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O objetivo deste boletim é divulgar o trabalho desenvolvido em junho de 2010, divulgar as alterações resultantes da 
deliberação da última ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA realizada em 21/06/10, bem como comunicar as informações 

importantes evidenciadas neste mês.  
 

DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA 

Divulgamos as alterações implementadas, resultante da deliberação da última Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 
21/06/2010. 
 
 
ALTERAÇÕES REGIMENTAIS 

a) Foi aprovado, a implementação dos procedimentos oriundos da Resolução 211 de 11/01/10  da ANS (atualização do      
         Rol  de Procedimentos e Eventos em Saúde), contratados a partir de 07/06/10.  
b) Foi aprovado a alteração dos valores da tabela de mensalidade para o ingresso de sócios  a partir de 01/07/10, ficando   
        assim distribuídas: 
        De 0 (zero) a 18 (dezoito) anos com o valor de R$ 141,90;  
        De 19 (dezenove) a 48 (quarenta e oito) anos com o valor de R$ 204,72; 
        De 49 (quarenta e nove) anos ou mais no valor de R$ 270,80.  
 
 
ALTERAÇÕES NÃO REGIMENTAIS 

     
a) Foi aprovado para os usuários, que possuem o Plano de Saúde há menos de 365 dias a permanência em sua  
       tabela de valores de mensalidade até completarem 365 dias de permanência, quando serão transferidos para a tabela     
       de  usuários a mais de 365 dias, com novos valores de mensalidade.   
b) Foi aprovado para os usuários que já possuem o Plano de Saúde há mais de 365 dias um pencentual de reajuste em  
        suas mensalidades de 6,73% (seis inteiros e setenta e três centésimos por cento) ficando assim distribuidas:  
        De 0 (zero) a 18 (dezoito) anos com o valor de R$ 139,82;  
        De 19 (dezenove) a 48 (quarenta e oito) anos com o valor de R$ 201,72; 
        De 49 (quarenta e nove)  anos ou mais no valor de R$ 266,83.  
c) Foi autorizado, a cobertura do saldo disponível,. O valor a ser reposto será a transferência de R$ 300.000,00 (Trezentos       
       mil reais) da conta de aplicação para o  saldo disponível.  
 

 
 PROCEDIMENTOS INCLUIDOS NA SEGMENTAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR-AMBULATORIAL 

 
 
 

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS  

Procedimento Tipo de exame Especialidade Descrição 
1. Capilaroscopia 

periungueal  

Exame clínico Reumatologia Avaliação e auxílio diagnóstico de síndromes 

vasculares e doenças reumáticas auto-

imunes. 

2. Teste do reflexo 

vermelho em recém 

nato (teste do 

olhinho) 

Exame clínico Pediatria e Oftalmologia Diagnóstico de doenças oftalmológicas em 

recém-natos e prevenção da perda da visão. 



Procedimento Tipo de exame Especialidade Descrição 

3. PET-SCAN 

oncológico  

Exame de imagem / 

Medicina nuclear 

Oncologia No câncer pulmonar de células não pequenas, 

para caracterização das lesões e 

estadiamento. No linfoma, para estadiamento, 

avaliação da resposta terapêutica e 

monitoramento da recidiva. 

4. Estudo de alterações 

cromossômicas em 

leucemias por FISH 

(Fluorescence In Situ 

Hybridization) 

Genética Oncologia e Hematologia Classificação de leucemias e orientação do 

tratamento. 

5. Pesquisa de 

translocação 

PML/RAR 

Genética Oncologia e Hematologia Classificação de leucemias e orientação do 

tratamento. 

6. Cromossomo 

Philadélfia 

Genética Oncologia e Hematologia Classificação de leucemias e orientação do 

tratamento. (obs: exame que havia sido 

excluído na última revisão)  

7. 11-

Desoxicorticosteron

a  

Laboratorial Endocrinologia Diagnóstico da hiperplasia suprarrenal. 

8. Acetilcolina, 

anticorpos anti-

receptor  

Laboratorial Neurologia Diagnóstico da miastenia gravis e orientação 

do tratamento. 

9. Análise de multímeros 

para pacientes com 

doença de Von 

Willebrand  

Laboratorial Pediatria e Hematologia Classificação e orientação da conduta na 

doença de Von Willebrand. 

10. Anticorpos 

antidifteria  

Laboratorial Pediatria e Imunologia Avaliação de imunodeficiência primária 

11. Anticorpos 

antipneumococo  

Laboratorial Pediatria e Imunologia Avaliação de imunodeficiência primária 

12. Anticorpos 

antitétano  

Laboratorial Pediatria e Imunologia Avaliação de imunodeficiência primária 

13. Hepatite E – 

IGM/IGG 

Laboratorial Gastroenterologia e 

Infectologia 

Diagnóstico da hepatite E 

14. Anticorpos 

antitransglutaminas

e – IGA  

Laboratorial Gastroenterologia Diagnóstico de doença celíaca 

15. Antifungigrama  Laboratorial Clínica Geral e 

Infectologia 

Diagnóstico de infecções fúngicas e 

orientação do tratamento. 

16. Anti-GAD  Laboratorial Endocrinologia Diferenciação de diabetes tipo I e II 

17. Parvovírus B19 

(IGM e IGG) 

Laboratorial Pediatria, Clínica Geral e 

Infectologia 

Para o diagnóstico de infecção pelo parvovírus 

B19 e diagnóstico diferencial de aplasias. 

18. Pesquisa de 

sulfatídeos e material 

metacromático na 

urina 

Laboratorial Pediatria e Neurologia Para o diagnóstico da leucodistrofia 

metacromática. 

19. Protrombina, 

pesquisa de 

mutação 

Laboratorial Hematologia Avaliação de propensão à ocorrência de 

eventos tromboembólicos. 

20. Vitamina D3 

colecalciferol (25-

OH-D3) 

Laboratorial Gastroenterologia e 

Endocrinologia 

Investigação de deficiência de vitamina D de 

causas hepáticas. 

21. Teste rápido para 

detecção de HIV em 

gestante 

 
 

Laboratorial Obstetrícia Para prevenção de contaminação do recém-

nato pelo HIV. 



PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS 
Procedimento Tipo de procedimento Especialidade Descrição 

22. Tromboelastograma Laboratorial Hematologia Exame para diagnóstico de distúrbios da 

coagulação. 

23. Teste de HAM Laboratorial Hematologia Exame de baixo custo para o diagnóstico da 

hemoglobinúria paroxística (obs: exame que 

havia sido excluído na última revisão). 

24. Biópsia de tumor do 

mediastino por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Procedimento menos invasivo que o 

convencional a céu aberto, que demanda a 

abertura da caixa torácica. 

25. Broncoplastia e/ou 

arterioplastia por 

videotoracoscopia  

Cirúrgico Cirurgia Torácica Procedimento menos invasivo que o 

convencional a céu aberto, que demanda a 

abertura da caixa torácica. 

26. Broncotomia e/ou 

broncorrafia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

27. Bulectomia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

28. Cisto ou duplicação 

brônquica ou esofá-

gica – tratamento 

cirúrgico por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

29. Descorticação 

pulmonar por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

30. Drenagem do 

pericárdio por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

31. Drenagem tubular 

aberta de cavidade 

pulmonar por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

32. Linfadenectomia 

mediastinal por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

33. Mediastinoscopia 

por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

34. Mediastinotomia por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

35. Metastasectomia 

pulmonar por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

36. Pericardiotomia / 

pericardiectomia 

por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

37. Pericardiotomia com 

abertura pleuro-

pericárdica por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

38. Pleurectomia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

39. Pleurodese por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

40. Pleuroscopia por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

41. Ressecção de 

tumor da pleura 

localizado por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

42. Ressecção de tumor 

de mediastino por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 



Procedimento Tipo de procedimento Especialidade Descrição 

43. Ressecção de tumor 

traqueal por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

44. Segmentectomia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

45. Simpatectomia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

46. Tenda pleural por 

vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

47. Timectomia por vídeo Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

48. Traqueorrafia por 

videotoracoscopia 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

49. Tratamento operatório 

da hemorragia 

intrapleural por vídeo 

Cirúrgico Cirurgia Torácica Idem 

50. Esclerose percutânea 

de nódulos benignos 

dirigida ou não por 

RX, US, TC, RM 

Cirúrgico Radiologia 

Intervencionista 

Procedimento de uso corrente na radiologia 

intervencionista, que pode evitar a realização 

de procedimentos mais invasivos e 

dispendiosos. 

51. Implante de 

marcapasso 

multissítio 

Cirúrgico Cardiologia e Cirurgia 

Cardíaca 

Tratamento de insuficiência cardíaca refratária 

52. Reconstrução, 

retencionamento ou 

reforço de ligamento 

(por artroscopia) 

Cirúrgico Ortopedia Procedimento de uso corrente por artroscopia, 

menos invasivo que o convencional a céu 

aberto, 

53. Remoção de cabo-

eletrodo de 

marcapasso e/ou 

cárdio-desfibrilador 

implantável com 

auxílio de dilatador 

mecânico, laser ou 

radiofrequência 

Cirúrgico Cirurgia Cardíaca Permite a remoção mais segura de cabos e 

eletrodos de dispositivos cardíacos. 

54. Transplante de 

medula óssea 

alogênico 

Cirúrgico / 

Hematológico 

Oncologia e Hematologia Para o tratamento de leucemias e outras 

doenças hematológicas 

55. Consulta/sessão com 

psicólogo 

Clínico Saúde Mental Expande o atendimento pelo psicólogo para 

além da psicoterapia. 

56. Oxigenoterapia 

hiperbárica 

Clínico Cirurgia Vascular e 

outras 

No tratamento de doença descompressiva, 

embolia traumática pelo ar, embolia gasosa, 

envenenamento por monóxido de carbono ou 

inalação de fumaça, envenenamento por gás 

cianídrico/sulfídrico, gangrena gasosa, 

síndrome de Fournier, fascites, celulites ou 

miosites necrotizantes, isquemias agudas 

traumáticas, lesão por esmagamento, 

síndrome compartimental ou reimplantação de 

extremidades amputadas, pacientes em 

sepse, choque séptico ou insuficiências 

orgânicas devido a vasculites agudas de 

etiologia alérgica, medicamentosa ou por 

toxinas biológicas. 

57. Aférese para paciente 

abo incompatível  

Hematológico Oncologia e Hematologia Para transplante de medula óssea, quando o 

doador é compatível, mas seu tipo sanguíneo 

não. 

 
 



INFORMAÇÃO IMPORTANTE AO ASSOCIADO 

O ISPON - Instituto Sul Paranaense de Oncologia vem comunicar aos associados que o aparelho de radioterapia 
(Acelerador Linear) apresentou problemas que inviabiliza o seu reparo. Desta forma comunica a interrupção dos 
tratamentos radioterápicos pelo período estimado de 04(quatro) a 06 (seis)meses. Informa ainda que o Dr. 
Humberto Akira Nakamura Guerzoni, médico radioterapeuta, continuará atendendo, avaliando e encaminhando para 
os serviços de referências os casos que tiverem indicação de tratamento radioterápico. 
 
 
NOVAS CARTEIRAS 

Comunicamos que mandamos confeccionar novas carteiras para os nossos associados. As carteiras serão em 
plástico PVC, com  maior durabilidade e em novo design, no qual acrescentamos dados importantes do e para  
nosso associado, portanto tão logo as receba, comunicaremos para que se façam as trocas. 
 
 
NOTA 1  

Solicitamos aos associados que dentro do possível não façam uso do Sistema Único de Saúde – SUS, 
tanto para internamento, consultas, exames ou despesas ambulatoriais, em virtude de que os valores dos 
procedimentos serão convertidos através da tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos  - 
TUNEP (Resolução - RE nº 5 da ANS), a qual transforma os valores para cobrança por intermédio da 
ANS ao plano de saúde do associado, sendo este valor convertido, maior do que os valores 
reembolsados pela tabela da AMB / 1996 que  usamos como referência para os nossos reembolsos. 
  
 
NOTA 2  

Notificamos aos senhores associados não esquecer de apresentar a sua carteirinha da Pró-Saúde 
quando da realização de qualquer procedimento / consulta médica, evitando aborrecimentos em relação 
ao valor reembolsado. 
 
 
NOVOS SÓCIOS  
Conclamamos nossos colegas servidores aposentados ou não, a colaborar na divulgação dos serviços prestados 
pela Pró-Saúde com o objetivo de aumentar o número de sócios. 
 
 
MENSAGEM AO ASSOCIADO 
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.  (solicitamos  sua colaboração). 
 
 
 
 

TELEFONE DA PRÓ-SÁUDE – (42) 3224-9108 
(deixe seu recado que voltamos a falar com você). 

 
 


