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Desta forma, todos os beneficiários
dos antigos planos denominados
“Majorados” e “PROCAM”, passaram
a integrar compulsoriamente a atual
Associação Cruz Azul Saúde, com a
manutenção das limitadas condições de
atendimento previstas nas normas ante-
riores à nova legislação.
Os novos planos (Ouro, Bronze, Rubi e
Diamante), já contratados sob a égide
da atual legislação, possuem uma
condição bem mais abrangente no que
diz respeito às coberturas assistenciais.
Desde sua criação, com muito sacrifício
e dedicação, a Cruz Azul Saúde busca
os melhores caminhos para equilibrar
seus recursos e despesas, sempre com o
objetivo de prestar uma assistência
digna aos seus associados, pois faz
parte da nossa missão o compromisso
de zelar pela saúde financeira da enti-
dade, que é a garantia do adequado
atendimento aos beneficiários.
Visando sempre o interesse dos associa-
dos como um todo, pois os princípios
democráticos não admitem a tolerância
de desigualdades, observamos durante

todo este período que os mencionados
planos antigos, considerados isolada-
mente em termos de receita e despesa,
oneram significativamente os recursos
que são oriundos exclusivamente das
contribuições mensais.
Tal situação impossibilita a realização
de qualquer projeto que poderia reverter
em benefícios visando agilizar e quali-
ficar os serviços prestados, além de

evidenciar uma injustiça contributiva,
pois considerável parcela dos recursos
dos demais planos está sendo direcionada
para a cobertura do prejuízo causado
pela discrepância existente em razão da
baixa contribuição média mensal dos
planos antigos.
Apesar das providências adotadas no
intuito de corrigir o problema, ou seja,
a possibilidade de migração para novos
planos com significativo desconto e

outros benefícios, e, mais recente-
mente, a implantação da contribuição
mínima, a dificuldade continua e indica
a adoção de outras medidas para a cor-
reção da distorção existente.
Para agravar a situação, a ANS editou
recentemente duas Resoluções
Normativas (RN 159 e 160/2007),
impondo às operadoras de planos de
saúde a constituição e manutenção de
expressiva garantia financeira, sendo
que tais recursos ficarão sob custódia
em fundo de investimento dedicado ao
setor de saúde suplementar.
A Resolução Normativa nº 167/2008,
por sua vez, amplia o rol de procedi-
mentos e eventos em saúde, ou seja, a
referência básica para a assistência
prestada pelos planos privados, impli-
cando em maior cobertura e, conse-
qüentemente, em mais despesas para a
Associação. 
Com base nesta realidade e em defesa
do interesse da maioria dos associados,
será proposto em Assembléia Geral um
reajuste para os citados planos, com o
objetivo de equacionar as atuais
desigualdades contributivas.
O assunto será exposto detalhadamente
na próxima Assembléia Geral
Extraordinária para uma adequada
análise e deliberação, motivo pelo qual
concitamos os associados a compare-
cerem e participarem, colaborando
assim para que possamos dar o melhor
destino à instituição que ampara esta
parcela dos integrantes e amigos da
grande família policial militar.

Luciano Antonio da Silva–Diretor Presidente

Saúde
A nossa Associação surgiu

diante da necessidade de adaptar
os antigos planos administra-

dos pela Cruz Azul de São
Paulo à nova legislação sobre

saúde suplementar que foi
sendo editada a partir do final

dos anos 90, bem como ao
novo Código Civil promulgado

em Janeiro de 2002.



02

Comunicados

Visando conciliar economia e praticidade para os Associados que efetuam o pagamento das mensalidades por meio de
boleto bancário, a Cruz Azul Saúde encaminhará, a partir do próximo mês de maio, um carnê contendo os comprovantes
para a quitação de 4 (quatro) mensalidades consecutivas.
Assim, já a partir do mês de abril, os Associados receberão o carnê com as mensalidades relativas ao próximo
quadrimestre (maio a agosto).
Se houver alguma dúvida, ligue: (11) 3388-5000.

Substituição do boleto bancário pelo carnê

No dia 16 de Abril de 2008, a partir das 13:30 horas, serão realizadas, respectiva e sucessivamente, a Sétima Assembléia
Geral - Ordinária e Oitava Assembléia Geral - Extraordinária da Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul
Saúde, no Auditório do Hospital da Cruz Azul de São Paulo, situado na Av. Lins de Vasconcelos, nº 356, Térreo, Cambuci,
SP. Na reunião ordinária serão apreciados o relatório, balanço e contas da Diretoria, referentes ao exercício de 2007, bem
como o parecer do Conselho Fiscal. A reunião extraordinária tratará da deliberação sobre proposta para a recuperação
financeira das carteiras deficitárias. Concitamos o comparecimento de todos os Associados titulares.

Assembléias Gerais

...que a Cruz Azul Saúde foi criada, inicialmente, na forma de sociedade civil e transformada, no dia 12 de novembro de

2004, na atual “Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde”, uma entidade sem fins econômicos?

...que a Cruz Azul Saúde presta contas, trimestralmente, à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com o envio de

diversas e detalhadas informações relacionadas à sua atividade?

...que a única fonte de receita da Cruz Azul Saúde é a proveniente das mensalidades de seus associados?

...que o desconto de 2% dos vencimentos dos policiais militares é direcionado à Caixa Beneficente da Polícia Militar, que

mediante convênio, repassa o valor ao Hospital Cruz Azul de São Paulo para custeio da assistência à saúde dos seus

beneficiários, que são os dependentes legais dos policiais militares?

...que tal assistência aos dependentes do Interior e da Região Metropolitana, exceto a Região do ABC, é realizada através

das APAS, mediante adesão individual do PM? E que as APAS, por sua vez, recebem repasse do Hospital Cruz Azul de São

Paulo, no valor médio correspondente ao número de PM adeptos ao sistema e residentes na respectiva região?

...que os filhos universitários (maiores de 21 anos e menores de 25 anos) e as filhas solteiras maiores de 21 anos, viúvas e

desquitadas, foram suprimidas do rol de beneficiários da assistência médica prestada pela Cruz Azul de São Paulo, em face

da Lei Complementar nº 1.013, de 06 de julho de 2.007?

...que a Cruz Azul Saúde, visando assegurar a continuidade da assistência médica prestada pelo complexo hospitalar da

Cruz Azul de São Paulo, possibilita a esses dependentes a aquisição de um plano de saúde com desconto especial e isenção

de algumas carências?

... que o site da Medicina Preventiva da Cruz Azul Saúde (www.preversaude.com.br) já recebeu mais de 800 visitas desde

o início do seu funcionamento em novembro de 2007?

Você sabia...
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De acordo com o Dr. Ednaldo Nakano,
médico radiologista da Cruz Azul, o
aparelho incrementa consideravelmente o
arsenal diagnóstico do Hospital, princi-
palmente para patologias de alta com-
plexidade, pois a ressonância magnética,
especialmente a de campo fechado, permite
um diagnóstico detalhado e preciso. 
O Dr. Nakano explica que o exame não
utiliza radiação, considerando que o pro-
cedimento tem por base as propriedades
magnéticas dos átomos e que as imagens
são produzidas por meio de radiofreqüên-
cias. O tecido corporal a ser analisado é
retratado com alto grau de detalhamento, o
que permite aos médicos obter informações
essenciais para estabelecer um diagnóstico.
Diversas especialidades utilizam esse tipo

de exame, principalmente neurologia,
ortopedia, ginecologia, gastroenterologia
e vascular. Esclarece ainda o Dr. Nakano, 

que a ressonância magnética é freqüente-
mente indicada em casos de lesões ósseas
e articulares relacionadas ao esporte,

destacando-se a síndrome por “over use”
(excesso de exercícios em uma única
estrutura do corpo).
O exame pode ser feito em qualquer pessoa,
inclusive crianças, com exceção de
recém-nascidos. A preparação é simples e
o paciente não deve utilizar objetos
metálicos que podem interferir na quali-
dade das imagens, tais como botões,
zíperes e jóias, dentre outros. Os
pacientes que possuam marca-passo,
placa de metal, pino, implante metálico,
válvula cardíaca artificial e grampo de
aneurisma, bem como os que tenham tra-
balhado diretamente em contato com
metais e também as gestantes, devem
informar estas condições ao médico que
realizará o exame.

Novos Equipamentos

Recepção do Pronto
Atendimento para 

crianças e gestantes

Cruz azul instala ressonância magnética de última geração
Os exames de ressonância magnética já podem ser realizados no Hospital Cruz Azul. O aparelhamento, de última
geração, está em funcionamento desde o último dia 3 de março.  O equipamento modelo “Intera 1.5T Pulsar”
demonstra o esforço da Associação Cruz Azul de São Paulo no sentido de dotar seu Hospital com tecnologia de
ponta, colocando seus serviços no mais elevado patamar de saúde do Brasil, o que constitui uma garantia de
qualidade e excelência para seus usuários.

De acordo com o Dr. Antônio Lucas Neto, médico cirurgião vascular e Coordenador Clínico da Cruz Azul de São Paulo, o equipa-
mento é o que existe de mais moderno no mercado. Todos os procedimentos são acompanhados pelo médico por meio de monitores
de alta definição. “É como se fosse uma filmadora de alta tecnologia. O equipamento possui também um sistema chamado ‘subtração
digital’ que permite selecionar e estudar uma única artéria. A aquisição faz parte da política do hospital no investimento em novas
tecnologias e atualização das já existentes. Os novos serviços trarão muitos benefícios aos pacientes que, inclusive, não precisarão
mais se deslocar para realizar esses exames e procedimentos”, afirma o Doutor.
Esclarece ainda o Dr. Lucas: “A hemodinâmica é o estudo da circulação sangüínea e, tanto na parte cardiológica, como vascular,
cada vez mais, estão sendo indicados procedimentos para diagnóstico pela hemodinâmica, que devem ser feitos o quanto antes, pois
um diagnóstico precoce possibilita um tratamento mais rápido”.
Para o funcionamento da unidade de hemodinâmica serão contratados médicos cardiologistas, neurologistas e vasculares, além de
uma equipe de apoio (enfermeiros e técnicos). Estima-se que mais de 50 exames serão realizados diariamente.

Equipamento de Hemodinâmica garante novos serviços aos usuários
Exames e procedimentos cardiovasculares poderão ser realizados no Hospital da Cruz Azul a partir do próximo
mês de abril. Com a aquisição da nova unidade de hemodinâmica, a Cruz Azul passará a oferecer aos seus
usuários exames cardiovasculares completos, como o cateterismo, além do exame de vasos de outros órgãos,
como cérebro e intestinos. O equipamento também permite realizar procedimentos como angioplastia, colocação
de “Stent” e embolização de tumores.
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