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Essa é a nova campanha lançada pelo S.P.A. Saúde
que permite a inscrição de familiares nos

planos de saúde sem taxa de inscrição.

Podem ser inscritos diferentes familiares.
Vá conhecer o quanto antes.

A isenção da taxa de inscrição
é por pouco tempo!

Saiba como na página 8

Hospital Leforte:
Competência e tecnologia

num só lugar.
Pág. 16

Mãos dadas para novas
oportunidades. Ações voltadas

ao crescimento dos planos.
Págs 4 a 6
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: Conselho Deliberativo: Luiz Fernando Ribeiro (Presidente),

Oswaldo de Paiva Pinto Filho, Sandro da Silva Oliveira, Noé 
Francisco Rodrigues, Ralph de Castro Junqueira, José Francisco 
Rodrigues Gomes e Pedro Augusto Fernandes Guimarães.

NOSSO RECADO

Leonardo de Mello Brandão
Presidente do Conselho Fiscal

Da nossa união, virá o
crescimento necessário

Ana de Souza e Cláudio Roberto S. da Silvatrimestralmente,
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 Reunidos no dia 17 de abril, no Hotel Maksoud Plaza, 
em São Paulo, representantes de associadas participaram 
da Assembleia Geral Ordinária do S.P.A. Saúde que aprovou, 
por unanimidade, o Relatório da   Administração e 
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2018, acompanhados do Relatório dos 
Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. 
Também examinaram e aprovaram o Plano Orçamentário 
Anual para o exercício de 2019.

 Os participantes receberam uma edição impressa do 
relatório anual 2018 que traz as principais ações do 
exercício. Mereceu destaque o fato de, apesar dos últimos 
anos ter ocorrido uma redução de 3,1 milhões de usuários 
em planos de saúde, o S.P.A. cresceu signi�cativamente. 
Superou mais de 20.000 vidas e passou para a classi�cação, 
no segmento nacional de, até então, pequena, para 
operadora de saúde de médio porte.

 Prestigiaram a assembleia, o presidente do S.P.A. 
Saúde, Luiz Fernando Ribeiro, o superintendente Ricardo de 
Oliveira Garcia e gerentes das áreas técnicas, José Luiz Toro 
da Silva, assessor jurídico, Laurindo Macedo da Silva, 

contador da empresa Legaliza, Ângela Zechinelli Alonso, da 
Alonso, Barreto e Cia. Auditores Independentes, Wallison 
Martins de Paula, da Consultoria Wally, e os representantes 
das seguintes associadas: Adauto Valle Gobo – Comevap, 
Antonio de Almeida Cascelli – Coapeja, Carlos Wagner de 
Pádua Backer - Cooperativa de Mococa, Cláudio Di Salvo – 
Sindicato de São Carlos, Edson Valmir Fadel – Coopermota, 
Eduardo Almeida Meirelles – Coopervass, Gilberto V. S. 
Meirelles Filho, - Cacretupi, João Emygdio Gonçalves – 
Coopama, João Gilberto de Souza – Credisan, José Francisco 
Rodrigues Gomes – Comevap,  José Neife de Miranda – 
Capebe, Leonardo de Mello Brandão – Coccamig, Noé 
Francisco Rodrigues – Coapeja, Pedro Augusto Fernandes 
Guimarães – Serramar, Ralph de Castro Junqueira – 
Cocarive, Ricardo Campos Borges – Credivar e Sandro da 
Silva Oliveira – Coopama.

 Exemplares do relatório foram encaminhados às 
Diretorias das associadas que não puderam comparecer, e 
está disponível para conhecimento dos bene�ciários no site 
www.spasaude.org.br, no ícone Informações Financeiras, 
Relatórios Anuais.

Crescimento de vidas é
destaque na assembleia anual
Crescimento de vidas é
destaque na assembleia anual
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Pro�ssionais de comunicação de várias associadas unem-se num só
desa�o: buscar o crescimento de vidas em nossos planos de saúde  

I Encontro de Comunicação
e Marketing S.P.A. Saúde
e Associadas

 É isso mesmo. Como o principal objetivo do S.P.A. Saúde é 
prevenir doenças, quem participa do Programa de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças fax exames e consultas 
previstas no atendimento sem quaisquer despesas.

 Com uma equipe integrada por experientes pro�ssionais da 
área médica, nas cidades em que está implantado, o Programa 
inclui diferentes ações e atividades como avaliação de enferma-
gem médica, laboratorial e, quando necessário, exames de 
imagens entre outros, de�nidas como rastreamento para 
classi�car a condição clínica do bene�ciário.

 A prevenção feita pelo Programa já descobriu centenas 
de doenças que os bene�ciários desconheciam ser portado-
res. Por isso, quando for convidado, participe!

Exames e consultas sem
coparticipação nesse
programa

 Pela importância que a Comunicação exerce entre os 
produtores rurais e seus familiares, foi realizado um encontro 
exclusivo no dia 16 de abril, em São Paulo, com pro�ssionais de 
jornalismo e marketing que atuam em diferentes associadas. A 
decisão de reuni-los foi embasada no fato de que este é o momento 
em que se necessita de maior aproximação e divulgação, em busca 
do crescimento de vidas em nossos planos de saúde.

  A participação de todos ultrapassou as expectativas diante da 
parceria e projetos de novas alternativas de comunicação, em 
especial no compromisso de divulgar cada vez mais o benefício em 
suas entidades.  A Diretoria do S.P.A. Saúde agradece aos pro�ssio-
nais participantes e, em especial, aos dirigentes das associadas pela 
liberação e engajamento na comunicação com seus �liados. 



experienteexperienteexperiente
Dica de gente

 A vitalidade, otimismo e solidariedade de Maria 

Deonina Figueiredo Miranda,78 anos, fazem dela um 

exemplo de mulher em Boa Esperança – MG. Voluntária da 

Sociedade São Vicente de Paula onde semanalmente costura 

roupas e lençóis para mais de 100 internos, educadora 

eucarística de crianças e com uma clientela de anos na sua 

pequena sala de costura, ela é motivo de carinho e atenção 

dos moradores da região que a conhecem desde muito 

jovem.

 Bene�ciária do S.P.A. Saúde há muitos anos, e com uma 

impressionante vitalidade e bom humor, ela sempre se 

orgulhou de ter uma saúde de ferro. Até que levou um susto. 

Um exame de rotina revelou um câncer de mama. “A fé e a 

força da família e amigos foram muito importantes”, diz 

Deonina que fez questão de procurar nossa redação para dar 

seu recado: “É nessas horas que a gente realmente dá valor ao 

plano de saúde. Fiz radioterapia, quimioterapia, cirurgia e até 

mesmo os medicamentos que são muito caros, o plano manda 

entregar na minha casa. Sou muito grata ao S.P.A. Saúde que 

não negou qualquer procedimento para o meu tratamento. Por 

isso, aqui vai um conselho a vocês: Tenham esse plano para 

proteger suas famílias. Vale a pena economizar para poder 

contar com essa segurança, sem dúvida alguma”.
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“Tenham esse plano

para proteger a

saúde das pessoas que

você mais ama.

Vale a pena economizar

para poder contar

com essa segurança,

sem dúvida alguma”.

ENTREVISTA



Informações sobre familiares de produtores rurais que
enfrentam sérias di�culdades com tratamento de doenças
ou cirurgias de maior gravidade motivou a criação de uma

nova campanha. 

 + Um com S.P.A. Saúde é a campanha lançada recentemente pelo S.P.A. Saúde para 
alertar os atuais bene�ciários sobre a possibilidade de inscrever diferentes familiares nos 
planos de saúde, como seus dependentes, .SEM TAXA DE INSCRIÇÃO

 Para isso, basta que o titular autorize sua inscrição junto à representante do plano na sua 
cooperativa, sindicato ou associação, apresentando a documentação necessária.

Quem pode participar

Os atuais bene�ciários podem inscrever como seus dependentes
no plano de saúde diferentes familiares, entre eles:  

•  Esposa ou Companheira •  Filhos •  Netos •  Menor sob guarda •  Tios
•  B i s n e to s  •  G e n ro s  •  No ra s  •  Pa i s  •  Cu n h a d o s  •  S o b r i n h o s  •  Pr i m o s
• Avós •  Irmãos •  Bisavós •  Sogros •  Padrasto •  Madrasta •  Enteados

+ Um com S.P.A. Saúde

Pense nisso:

 Imagine essa situação (e, acredite, não é raro 
ocorrer): uma irmã, cunhado, tia ou sobrinhos ainda 
jovens, recebem a notícia de serem portadoras de 
alguma doença mais complexa. Claro que toda a família 
se desestabiliza. 

 Diante do alto custo de saúde no país, o problema 
ganha proporções ainda maiores para buscar o 
tratamento adequado. Muitas vezes, a alternativa é 
vender bens para o pagamento das altas despesas 
cobradas por médicos e hospitais particulares.

 Familiares de produtor rural inscrito no S.P.A. 
Saúde pode ser protegido. Por isso, não perca tempo. 
Converse com seus parentes e leve-os junto com você 
na sua cooperativa, sindicato ou associação para 
conhecer as regras dos planos e inscreva-os. 
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Atenção:
 
Familiares de produtores rurais podem mudar de outros planos 
de saúde vendidos no mercado para o S.P.A. Saúde. 

Trata-se da regra de Portabilidade, ou seja, transferência de um 
plano para outro, desde que atenda as regras legais exigidas pela 
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. No S.P.A. Saúde, é 
preciso que seja familiar do bene�ciário inscrito no plano.

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

 Acidentes e doenças não escolhem 
hora para acontecer. Não espere surgir o 
problema e garanta segurança aos seus 
familiares. Vale a pena!

Com
S.P.A. Saúde
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 Acidentes e doenças não escolhem 
hora para acontecer. Não espere surgir o 
problema e garanta segurança aos seus 
familiares. Vale a pena!

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

PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO.
Fale com seus familiares!



CONSULTAS MÉDICAS BÁSICAS

07 dias úteis: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral,
Ginecologia e Obstetrícia.
14 dias úteis: Consultas demais especialidades.

CONSULTAS/SESSÕES  MULTIPROFISSIONAIS

    10 dias úteis: Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo,  
Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta.

  DIAGNÓSTICOS  EM REGIME AMBULATORIAL

    03 dias úteis: Serviços laboratoriais de Análises Clínicas.

10 dias úteis: Demais serviços de diagnóstico e terapias.

INTERNAÇÕES

10 dias úteis: Atendimentos em regime de Hospital Dia.

21 dias úteis: Procedimentos de alta complexidade - PAC.

21 dias úteis: Internação eletiva.

Prazo máximo de liberação de
Guias de Autorização
(Em conformidade com as regras da ANS)

 Solicitar Guia de Autorização em planos de saúde como o 
nosso, é um procedimento necessário, autorizado por 
legislação e que assegura os interesses dos próprios bene�ciá-
rios.

 A guia deve ser solicitada na associada onde o bene�ciário 
está inscrito no plano ou obtida diretamente nos prestadores de 

serviços que utilizam o portal eletrônico para emissão de guias 
do S.P.A. Saúde.

 Para facilitar o que é preciso para cada procedimento 
previsto nos planos, acompanhe no quadro abaixo quais 
documentos são necessários para solicitar a Guia de Autorização 
de acordo com o tipo de atendimento:

Autorização:
Procedimento necessário e seguro

Lembre-se: 
Todas as Guias de Autorização, relatório, pedido 

ou solicitação médica e de outros pro�ssionais, 

terão validade de 30 dias, a partir da data de 

emissão. Portanto, a Guia de Autorização deverá 

ser solicitada com a maior antecedência 

possível, antes da realização do procedimento. 

Importante: Os recursos credenciados nos planos do S.P.A. Saúde 
são orientados e conhecem esses prazos. A Guia de Autorização para 
esses procedimentos deve ser, preferencialmente, solicitada pelo 
credenciado. Os prazos acima mencionados, começam a valer a 
partir do momento da entrega da documentação necessária.

Informações/documentos

Carteirinha do plano

Nome do credenciado

Data do procedimento

Código e descrição do procedimento

Pedido médico*

Hipótese Diagnóstica – HD

Data da Internação

Descrição do Material/Medicamento

Etiologia (causa da patologia)

Esquema e periodicidade terapêutica

Tempo de existência da doença

Justi�cativa

Exames comprobatórios

*O pedido médico deverá conter: nome do médico, especialidade, assinatura com carimbo e CRM.

O S.P.A. Saúde poderá solicitar outras informações complementares para emissão das Guias de Autorização.

Internação Tratamento Exame Quimioterapia
e Radioterapia

Consultas
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11CREDENCIADOS

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

GASTROENTEROLOGIA



12   CREDENCIADOS



13CREDENCIADOS



14   CREDENCIADOS



15  CREDENCIADOS

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

ANS - Nº 324493

Com
S.P.A. Saúde(
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Referência no tratamento do câncer
é credenciado em nossos planos

A visita de dirigentes e das representantes do S.P.A. Saúde às instalações do Hospital Leforte, 
no bairro da Liberdade, em São Paulo, permitiu conhecer de perto os recursos de última 
geração disponíveis aos pacientes oncológicos, incluindo um pronto-socorro exclusivo.

 O Leforte é o hospital o�cial do Grande Prêmio Brasil de Fórmula I e 
destaca-se no meio médico como um dos centros de referência no 
tratamento do câncer.  Na radioterapia, equipamentos extremamente 
so�sticados permitem reduzir o tempo de sessão em até 80%, diminuindo 
o período de tratamento e seus efeitos colaterais.  Além da melhora e 
e�cácia, como explicaram os médicos do hospital, o tratamento traz mais 
conforto para o paciente e maior taxa de cura da doença. É um grande 
avanço também na oncologia pediátrica, porque evita que o feixe de 
radiação atinja células normais e provoque alterações no crescimento da 
criança. 

 O Hospital Leforte - unidade Liberdade, �ca na Rua Barão de Iguape, 
209,e possui atendimento de urgência e emergência 24 horas.

Pro�ssionais especializados e equipamentos 
de alta tecnologia fazem do Hospital Leforte 

uma referência no tratamento do câncer. 
Além disso, possui tradição nas áreas de 

Cardiologia, Neurologia, Oncologia,        
Traumatologia, Pediatria e transplantes     

de medula, fígado, pâncreas e rins.   

 Consultas podem ser agendadas pelo telefone (11) 3345.2288.


