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L Término de nossa gestão

Nossa gestão fez cumprir o escopo
legal da Lei Federal nº 9656/98, no
sentido de que uma Operadora de
Planos de Saúde tivesse sua atuação
distinta da administração hospitalar, o
que foi realizado pela ocupação de
imóvel (inicialmente locado e hoje de
co-propriedade), próximo à CRUZ
AZUL DE SÃO PAULO, no Bairro do
Cambuci, nossa atual sede. 
Mais uma etapa cumprida em nossas
vidas. O momento é de agradecer. A
Deus, por nos conceder saúde e capaci-
dade pessoal para a conclusão desta
missão. Aos membros da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal que
acreditaram em nossa proposta de tra-
balho e uniram-se no esforço comum.
Aos nossos Associados, cuja maioria
entendeu a necessidade de medidas
saneadoras que promoveram uma
melhor justiça contributiva. A todos os
membros da administração da CRUZ
AZUL DE SÃO PAULO, que nos
diferentes níveis funcionais nos apoiaram.
Aos nossos prestadores de assistência

médica, equipe composta por diferentes
profissionais de saúde, distribuídos
entre hospitais, clínicas, laboratórios e
centros de diagnósticos, que compõem
uma qualificada rede assistencial para o
atendimento de nossos Associados. Aos
nossos Colaboradores da CRUZ AZUL
SAÚDE, que sempre demonstraram
comprometimento com os objetivos de
nossa direção, norteados pela constante
melhoria em nosso sistema de gestão da
qualidade. E, também, aos nossos
prestadores de serviços de apoio e de
assessoria especializada, sem os quais o
sucesso não seria alcançado.
Finalmente, expressamos nossa alegria
em relação ao trabalho desenvolvido,
pois temos a consciência de que sem-
pre trilhamos o melhor caminho na
busca do bem maior: Garantir aos
Associados uma adequada assistên-
cia médica e a tranqüilidade de uma
vida com saúde.

José Miguel de Moraes Júnior
Diretor Presidente

Editorial

Comunicados

Filhos dependentes

Credenciamentos

Eleição da nova Diretoria

Dicas de saúde – Catarata

Índice

A primeira chapa eleita para a gestão da CRUZ AZUL

SAÚDE, na forma de Associação, para o biênio 2005/2007,

terá no próximo mês de abril o encerramento de seu

mandato. Um momento previamente conhecido de todos,

por se tratar de disposição estatutária, sendo que os futuros

eleitos terão pleno apoio para a continuidade dos projetos

iniciados e a implementação de seus próprios 

programas de crescimento da entidade.
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Junto aos principais credenciados que prestam assistência médica aos nossos
Associados, a Cruz Azul Saúde implantou equipamentos para a leitura
magnética da credencial, permitindo dispensar a emissão da Guia de
Autorização para os procedimentos mais simples e de menor custo
(radiografias, ultra-sonografias, exames laboratoriais e outros). 
Considerando que tais procedimentos representam o maior volume de compareci-
mentos na Operadora para a retirada da mencionada Guia, a implantação da
medida proporciona maior comodidade aos Associados dos planos Ouro, Prata,
Bronze, Rubi e Diamante, facilitando a utilização da rede credenciada externa ao
Complexo Hospitalar da Cruz Azul São Paulo.
O Associado deverá apresentar diretamente ao prestador do serviço a solicitação do médico com a identificação do profis-
sional (carimbo com nome e CRM), contendo a indicação do CID (Código Internacional de Doenças) ou HD (Hipótese
Diagnóstica), além da credencial associativa e um documento oficial válido e com foto. 
A Guia de Autorização continuará sendo exigida para os diagnósticos mais complexos (tomografias computadorizadas,
ressonâncias magnéticas, cintilografias, cateterismos e outros).
O sistema está sendo ampliado, mas já é disponível na LABCRAZ, UCD, Maximagem, Mello Centro de Diagnóstico e Dr.
Ghelfond Diagnósticos Médicos.   

Rede de Descontos
Atendimento Psicológico 

• Aos Associados que necessitarem de terapia psicológica, 

a Cruz Azul Saúde informa que poderão obter desconto 

especial junto ao Consultório da Drª Maria Inez de A.

Leme, localizado na Rua Comendador Paulo Brancato 

nº 28, próximo à estação Vila Mariana do Metrô. 

Tel.: 5083-1192 / E-mail: marinezleme@hotmail.com

Medicamentos

• Não esqueça que a AFAM e a CAMPEC, mediante 

convênio com a Cruz Azul Saúde, dispõem de medicamentos 

a preços significativamente mais em conta em relação 

ao mercado. Para consultar as unidades, endereços 

e telefones, acesse o nosso site www.cruzazulsaude.com.br

e utilize o “link” correspondente.

Pronto Atendimento 
Novo Hospital credenciado
No intuito de propiciar comodidade e uma melhor

prestação de serviços aos Associados dos planos Ouro,

Prata, Bronze, Rubi e Diamante, a Cruz Azul Saúde cre-

denciou mais um Hospital para o atendimento nos casos

de urgências e emergências médicas.

Além dos Hospitais já credenciados (Cruz Azul de São

Paulo; Vila Iolanda; Presidente; Coração de Jesus e

Guaianazes, agora também está habilitado o Hospital

Nossa Senhora do Pari (Pronto Atendimento de

Ortopedia / Clínica Médica), localizado na Avenida

Vautier nº 388 - Pari - Tel: (11) 3322-6500.

Estão em andamento as negociações para o breve 

credenciamento dos Hospitais Nossa Senhora da Penha 

e Itatiaia.

Guia de Autorização via internet

Atualize seus dados cadastrais
Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais, para receber nossas correspondências com os comunicados e
novidades sobre o seu plano de saúde. Comunique as alterações utilizando:
• Site: www.cruzazulsaude.com.br - opção “Associados”
• Central de Atendimento Telefônico (11) 3388-5000
• Central de Atendimento Pessoal  – Rua Albuquerque Maranhão nº 72 - Cambuci

Comunicados
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Plantão 24 horas
A Cruz Azul Saúde, visando sempre aprimorar sua prestação de serviços, implantou um
atendimento telefônico 24 horas, com a finalidade de dirimir dúvidas e facilitar o atendi-
mento das necessidades de seus Associados fora do horário de expediente administrativo.
O plantão funcionará ininterruptamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, pelo
mesmo telefone de nossa Central de Atendimento: (11) 3388-5000.

Como reflexo financeiro, nossa Associação passou a contribuir
com um custo de cobrança que supera em muito as taxas
bancárias para a emissão de boletos, sendo que a opção de débito
automático em conta corrente representaria uma oportuna e
significativa economia.
Diante disto, a CRUZ AZUL SAÚDE celebrou convênio com a

NOSSA CAIXA - NOSSO BANCO, de modo a estender a opção
por débito em conta corrente para todos os Associados que assim
desejarem. Esta solicitação poderá ser feita somente junto à nossa
Associação, por fax, carta ou pessoalmente, pois a alteração na
cobrança deverá ser harmonizada com a cessação do desconto em
holerite, informação esta que o banco não dispõe. Devido ao
tempo necessário para esta transição, os pedidos de transferência
serão efetivados a partir do mês de Junho/2007.
Segue em anexo a esta edição um encarte com um modelo de
Pedido de Débito em Conta, no padrão da NOSSA CAIXA -
NOSSO BANCO, para que o Associado preencha e nos restitua
por meio do Fax 3388-5010, pelo correio ou pessoalmente.
É de elevado interesse para a CRUZ AZUL SAÚDE que o
Associado efetive esta opção, todavia, tal alteração na forma de
pagamento é FACULTATIVA.

Aumenta o custo para o desconto em holerite

Em 26/02/2007, a Cruz Azul de São Paulo inaugurou seu novo Ambulatório em Itaquera, junto às dependências da
nova Unidade do Colégio da Polícia Militar na zona leste da Capital, próximo à Estação Dom Bosco da CPTM.
O novo Ambulatório está localizado na Rua São Teodoro nº 1.452 - Itaquera, contando inicialmente com as especialidades
de Clínica Geral, Pediatria, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Cardiologia e Dermatologia. Também poderão ser
realizados exames laboratoriais (LABCRAZ), Raio-X simples e Ultra-sonografia.
O horário de atendimento é das 08:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, mediante prévio agendamento da consulta pelo
telefone (11) 3348-4010, ramal 200. 
A Cruz Azul Saúde também está presente naquela unidade, com um Posto de Atendimento para seus Associados e venda de
planos de saúde.

Novo Ambulatório da Cruz Azul em Itaquera

Carlos Visconte
(Encarregado do
Ambulatório)
Dra. Adriane 
(Assessora Médica)

A edição do Decreto Estadual n° 51.314, de 29 de

Novembro de 2006, resultou em acréscimo nas despesas

administrativas das Associações, pois a tradicional forma

de pagamento por meio de desconto em holerite, que 

sempre foi a preferência dos servidores públicos, passou 

a sofrer a retenção de 2% (dois por cento) da receita 

destinada a estas entidades consignatárias.
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Filhos podem manter vínculo com a Cruz Azul

A Cruz Azul Saúde oferece uma oportunidade para que os filhos dos seus Associados e também os filhos dos contribuintes
da Caixa Beneficente da Polícia Militar, que irão completar a idade limite para permanência como dependentes,
mantenham o vínculo de assistência à saúde prestada pela Cruz Azul de São Paulo, mediante a aquisição de um plano
individual com 10% de desconto em relação ao preço normal e dispensa da taxa de adesão. 
Para os que já são beneficiários da Cruz Azul Saúde, será concedido ainda o benefício da isenção de carência para urgências,
emergências, consultas, exames e internações, excetuando-se somente o parto e as doenças e lesões pré-existentes.
Os filhos de beneficiários da CBPM terão a isenção de carência para urgências, emergências, consultas e exames simples.
Esta proposta é válida até 60 (sessenta) dias após a data limite de permanência como dependente.
Na tabela abaixo já está incluso o desconto, sendo que a mensalidade corresponde à respectiva faixa etária:

BENEFÍCIOS/COBERTURAS:
• Emergência médica domiciliar 24 horas
• Aconselhamento médico telefônico 24 horas
• Transporte inter-hospitalar terrestre
• Consultas médicas e procedimentos ambulatoriais
• Internações hospitalares no Hospital Cruz Azul de São Paulo
• Mais de 350 clínicas para consultas
• Laboratórios: LABCRAZ, SCHMILLEVITCH, SAE, NASA, MELLO, MAXIMAGEM
• Hospitais para Pronto Socorro: Hospital Cruz Azul de São Paulo; Masterclin (Zona Leste); Hospital Vila Iolanda (Guaianazes);  

Hospital Presidente (Zona Norte); Hospital Coração de Jesus (Santo André) e Hospital N.Srª do Pari.

FORMAS DE REAJUSTE DA MENSALIDADE:
• Por mudança de faixa etária
• Anualmente pelo índice autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar

PRIMEIRA MENSALIDADE NO ATO DO CONTRATO
• O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado por meio de boleto bancário, ou mediante desconto em holerite, com a
autorização por escrito do policial militar responsável.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Cédula de Identidade (RG) e CPF (cópias simples)
• Comprovante de residência (cópia simples)
• CREDENCIAL da CRUZ AZUL SAÚDE ou CBPM (original e cópia simples)

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO:
• Internet : www.cruzazulsaude.com.br, no campo “Fale Conosco”
• Central de Atendimento Telefônico: (11) 3388-5000
• Central de Atendimento Pessoal: Rua Albuquerque Maranhão nº 72 - Cambuci

Oportunidade para os filhos de associados da CAS e beneficiários da CBPM
que completam a idade limite de permanência como dependentes

RUBI DIAMANTE

FAIXA ETÁRIA ENFERMARIA A P A R T A M E N T O
(com direito a acompanhante)

00 a 18 anos 53,30 74,62

19 a 23 anos 63,30 88,62

24 a 28 anos 71,07 99,50

PLANO / PADRÃO
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CICAPE ASSISTÊNCIA
MÉDICA
CABEÇA E PESCOÇO
Rua Peixoto Gomide, 
515 / Cj 72
Jardim Paulista
São Paulo

CENTRO MÉDICO SÃO
MIGUEL 
PEDIATRIA
R. Arlindo Colaço, 328
São Miguel
São Paulo

DOCTOR URO CLÍNICA
CIRÚRGICA 
UROLOGIA
– Rua Paulo Bregaro, 260
Vila Monumento – SP
– Rua Dr. Raul da Rocha

Medeiros, 133 – Tatuapé – SP
– Rua Amadeu Gamberini, 51
São Miguel – SP
– Av. Pompéia, 816
Pompéia – SP
– Rua Dona Germaine Buchard, 332

São Paulo - Capital

INSTITUTO CAMPINAS DE
DIAGNÓSTICO
CENTRO DE DIAGNÓSTICO
– Rua Adolfo Pinheiro, 684
Santo Amaro – SP
– Av. Dom Pedro II, 125 / Cj 54
Bairro Jardim – Santo André
– Rua Mediterrâneo, 290 / Cj 15
Jardim do Mar
São Bernardo do Campo
– Alameda Campinas, 816
Jardim Paulista - SP
– Av. Paulista, 1.159 / 5º Andar
São Paulo – Capital

Credenciamentos recentes
ÁLAMO CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
ANATOMIA PATOLÓGICA
AUDIOMETRIA
COLPOSCOPIA
ELETROCARDIOGRAMA
HOLTER 24H
IMPEDANCIOMETRIA
MAPA
OTONEUROLÓGICO
PATOLOGIA CLÍNICA
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR
RAIO-X
TESTE ERGOMÉTRICO
ULTRA-SONOGRAFIA
Av. Dom Pedro II, 411
Bairro Jardim - Santo André 
Tel.: (11) 3888-2000

CHEHIM MEDICINA
ESPECIALIZADA E
DIAGNÓSTICA
UROLOGIA
Rua Jurubatuba, 845 /  9º andar
Centro
São Bernardo
Tel.: (11) 4121-2566

CLÍNICA CARIGNANI
MEDICINA
MASTOLOGIA
Av. Angélica, 2100 cj 42
Higienópolis – SP
Tel.: (11) 3259-3012

3129-5944

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
SETEEN
FISIOTERAPIA
Av. Henry Ford, 586
Presidente Altino - Osasco
Tel.: (11) 3682-9900 

3682-3053

CLIO SERVIÇOS MÉDICOS
OTORRINOLARINGOLOGIA
Rua Bem-te-vi, 40
Moema – São Paulo
Tel.: (11) 5536-9006

FRANCISCO GARRAFA NETO 
OTORRINOLARINGOLOGIA
Rua Dr. Diogo de Faria, 1087 / Cj.
1001
Vila Clementino – São Paulo
Tel.: (11) 3885-7941

3884-3091

HSU CHIN SERVIÇOS
MÉDICOS
GASTROENTEROLOGIA
Rua Serra do Japi, 1493 / Sl.01
Tatuapé – São Paulo
Tel.: (11) 6673-8786

INSTITUTO LOUIS PASTEUR
PATOLOGIA CLÍNICA
Praça Rui Barbosa, 38
Santa Terezinha
Santo André
Tel.: (11) 4997-1755

INTEROFTALMO CLÍNICA
(INTERVISION)
OFTALMOLOGIA
– Av. Lucas Nogueira Garcez, 357
Jardim do Mar – São Bernardo
Tel: (11) 4330-0230 / 430-2655
– Rua Catequese, 297
Bairro Jardim - Santo André
Tel.: (11) 4427-8833

L.S. FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA
Rua Catequese, 155
Bairro Jardim  - Santo André
Tel.: (11) 4436-6119/4436-4124

LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS SANITAS 
ANATOMIA PATOLÓGICA
AUDIOMETRIA
ELETROCARDIOGRAMA 
ELETROENCEFALOGRAMA 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
HOLTER 24H
IMPEDANCIOMETRIA
MAMOGRAFIA
MAPA
PATOLOGIA CLÍNICA
PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR
RAIO-X
TESTE ERGOMÉTRICO
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
ULTRA-SONOGRAFIA
Rua Luiz Faccini, 610 
Centro – Guarulhos 
Tel.: (11) 6472-5122

6442-7381

LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS SANITAS 
ANATOMIA PATOLÓGICA
PATOLOGIA CLÍNICA 
DENSITOMETRIA ÓSSEA
Rua Darcy Vargas, 343
Jardim Zaíra – Guarulhos
Tel.: (11) 6440-8096

PRECOCE CENTRO
TERAPÊUTICO
PSIQUIATRIA
Rua Monte Alegre, 55
Santo Antonio – São Caetano
Tel.: (11) 4224-2879

4226-3546

PRONTO CLÍNICA ABC
CIRURGIA PLÁSTICA
CLÍNICA MÉDICA
DERMATOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
Rua Hadock Lobo, 381 / 383
Vila Bastos – Santo André
Tel.: (11) 4992-3436

4992-9933

PUERI MÉD
PEDIATRIA
Rua Rafael Correia Sampaio, 1194
Santa Paula – São Caetano do Sul
Tel.: (11) 4221-6559

4229-1985

SÃO PAULO CIRURGIA E
LAPAROSCOPIA
GASTROENTEROLOGIA 
Rua General Sócrates, 244
Penha de França - Penha
Tel.: (11) 2293-9606

6941-6848 

SOMEC SOCIEDADE DE
MEDICINA E CIRURGIA
GASTROENTEROLOGIA
PROCTOLOGIA
Rua Graciosa, 295 Bloco B 
Centro – Diadema
Tel.: (11) 4056-5897

4044-9395

UNIDADE DE DIAGNÓSTICO
OSASCO
DENSITOMETRIA ÓSSEA
MAMOGRAFIA
RAIO-X
ULTRA-SONOGRAFIA
Rua Cônego Afonso, 57 
Jardim Agu – Osasco 
Tel.: (11) 3682-3296

Descredenciamentos



Centro Especializado Em Medicina Oftalmológica S/C Ltda

Rua Emília Marengo nº 687 - 2º andar – Jardim Anália Franco - Tatuapé – CEP: 03336-000
Tel.: (11) 6671-0444 / 6672-1010 – www.cesmo.com.br
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O CESMO Oftalmologia se preocupa em oferecer um eficiente atendimento aos nossos clientes e,

por esta razão, estamos também em funcionamento com o Pronto Socorro 24 Horas.

O CESMO está adequadamente equipado para realizar consultas, exames, cirurgias refrativas

(Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia), cirurgias de Retina, Catarata, Glaucoma, Estrabismo,

Plástica Ocular, Vias Lacrimais e micro-cirurgias.

Assembléia Geral de 18/04/2007-Eleição da nova Diretoria

O processo eleitoral tem início na primeira quinzena de março nos

anos ímpares, com a designação de uma Junta Eleitoral que adminis-

tra todo o processo.

A Junta Eleitoral é designada pela Diretoria, sendo composta por 03

(três) Associados não pertencentes à gestão em exercício (Diretoria

e Conselho Fiscal), sendo também vedada a participação de parentes

dos candidatos.

Foram designados para a Junta Eleitoral os seguintes Associados:

- Cel Res PM Geraldo Menezes Gomes;
- Cel Res PM Laércio Basílio de Melo Tavares; e
- Cel Res PM Octávio Gomes de Oliveira.

A inscrição de chapas concorrentes, integrando Diretoria e Conselho Fiscal, deve ser feita até 05 (cinco) dias antes da data

da votação, exclusivamente perante a Junta Eleitoral.

Para participar da eleição os candidatos devem estar em situação regular e fazer parte do quadro associativo há mais de 01

(um) ano, além de, individualmente, preencherem os requisitos legais estipulados pelo órgão responsável pela regulamen-

tação das Operadoras de planos privados de assistência à saúde (ANS), especificamente os constantes da Resolução

Normativa (RN) nº 11, de 22 de Julho de 2002 (que exige a comprovação prévia de conduta ilibada, experiência

administrativa e não ter impedimento legal). 

Compareça e vote, lembrando que somente tem direito a voto o Associado titular do contrato e em situação regular

quanto às suas obrigações associativas.

Atendendo as disposições do Estatuto da Cruz Azul

Saúde, às 14:00h do próximo dia 18 de Abril de

2007, no Salão Social da Associação dos Oficiais

da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sede do

Barro Branco, sito à Rua Tenente Júlio Prado

Neves nº 1.155, Bairro da Água Fria - Capital, será

realizada a 5ª Assembléia Geral Ordinária, para

deliberação sobre as contas da Diretoria e eleição e

posse dos membros da nova Diretoria e Conselho

Fiscal, para o biênio 2007/2009.



Catarata é a perda da transparência
do cristalino, com progressivo 
prejuízo da visão durante meses ou
anos, afetando um ou ambos os olhos.  
É a maior causa de cegueira tratável nos
países em desenvolvimento. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, há 45
milhões de cegos no mundo, dos quais
40% em razão da catarata.
As causas não estão bem definidas, porém
estudos epidemiológicos revelam associ-
ação de catarata à idade. Assim, estima-se
que 10% da população têm catarata e que esta
prevalência aumenta 50% no grupo etário
de 65 a 74 anos, enquanto em pessoas acima
de 75 anos a incidência aumenta para 75%.
Inúmeros fatores de risco podem provocar

ou acelerar o aparecimento de catarata,
incluindo medicamentos (esteróides),
substâncias tóxicas (nicotina), doenças
metabólicas (diabetes mellitus, hiper-
tiroidismo, doenças renais), trauma, radi-
ações (UV, Raio X e outras), doença ocular,
cirurgia intra-ocular prévia, infecção
durante a gravidez (toxoplasmose, rubéola), 
fatores nutricionais (desnutrição) e outros.
O oftalmologista deve associar a queixa
subjetiva do paciente aos sinais objetivos do
exame oftalmológico.
As queixas mais freqüentes são: diminuição
de acuidade visual (visão), sensação de
visão “nublada ou nevoada”, sensibilidade
maior à luz, alteração de visão de cores,
mudança freqüente do grau dos óculos.
Não há tratamento medicamentoso. O único
tratamento curativo da catarata é o cirúrgico
e consiste em substituir o cristalino opaco
por uma prótese denominada Lente Intra-
Ocular (LIO), indicada quando a opacidade
diminui a acuidade visual, limitando a ativi-
dade do paciente.
O aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas
permite uma cirurgia com pequena incisão,

menos complicações sistêmicas, redução do
astigmatismo pós-operatório, menos inflamação
e uma rápida e segura reabilitação visual.
A técnica cirúrgica apresenta constante
evolução que traz como conseqüência ime-
diata a diminuição do tempo da cirurgia,
rápida recuperação física e visual, além da
redução do tempo de internação hospitalar.
Anteriormente tal internação exigia entre
cinco a sete dias de hospitalização, hoje,
adota-se o regime de internação de curta
permanência e o paciente vai para casa no
mesmo dia.

Dr. Jefferson Barreiro – CRM  68862
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