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Objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em outubro e novembro de 2008. 
 

 
 
SALDO DISPONÍVEL E FUNDO DE RESERVA - com valores referentes ao mês de novembro/08, a 
PRÓ-SAÚDE conta com a importância de R$ 55.792,78 em disponibilidade para fazer frente a 
possíveis reembolsos de despesas médicas e o fundo de reserva  acumula o montante de R$ 
1.903.910,62. 
 
 
RELATÓRIO MENSAL DAS CONTAS DA ASSOCIAÇÃO - a Diretoria vem elaborando e 
encaminhando ao Conselho de Curadores, regularmente, os relatórios financeiros que se encontram 
à disposição para apreciação de todos os associados na sede da PRÓ-SAÚDE. A seguir, é mostrada 
uma tabela com o demonstrativo sintético das receitas, despesas e das aplicações financeiras 
realizadas no último mês: 
 

Mês 
 

Receita Despesa 
+ Reembolso 

Conta 
Correntes 
Bancária    

Aplicação     Valor de 
 Resgate Liquido 
Final 

Valor de 
Resgate  
Proporcional 

Conta 
Correntes 
Pró-Saúde  

Out/08 
Nov/08 

193.570,76 
145.549,47 

168.689,04 
 162.623,17 

10.474,28 
  3.400,58 

2.216.302,82 
2.206.302,82 

2.525.104,02 
2.535.736,70 

2.507.419,73 
2.521.130,14 

2.037,96 
5.837,39 

 
VALORES REEMBOLSADOS - desde sua criação a PRÓ-SAÚDE já efetuou reembolsos de 
despesas médicas para seus associados e dependentes no valor total de R$9.296.161,07   
perfazendo uma média mensal de R$ 56.340,37. 
 
NOVOS CONVÊNIOS 
Informamos que a partir desta data foi concluído o Convênio de Prestação de Serviços de 
Procedimentos Médicos em Ponta Grossa – Pr.:   
 
Clínica Sabedotti Ltda. – Radiologia – Rua Cel. Dulcídio, 1425 -  Centro – Ponta Grossa - Pr. 
Telefone: (42) 3219-4600. 
  
 
Marcos Ricardo da Silva Rodrigues – Proctologista – Rua Sem Pinheiro Machado, 635 – Ponta 
Grossa Pr Telefon.e: (42) 3224-4048 
 
 
 
COMUNICADO 
O Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba,  através de sua Diretora Comercial  Daniela 
Weber, informa que a partir de 17 de novembro de 2008, estarão reativando o Serviço de 



Quimioterapia Ambulatorial num espaço novo e totalmente acolhedor para recepcionar nosso sócios 
necessitados de tais procedimentos.  
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
A partir do Boletim anterior (nº 45), a Pró-Saúde está concedendo o espaço abaixo em seus Boletins, 
para que os associados utilizem com a finalidade de relatar fatos de interesse de nossa comunidade. 
 
 
ESPAÇO DO ASSOCIADO  
Dando continuidade, apresentamos a seguir, retirado do Manual Técnico de 
Promoção e Prevenção de Doenças na Saúde Suplementar da ANS, uma das 
estratégias da proposta de Política de Indução das Ações de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças da ANS, com vistas a contribuir para 
mudanças no sistema de saúde que possibilitem sair de um modelo 
hegemonicamente centrado na doença e baseado na demanda espontânea, para 
um modelo de atenção integral à saúde: 
 
Linha de Cuidado: Saúde de Mulheres Adolescentes 
 

A adolescência é um período de rápido desenvolvimento pessoal, 
fisiológico, social e emocional. Tal etapa compreende o aprendizado e a 
experiência da sexualidade e demais formas de relacionamento humano, assim 
como o desenvolvimento da identidade e da auto-estima. Este é um período 
onde se aprende sobre os papéis de gênero e as relações de poder e onde ocorre 
o despertar da capacidade reprodutiva. As ações para as jovens adolescentes 
devem considerar a faixa etária de 10 a 19 anos (HERA, 2006). 

Cabe aos serviços e profissionais de saúde terem a sensibilidade para 
adotar uma aproximação positiva acerca de sexualidade como dimensão 
intrínseca da vida humana, promovendo a comunicação e o diálogo de forma 
aberta com as adolescentes, além de promover o contato e sensibilização dos 
pais (BRASIL, 2002b). 
Ações 

• Criar programas integrais de educação sobre saúde e sexualidade, 
adequados a cada faixa etária, que abordem não apenas a sexualidade, 
mas também os papéis de gênero, as relações de poder, as questões 
relacionadas aos padrões de beleza e comportamento que influenciam 
diretamente a saúde mental das jovens e os demais aspectos concernentes 
a esta faixa etária; 

• Oferecer informações completas e precisas sobre sexualidade, 
contraceptivos, gravidez e proteção contra doenças sexualmente 
transmissíveis; 

• Ajudar as jovens a desenvolverem suas identidade e auto-estima, agindo 
de forma preventiva em relação a distúrbios emocionais, Taís como os 
relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas e aos transtornos 
alimentares como bulimia e anorexia. 



• Envolver as adolescentes nas diversas etapas de desenvolvimento e 
elaboração dos programas. 

Planejamento Familiar 
 

As ações de planejamento familiar devem ser desenvolvidas baseadas no  
conceito de promoção da saúde sexual e reprodutiva. O conceito para direito 
sexual e reprodutivo redigido na Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (1994) baseia-se na premissa de que saúde reprodutiva 
implica que as pessoas possam ter uma vida sexual segura e satisfatória, que 
tenham a capacidade de reproduzir e a liberdade de agir. É crucial para o bem-
estar de homens e mulheres a informação sobre métodos de planejamento 
familiar eficientes e seguros (BRASIL, 2002 b). 

Assim, entende-se que as operadoras devem reconhecer que muito embora  
o conceito de saúde reprodutiva se aplique tanto aos homens quanto às 
mulheres, seu impacto é maior no caso das mulheres, o que implica em priorizar 
ações que reduzam os riscos para a saúde feminina. 

 
Ações Sugeridas 

• Desenvolver programas de orientação para planejamento familiar na 
promoção da saúde sexual e reprodutiva das mulheres; 

• Realizar programas de orientação sobre os riscos do aborto inseguro, 
promovendo a redução destes riscos e melhorando as informações sobre 
planejamento familiar; 

• Promover ações de planejamento familiar que incluem atividades 
educativas, aconselhamento e atividades clínicas; 

• Realizar programas de educação em saúde e orientações acerca da 
prevenção das DST/AIDS; 

• Oferecer orientação e tratamento, no que couber, para infertilidade; 
• Treinar equipes de profissionais em saúde sexual e reprodutiva, 

planejamento familiar e anticoncepção, de modo a constituir equipes de 
referência para o atendimento individualizado da clientela. 

 
Obs: Aguarde no próximo Boletim, Ações para Atenção Obstétrica. 
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Goste, Ame, Viva, Sorria, abrace a Vida. 
Ser feliz no Natal de 2008 é um direito seu 
Continuar feliz em 2009 é sua obrigação. 
 
 
 

A Pro-Saúde UEPG deseja a todos os associados, 
Amigos, parceiros e colaboradores um Feliz Natal 
E um 2009 repleto de realizações. 

 
 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE 
3224-9108 

(deixe seu recado que voltamos a falar com você) 
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