ULTRASSONOGRAFIA
REPROFERTY
RUA SANTO AGOSTINHO, 179 - VILA ADYANA
(12) 3941-5199

SÃO PAULO
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
MATERGIN CLÍNICA MÉDICA
RUA PROF. ERNESTINA LOUREIRO DE MIRANDA, 712 - BUGO PAULISTA
(12) 3144-3138

TAUBATÉ
HOSPITAL GERAL
HOSPITAL SÃO LUCAS DE TAUBATÉ
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 2301 - PARQUE SENHOR DO BONFIM
(12) 2125-9100

MATERNIDADE
HOSPITAL SÃO LUCAS DE TAUBATÉ
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 2301 - PARQUE SENHOR DO BONFIM
(12) 2125-9100

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CLINICA DE ORTOPEDIA DE TAUBATÉ
RUA SILVA JARDIM, 281 - CENTRO
(12) 3632-9408

PEDIATRIA
CLÍNICA DE ORTOPEDIA DE TAUBATÉ
RUA SILVA JARDIM, 281 - CENTRO
(12) 3632-9408

FISIOTERAPIA
CLÍNICA DE ORTOPEDIA DE TAUBATÉ
RUA SILVA JARDIM, 281 - CENTRO
(12) 3632-9408

VARGINHA - MG
CLÍNICA MÉDICA
RENATA CAVALCANTI
RUA DONA COTA, 177 - VILA PINTO
(35) 3221-9479

PATOLOGIA CLÍNICA | MEDICINA LABORATORIAL
BIOFERT
RUA DONA COTA, 177 - VILA PINTO
(35) 3214-3653

RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
DRA. SARAH TIBÚRCIO REGINA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
AVENIDA JOSÉ BENEDICTO DE FIGUEIREDO, 155 - VILA VERDE
(35) 3015-4567

Consulte todos os
credenciados em

nosso site:
www.spasaude.gov.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CANCEROLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

CLINICA MÉDICA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

GASTROENTEROLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

OFTALMOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

OTORRINOLARINGOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

PSIQUIATRIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

FISIOTERAPIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

FONOAUDIOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALIPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

NUTRIÇÃO
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

PSICOLOGIA
MEDSEL CLÍNICA MÉDICA
RUA ALÍPIO DA SILVA VIANA, 58 - CENTRO
(12) 3922-3357

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
REPROFERTY
RUA SANTO AGOSTINHO, 179 - VILA ADYANA
(12) 3941-5199

MASTOLOGIA
REPROFERTY
RUA SANTO AGOSTINHO, 179 - VILA ADYANA
(12) 3941-5199
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Criança:
o futuro começa agora

O S.P.A. Saúde orgulha-se de oferecer
atendimento médico-hospitalar a

3.600 crianças
 Outubro, mês da criança, aquece o mercado varejista com a 
venda de brinquedos e diferentes promoções. Claro que alegria é 
essencial, no entanto, o melhor presente para uma criança ainda 
é a presença, o carinho e a atenção de seus pais para tornarem-se 
adultos sadios.

 É desde o nascimento que se cria o relacionamento entre 
pais e �lhos. Eles começam a con�ar nos pais desde a troca de 
fraldas, à atenção na comida, à ajuda com tarefas simples ou 
escolares. A primeira escola de uma criança é a sua casa.  Elas 
aprendem observando os adultos e com os exemplos de seus 
pais. 

Amar, cuidar e dialogar. Esse sim é um investimento
 que vale por toda uma vida!

As fotos que ilustram a página são de familiares dos colaboradores do S.P.A. Saúde. 
Através deles estendemos nossos desejos de muita saúde a todas as nossas crianças.
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Atenção �lhas, mães
e esposas de produtores rurais:

Proteja sua família

A hora é agora. O prazo está terminando

Imprevistos, acidentes e doenças podem
ocorrer a qualquer hora. E como conseguir
pagar as despesas para cuidar ou salvar
a vida das pessoas que você mais ama?

Agora você pode!

 A Campanha Carência Reduzida, oferecida pelo S.P.A. Saúde 
está permitindo que centenas de pessoas passem a contar com a 
segurança de um plano de saúde e a realizar consultas, exames 
laboratoriais, tratamentos e terapias. Os demais procedimentos 
obedecem aos prazos estipulados nos regulamentos dos planos. 

Dependentes não precisam ser produtores rurais

 Só o bene�ciário titular deve ser produtor rural e estar inscrito 
em alguma instituição �liada ao S.P.A. Saúde. Nenhum de seus 
dependentes ou familiares precisam ser também produtores.

Quem pode participar

 Podem se inscrever nos planos de saúde toda a família 
do produtor: esposa ou companheira, marido ou compa-
nheiro, �lhos naturais ou adotivos, enteados, menor sob 
guarda, pai, mãe, avós, bisavós, irmãos, netos, bisnetos, 
sobrinhos, tios, genros, noras, cunhados e demais parentes. 
A relação completa de dependentes e os valores dos planos 
você conhece em sua associada. 

Saudável

Procure sua cooperativa, sindicato ou associação

 Não deixe para a última hora. A campanha termina em dezembro.!


