EDITORIAL

Nós queremos cuidar de você
Estamos virando a página do calendário e dando as
boas-vindas a 2018, ano em que a CAPESESP completa 60 anos de fundação.
Olhar para o passado, rever os atos de fundação da
Entidade, sempre nos traz à memória, o propósito
pelo qual a CAPESESP foi criada, qual seja: dar assistência ao servidor nos momentos de necessidade. E
isto nunca mudou. A Entidade cresceu, agregou novos benefícios, mas nunca deixou de ser uma referência para os servidores quando eles precisam.

dias difíceis, onde o fator financeiro
era vital para continuidade da assistência. Apesar da questão financeira,
ainda, ser parte da realidade, chegou
a hora de avançar ainda mais no cuidado com a saúde dos associados.
Queremos aperfeiçoar o nível de
atendimento que prestamos.
Nesta edição você conhecerá a nova
formação da Diretoria-Executiva e
seus objetivos.

No final de novembro, foi feita uma mudança na gestão de duas Diretorias da
CAPESESP: na de Administração e na de Previdência e Assistência. As duas
Diretorias são fundamentais para o funcionamento da Entidade. A primeira
fornece os meios para que tudo funcione dentro do necessário e a segunda
cuida dos benefícios que são concedidos aos associados.

Por fim, resta-me desejar a todos os
associados e seus familiares um Ano
Novo de muitas realizações e saúde.

A mudança no comando tem por objetivo alinhar as Diretorias com a proposta
que temos para os próximos anos. A CAPESESP passou e tem passado por

João Paulo dos Reis Neto
Diretor-Presidente
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CAPESESP TEM NOVAS DIRETORAS

DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

[ EDUARDO INÁCIO DA SILVA ]

[ JOÃO PAULO DOS REIS NETO ]

Diretor Financeiro da CAPESESP

N

o final de novembro, Dra. Daniela
Ribeiro Lambertini e Dra. Juliana
Martinho Busch tomaram posse
nas Diretorias de Administração e de Previdência e Assistência, respectivamente.
Ambas são profissionais com experiência
dentro da CAPESESP e suas nomeações fazem parte da estratégia da Presidência da
Entidade de aprimorar o olhar para a gestão assistencial, com ênfase nos cuidados
com a saúde dos associados.
De acordo com o Dr. João Paulo dos
Reis Neto, Diretor-Presidente da CAPESESP, “trata-se de um momento de
renovação na Entidade, motivado tanto pela necessidade de melhor gestão
dos custos assistenciais e administrativos, como pela busca por mais eficiência e produtividade, sobretudo diante
dos desafios financeiros enfrentados
pela CAPESESP”.
As duas novas diretoras passam a integrar a
Diretoria-Executiva da Entidade, juntamente, com o Diretor-Presidente e o Diretor Financeiro, Sr. Eduardo Inácio da Silva. Conheça o perfil de cada uma:

Diretor-Presidente da CAPESESP

[ DANIELA RIBEIRO LAMBERTINI ]

[ JULIANA MARTINHO BUSCH ]

iniciou sua carreira profissional na
CAPESESP em 1999, no ano seguinte
começou a atuar na Assessoria Jurídica, onde permaneceu por 13 anos.
Em 2013, passou a auxiliar a Diretoria-Executiva, na função de Chefe de
Gabinete da Presidência, responsável
por assessorar o Diretor-Presidente
nas questões relacionadas ao planejamento, organização, supervisão e
controle das atividades administrativas e auxílio na implementação de
medidas relacionadas ao aperfeiçoamento de programas, projetos e atividades em execução na CAPESESP.
Pós-graduada em Direto Público e em
Direito Civil e Processo Civil, também,
possui título de especialista em Planos Privados de Assistência à Saúde
e em Previdência Pública e Privada,
ambos conferidos pela Universidade
do estado do Rio de Janeiro – UERJ e
é certificada pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais
de Seguridade Social – ICSS, com ênfase em Administração.

é médica formada há 17 anos no Rio
de Janeiro e associada da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia – SBEM. Pós-graduada em Endocrinologia. Entre 2004 e
2007, trabalhou para CAPESESP na
Diretoria de Previdência e Assistência, sendo a responsável pela gestão
de doentes crônicos. Em setembro
de 2016 retornou à Entidade, a convite da Presidência, como Assessora
Técnica de Atenção à Saúde e depois
como Gerente da Assessoria de Estratégias e Informações Institucionais. Dr.ª Juliana Busch, também, é
certificada pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais
de Seguridade Social – ICSS, com
ênfase em Administração.
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COMO ESTÁ O PERFIL DE SAÚDE

DO BENEFICIÁRIO DA CAPESESP, SEGUNDO A

PESQUISA DE PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Resultados apontam para a necessidade de mudanças nos hábitos
de vida e comportamento dos usuários do CAPESAÚDE

U

ma das primeiras ações da
nova gestão da CAPESESP
foi a realização da Pesquisa
sobre o Perfil Epidemiológico dos
usuários dos planos da Entidade, realizada recentemente.
Foram 112 questões distribuídas em 19
formulários adequados à faixa etária e ao
gênero do usuário. Validada por estatísticos e com representatividade nacional, a
pesquisa conseguiu um altíssimo nível de
confiança nos dados (95%), principalmente nas faixas etárias que variam entre 40 a
59 anos e acima de 60 anos, em ambos os
gêneros, e que concentra a maioria dos associados do CAPESAÚDE.
Os resultados da pesquisa atual, quando
comparados ao perfil epidemiológico populacional realizado há 10 anos, alertam:
houve um aumento significativo nos fatores de risco, tais como: sobrepeso e obesidade, além do aumento no consumo de

alimentos não-saudáveis e do sedentarismo, sobretudo entre os mais jovens. Houve
um aumento significativo no número de beneficiários hipertensos.
Em resposta a esses dados, as seguintes ações de promoção da saúde serão implementadas e outras estão em fase de desenvolvimento:

•

Medidas de promoção à saúde voltadas aos idosos, visando um envelhecimento
mais saudável, com incentivo a vacinação à medida que a idade aumenta;

•

Orientação nutricional;

•

Atenção especial à dor crônica e aos transtornos do humor – ansiedade e depressão;

•

Prevenção do câncer a partir de ações para reduzir a exposição a fatores de risco;

•

Apontamento de maior cuidado com a Síndrome Metabólica, causada pela combinação da hipertensão arterial sistêmica, obesidade, dislipidemia e intolerância à
glicose. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
(SBEM), quando presente, a Síndrome Metabólica está relacionada a uma mortalidade geral duas vezes maior que na população normal e à mortalidade cardiovascular três vezes maior.

As informações obtidas, de imediato, foram utilizadas para as revisões tanto da rede credenciada como dos programas de saúde e assistência farmacêutica.
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CAPESAÚDE LANÇA NOVOS PLANOS

COM OPÇÕES DIFERENCIADAS
PARA TODOS OS PERFIS

A

tendendo uma antiga reivindicação dos associados, a CAPESESP está ampliando sua oferta de planos de
saúde, com mais três opções para adesão de titulares, dependentes naturais e dependentes-agregados.
São os planos CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL, CAPESAÚDE FAMÍLIA REFERENCIAL 100 e CAPESAÚDE
FAMÍLIA AMBULATORIAL.
Confira abaixo as informações sobre cada um dos novos planos:

CAPESAÚDE ESSENCIAL NACIONAL - plano sem coparticipação financeira em procedimentos médico-hospitalares,
destinado a titulares e dependentes naturais, em comercialização desde 1º de dezembro de 2017.
O CAPESAÚDE Essencial Nacional oferece cobertura ambulatorial e médico-hospitalar com obstetrícia, contemplando toda a cobertura do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde e inclui os transplantes de coração e fígado, que não constam da lista
obrigatória da ANS.
O novo plano tem abrangência nacional, ou seja, o atendimento pode ser feito em uma rede credenciada ampla, com
atendimento em todas as regiões do país, com internação em acomodação coletiva (enfermaria) e sistema de reembolso livre-escolha para consultas médicas.

FAIXA ETÁRIA

CAPESAÚDE
ESSENCIAL
NACIONAL

0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou
mais

Valor do Plano

219,61

230,59

265,19

312,92

369,25

435,71

544,64

708,01

955,82

1.317,67
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Agora veja como fica a contribuição individual, por membro do grupo familiar, já abatida a contrapartida paga pela União para
custeio da assistência à saúde (Portaria nº 8, de 13/01/2016):

0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou
mais

Até 1.499,00

70,09

74,02

106,50

147,88

199,28

260,10

354,61

514,96

759,76

1.112,04

De 1.500 a 1.999

77,14

81,07

113,55

156,35

207,74

268,56

363,88

524,38

769,32

1.121,61

De 2.000 a 2.499

84,19

88,12

120,60

163,40

214,79

275,61

373,15

533,80

778,88

1.131,17

De 2.500 a 2.999

89,83

95,17

127,66

170,45

221,84

282,66

380,87

541,64

786,85

1.140,73

De 3.000 a 3.999

96,90

100,81

133,30

177,50

228,90

289,71

388,60

549,49

794,82

1.148,70

De 4.000 a 5.499

108,18

116,34

148,81

195,85

247,23

308,05

414,86

576,17

821,92

1.180,58

De 5.500 a 7.499

112,41

121,98

154,46

201,49

252,87

313,69

421,04

582,45

828,30

1.186,96

Acima de 7.500

118,05

127,62

160,11

207,13

258,52

319,33

427,22

588,73

834,68

1.193,34

REMUNERAÇÃO

CAPESAÚDE FAMÍLIA REFERENCIAL 100 – plano destinado a dependentes-agregados, onde os inscritos têm direito
à cobertura ambulatorial e médico hospitalar de acordo com o Rol de cobertura mínima obrigatória da Agência Nacional de
Saúde Suplementar.
O plano tem abrangência nacional, garantindo atendimento na rede de credenciada do CAPESAÚDE, que conta com quase 7 mil
credenciados, com internação em acomodação coletiva (enfermaria).
Veja, a seguir a tabela do CAPESAÚDE FAMÍLIA REFERENCIAL 100:
CAPESAÚDE
FAMÍLIA
REFERENCIAL 100
Valor do Plano

FAIXA ETÁRIA
0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

259,49

272,47

313,34

369,75

436,30

39 a 43 44 a 48 49 a 53
514,83

643,54

836,58

54 a 58

59 ou
mais

1.129,39

1.556,90

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS
Consultas

30%

Consultas/Sessões de Acupuntura, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia,
Psicoterapia, e Nutrição

30%

Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos
e outros produtos ou insumos, exceto quimioterapia, radioterapia, terapia
renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança.

30% limitado a R$ 150,00 por evento

Exames
Internações

20% limitados a R$ 150,00 por
procedimentos realizado
150,00 por internação em enfermaria
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CAPESAÚDE FAMÍLIA AMBULATORIAL – destinado a dependentes-agregados, o plano oferece cobertura a consultas médicas em clínicas ou consultórios, exames complementares, tratamentos ambulatoriais que não exijam internação (nos procedimentos especiais, estão incluídos hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e hemoterapia), serviços de urgência e emergência, desde
que o atendimento ocorra em até 12 horas. Após esse período, quaisquer despesas ficam a cargo do beneficiário. O PLANO NÃO
COBRE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
O plano está disponível em quase 200 municípios, incluindo todas as capitais, garantindo atendimento em toda a rede ambulatorial
do CAPESAÚDE, que conta com mais de 5 mil credenciados.
Veja a tabela do plano:

FAIXA ETÁRIA

CAPESAÚDE
FAMÍLIA
AMBULATORIAL

0 a 18

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

Valor do Plano

154,99

162,74

187,16

220,85

260,60

39 a 43 44 a 48 49 a 53
307,51

384,39

499,69

54 a 58

59 ou
mais

674,58

929,94

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS
Consultas

30%

Consultas/Sessões de Acupuntura, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia,
Psicoterapia, e Nutrição

30%

Demais procedimentos e eventos em saúde, equipamentos, dispositivos
e outros produtos ou insumos, exceto quimioterapia, radioterapia, terapia
renal, coletores e adjuvantes de proteção e segurança.

30% limitado a R$ 150,00 por evento
20% limitados a R$ 150,00 por
procedimentos realizado

Exames

As alterações do plano atual para os novos planos podem ser feitas, respeitadas as regras vigentes de cada produto.

EM CASO DE DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO COM A
CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM OS ASSOCIADOS.

0800 979 6191
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ROL DE PROCEDIMENTOS
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA É AMPLIADO

E ENTRA EM VIGOR EM JANEIRO/2018

E

m 2 de janeiro de 2018 entra em vigor a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com a inclusão de 18 novos procedimentos.

A lista de eventos cobertos pelos planos de saúde é atualizada a cada dois anos pela agência reguladora, sempre obedecendo a critérios científicos comprovados de segurança, eficiência e efetividade, com ampla participação da sociedade e representantes das sociedades médicas e operadoras. Os procedimentos incorporados são aqueles onde os ganhos coletivos e os
resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, levando em consideração a prevalência de doenças na população.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE 2018
PRINCIPAIS INCORPORAÇÕES

{
{
{
{
{

• 8 medicamentos orais para tratamento de cânceres - pulmão, melanoma,

CÂNCER

ESCLEROSE
MÚLTIPLA

próstata, tumores neuroendócrinos, mielofibrose, e leucemia ( afatinibe,
crizotinibe, dabrafenibe, enzalutamina, everolimo, ruxolitinibe, ibrutinibe e
tramatinibe)
• 1 exame PET-CT para diagnóstico de tumores neuroendócrinos
• medicamento imunobiológico para tratamento de esclerose múltipla

(natalizumabe)

• quimioterapia com antiangiogênico e tomografia de coerência óptica para

OLHOS

MULHERES

tratamento do edema macular secundário, retinopatia diabética, oclusão de veia
central da retina e oclusão de ramo de veia central da retina
• radiação para tratamento do ceratocone

•
•
•
•

cirurgia laparoscópica para tratamento de câncer de ovário (debulking)
cirurgia laparoscópica para restaurar o suporte pélvico (prolapso de cúpula vaginal)
cirurgia laparoscópica para desobstrução das tubas uterinas
cirurgia laparoscópica para restaurar a permeabilidade das tubas uterinas

• endoscopia para tratamento do refluxo vesicouretal, doença relacionada a

CRIANÇAS

infecções urinárias

• terapia imunoprofilática contra o vírus sincicial respiratório (palivizumabe)

Fonte das informações: www.ans.gov.br
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CAPESESP APRESENTA TRABALHOS
EM EVENTOS INTERNACIONAIS DE ECONOMIA DA SAÚDE
E RECEBE O PRÊMIO SAÚDE UNIDAS EDIÇÃO 2017

E

m setembro e novembro a
CAPESESP
foi
convidada
a
apresentar três trabalhos em duas
reuniões da International Society For
Pharmacoeconomics and Outcomes
Research (ISPOR). O primeiro foi a 6ª
Conferência Latino Americana, realizada
em São Paulo e o segundo foi a 20ª Edição
do Congresso Europeu, realizado na
Escócia. O Diretor-Presidente da CAPESESP,
Dr. João Paulo dos Reis Neto, e a Diretora
de Previdência e Assistência, Dra. Juliana
Martinho Busch, autores do trabalho,
representaram a Entidade nos eventos.
As reuniões da ISPOR são consideradas
importantes canais de divulgação
científica sobre Economia da Saúde,
farmacoeconomia e resultados clínicos.
O primeiro estudo apresentado foi sobre
fatores de risco para o câncer com dados
de um inquérito epidemiológico realizado em beneficiários da operadora com 10
anos de acompanhamento. O segundo trabalho refere-se a um estudo retrospectivo
das quimioterapias realizadas nas últimas
semanas de vida pelos beneficiários da autogestão e o potencial desperdício de recursos nesse período. O último analisou a
mudança do comportamento na curva de

gastos em oncologia e por outras causas
de morte nos últimos 5 anos da CAPESESP.
Pensando no bem estar do beneficiário
do CAPESAÚDE, a CAPESESP tem investido em diversos estudos multidisciplinares para prevenção e promoção de saúde.
“Avaliar o custo assistencial é importante
para a sustentabilidade de qualquer plano, mas a CAPESESP trabalha para que
o paciente tenha, sobretudo, opções de
tratamento e terapias que promovam
uma melhor condição de saúde”, reitera a
médica Dra. Juliana Busch.

PRÊMIO

O “Estudo de Caso-Controle Sobre Fatores
de Risco para o Câncer com Dados do Inquérito Epidemiológico realizado em beneficiários em um plano de saúde no Brasil –
10 anos de acompanhamento” recebeu o 1º
lugar do Prêmio Saúde Unidas 2017, entregue durante o congresso da principal associação de entidades de autogestão do País
(UNIDAS), realizado em Foz do Iguaçu (PR)
no final de outubro, trazendo importante
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por essa Entidade.
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POR QUE

PROCURAR O
CLÍNICO GERAL?

O

s constantes avanços das pesquisas na área médica têm provocado uma crescente especialização
de seus profissionais, enfocando aspectos cada vez mais específicos e detalhados do organismo.

Esclarecendo, o sinal é uma característica
física que pode ser detectada pelo médico, como uma mancha na pele decorrente de uma micose, por exemplo. Já o
sintoma, é uma característica subjetiva relatada pelo paciente, como uma tontura.

Se isso, por um lado, traz progresso na pesquisa científica e no tratamento das doenças, por outro, gera dúvida aos pacientes.

O maior diferencial do clínico geral é que
ele pode acompanhar o paciente ao longo da vida, conhecendo profundamente
seu histórico, levando em conta aspectos
mais abrangentes, como o estado psicológico, social e familiar. É o que antigamente chamavam de “médico da família”.
Esse profissional está apto a tratar diversas doenças e encaminha o paciente a um
especialista quando há necessidade.

Procurar um clínico geral inicialmente
para esclarecer seus sintomas, na maioria das vezes é a opção mais acertada. O
clínico geral tem uma visão global do organismo humano e está preparado para
elucidar diversos diagnósticos e conduzir
o tratamento das mais diversas doenças,
além de encaminhar ao especialista correto, quando necessário.
Normalmente, em uma consulta, é feito
o exame clínico, que é dividido em duas
etapas: a anamnese e o exame físico. A
anamnese é a entrevista feita na realização da consulta, obtendo dados importantes sobre a história atual e pregressa
do paciente. Já o exame físico consiste
em analisar o paciente, observando sinais, além de manobras com o intuito de
diagnosticar doenças.

Muitas vezes, ele pode ajudar o paciente
a entender melhor a conduta do especialista e esclarecer dúvidas a respeito do
uso de diversos medicamentos receitados por especialistas diferentes.
Segundo dados do Ministério da Saúde,
citado em revista de circulação nacional,
cerca de 80% dos casos atendidos em
consultório, por médicos de família, são
resolvidos sem necessidade de encaminhamento para especialistas.
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magine-se na seguinte situação: você tem uma empresa de
reformas em residências e é contratado para executar um
determinado serviço. No decorrer da obra, surgem situações
não previstas no contrato que o contratante exige que sejam
feitas sem qualquer acréscimo no valor combinado no orçamento inicial. Essa situação é justa e aceitável?
Trazendo esse exemplo para dentro do sistema de saúde suplementar, onde se encaixam os planos de saúde. Ao assinar a
proposta de inscrição no CAPESAÚDE, o futuro associado declara que está ciente dos termos do Regulamento e que aceita
as suas condições. No Regulamento está descrita a cobertura
oferecida, elencada no rol de procedimentos de cobertura
obrigatória pelas operadoras — reeditado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a cada dois anos. Também
estão descritos os procedimentos não cobertos.
Entretanto, no curso de sua vida, o associado pode ser acometido de alguma doença e necessitar de procedimentos que não
constam da cobertura contratada. Isto acontece. Qual o caminho a seguir?

No caso do CAPESAÚDE, um plano sem fins lucrativos, sempre
é feita uma avaliação para verificar a viabilidade de liberar excepcionalmente o procedimento ou oferecer uma alternativa
de tratamento.
Infelizmente, alguns preferem a via judicial, sem esgotar a negociação. Ao dar ganho de causa ao associado, obrigando o
custeio de um procedimento que não tem cobertura, o Poder
Judiciário vem impondo responsabilidade extra às operadoras, não prevista em seus orçamentos.
Ao conceder aos clientes de planos de saúde direitos não previstos no contrato, na regulamentação ou na lei, a Justiça faz
com que os custos dessa concessão sejam incluídos nos valores cobrados de todos os demais beneficiários do plano, que
em algum momento terão de pagar por aquele acréscimo na
despesa, através do aumento das mensalidades.
Portanto, o que parece ser uma vitória, significa um alto preço
a ser pago por todos, inclusive por aquele que ingressou com
a ação.
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