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Editorial

Tempo de Renovar

Ir adiante sem perder as raízes. A
Capesesp é uma entidade com mais
de 50 anos de atuação no mercado
e reconhecida por seu compromisso
com os beneficiários. E, pensando
em vocês, é preciso também
olhar para frente e acompanhar as
tendências, modernizar-se.
A marca de uma empresa, é um dos
bens mais valiosos de uma organização,
por expressar a maneira como ela é
reconhecida pelo público. A marca
da Capesesp foi desenvolvida pelo
associado Edilson Nascimento da
Silva (PA), através de um concurso
promovido para escolha do logotipo.

É uma marca já consolidada e a sua
renovação precisava ser feita de forma
a manter o seu padrão com um toque
de modernidade.

A Capesesp parabeniza à

A nova marca da Capesesp conserva
a sua identidade visual e ganha um
padrão com volume e aparência de
vidro. O volume representa a robustez
adquirida pela Entidade ao longo
dos anos e a aparência de vidro, a
transparência que sempre pautou as
ações da Capesesp. A letra A, da palavra
Capesesp, em tipologia grega, faz
referência as suas tradições.

– Associação dos Aposentados,
Pensionistas e Servidores Federais
de Saúde Pública - pelo seus 19
anos promovendo atividades e
assistência aos associados. A festa ocorreu no dia 22 de setembro
na sede da AAPSESP, no centro
do Rio de Janeiro.

Aproveitando a oportunidade de
renovação, a Capesesp ganhou um
novo informativo, em substituição ao
Sim Capesesp, o Conexão Capsesp.
O novo Informativo, este que está
em suas mãos, deseja estabelecer
uma conexão direta com o leitor,
trazendo uma nova concepção
gráfica, o que tornará sua leitura mais
agradável, sempre com assuntos do
interesse dos beneficiários.
Esta é a sua Capesesp: uma Entidade
preocupada em oferecer-lhe o que
há de melhor.
Marilia Ehl Barbosa
Diretora-Presidente

AAPSESP

Com dupla comemoração, também foi celebrado o aniversário
de 1 ano de Lúcio Bandeira como
Presidente da associação.

Marilia Ehl Barbosa - Diretora-Presidente da Capesesp juntamente com
Lúcio Bandeira - Presidente da AAPSESP
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Programa Estar Bem investe na saúde da MULHER
Todos conhecem o ditado popular
“Antes prevenir do que remediar”.
Algumas doenças, se examinadas
cedo, não chegam a um estágio que
possa levar a procedimentos complicados e dolorosos. No que diz respeito às mulheres, os cuidados com
a mama geram um dos diagnósticos
mais importantes sobre a sua saúde.
Os males podem ser evitados com
95% de chance se o tratamento for
feito precocemente. Pautado exatamente nesse conceito funcionará o
Programa Estar Bem da Capesesp,
enfatizando a medicina preventiva a
fim de evitar o tratamento posterior
em busca de cura, com cirurgias
longas e tratamentos invasivos.
O Programa inclui o Saúde da Mulher,

uma linha de cuidado do Estar Bem
que busca incentivar as associadas na
faixa etária de maior risco, entre 50 e
69 anos, em todo o Brasil a buscarem
o diagnóstico sobre a saúde dos seios
por meio da mamografia.
De acordo com o Instituto Nacional
de Câncer, o câncer de mama no
Brasil é o que mais causa morte entre
as mulheres. Esperam-se 49 mil casos
da doença no Brasil, somente para os
anos de 2010 e 2011, segundo o livro
Estimativa 2010 de Câncer no Brasil,
publicado pelo Inca. A Capesesp se
preocupa com a qualidade de vida de
todos os associados e por isso incentiva todas as mulheres que forem convocadas a participar e contribuir para
a redução desses índices.

Diabetes também será foco do
O programa Estar Bem também busca
incentivar o tratamento para diabéticos, voltado para a ação preventiva
que consiste em evitar maiores danos
à saúde das pessoas. Dentre as complicações agudas que o diabetes pode
provocar estão: cegueira, infarto do
miocárdio, gangrena, amputação de
membros e coma.
A incidência da Diabetes Mellitus, além
da predisposição genética individual, está
associada a hábitos de vida inadequados
e tende a aumentar com o envelhecimento, exatamente por isso há a preocupação em alertar a todos sobre os
benefícios de uma vida saudável.
Em pesquisas realizadas com associados
do Capesaúde, foi analisada a frequência
de hospitalização e a qualidade de vida
dos inscritos no AMUC (programa que

fornece, dentre outros, medicamentos para os associados diabéticos que
fizeram adesão), sendo verificada uma
expressiva redução nas hospitalizações e uma melhora na
qualidade de vida relatada por essas pessoas.
O monitoramento
clínico tem benefícios comprovados e
a Capesesp vai promover, cada vez mais,
educação continuada
através de palestras educativas e conta com o AMUC, para
continuar fornecendo remédios para
pacientes desse grupo. Mais informações sobre o AMUC e sobre como
se inscrever?
Acesse: www.capesesp.com.br.
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Revisão do Capesaúde garante valores
reduzidos para titulares e dependentes naturais
Outubro é o mês que marca a revisão anual das tabelas dos planos
de assistência à saúde da Capesesp.
Neste ano, um ingrediente foi adicionado aos cálculos: o reajuste da
contribuição das patrocinadoras,
determinado pela Portaria Conjunta SRH/SOF/MP nº 01, editada
no final de 2009. Com os novos
valores, o Conselho Deliberativo
aprovou em março a redução da
tabela de contribuição da Assistência Básica para titulares, dependentes naturais e pensionistas. A
nova tabela não estava sendo praticada em função de ainda não haver
o repasse, pelos patrocinadores,

dos novos valores patronais.
No pagamento dos salários de setembro, a ser creditado em outubro, o valor referente à parcela patronal para assistência à saúde dos
servidores será demonstrada no seu
contracheque e o repasse será feito
via sistema. Com isso, a nova tabela
da Assistência Básica da Capesesp
passa a vigorar automaticamente e,
por coincidência, no mês da database dos ajustes dos planos.
Assim, para quem tem a cobrança da sua contribuição baseada na faixa salarial e no número de dependentes naturais do

grupo familiar, a nova tabela
já vai vigorar, no desconto de
outubro, com valores reduzidos,
sendo efetuado o enquadramento do titular, considerando-se a
folha salarial de julho/2010 e o
tamanho do seu grupo familiar
no mês de agosto. Lembramos
que esses valores serão mantidos por 12 meses, ou seja, até
setembro de 2011.
Confira a tabela de contribuição
para o Capesaúde - Assistência Básica e para o Capesaúde Referencial
(UFPE) para titulares, dependentes
naturais e pensionistas:

CAPESAÚDE - Assistência Básica
Tabela aprovada pelo Conselho Deliberativo em 30/03/2010 sem o valor do Pecúlio

CAPESAÚDE - Referencial (UFPE)
Contribuição para Assistência Básica (*)

Para mais esclarecimentos quanto aos valores do CAPESAÚDE, você pode ligar para
o número

0800 770 0387

ou acessar nosso site - www.capesesp.com.br
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Planos Superior, Executivo, Odontológico e
Capesaúde Urgente acompanham índice da ANS
O Conselho Deliberativo aprovou o índice de 6,73% para
reajuste desses planos, que foi o mesmo utilizado pela Agên-

CAPESAÚDE - Superior e Executivo

cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para aumento dos
planos individuais de mercado. Confira os novos valores:

Outras modalidades de assistência

Referencial Superior (UFPE)
As contribuições adicionais para este Plano foram reajustadas em 13,94%. A seguir, os valores:

Novas tabelas para dependentes-agregados
buscam equilíbrio financeiro do plano
Os estudos relativos à assistência à saúde dos dependentes-agregados demonstraram que está ocorrendo déficit na relação entre as receitas e despesas.
Para reverter esse quadro e resgatar o equilíbrio

financeiro dos planos, que não possui subsídio dos
patrocinadores para a sua manutenção, foi aplicado o reajuste de 15,25% nos valores cobrados.
Veja as novas tabelas:

CAPESAÚDE FAMÍLIA
opção 1

opção 2

opção 3

opção 4
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Todos os benefícios estão garantidos para os
servidores redistribuídos
Como já foi informado anteriormente,
os servidores da Funasa redistribuídos
para o Ministério da Saúde poderão
manter todos os seus benefícios na
Capesesp. Isso porque a Capesesp
possui convênio com o Ministério da
Saúde e, mesmo com a transferência,
não haverá interrupção dos benefícios e não será necessária nenhuma
providência por parte do associado.
É sempre importante lembrar que
a Capesesp é uma escolha segura
e de qualidade. Prova disso é que,
neste ano, a Entidade repetiu o
bom desempenho na avaliação
anual da ANS, que analisa a qualificação da saúde suplementar, tendo ficado novamente na segunda
faixa de classificação, dentre cinco
possíveis (0,8 a 1, 0,6 a 0,79, 0,4
a 0,59, 0,2 a 0,39 e 0 a 0,19). A
melhor nota foi obtida no quesito

Satisfação dos Beneficiários, com o
índice na faixa de 0,8 a 1, ressaltando que 1 é a nota mais alta.
Aproveite a oportunidade de estar
em um novo órgão e divulgue para
os seus novos colegas as vantagens
de ser associado da Capesesp e do
Capesaúde, pois você tem direito a:
Assistência Médica e Odontológica,
Capesaúde Urgente (serviço de

orientação médica por telefone e
atendimento domiciliar de urgência e emergência), Reembolso
Livre-Escolha, Reembolso Medicamento,
Auxílio-Medicamento
de Uso Contínuo, Auxílio-Medicamento Antineoplásico, Auxílio
para Órteses e Próteses, Internação Domiciliar, Programa de
Descontos em Medicamentos,
Auxílio-Funeral e Pecúlio.

Auxílio Medicamento de Uso Contínuo aperfeiçoa
sua eficiência de entrega
O Auxílio Medicamento de Uso
Contínuo (AMUC) existe desde
2004 e tem excelente aprovação
dos beneficiários.
Recentemente, a mudança dos distribuidores alterou o prazo de entrega dos medicamentos, gerando
insatisfação de alguns associados. É
necessário esclarecer que, para que
não haja interrupções na entrega
dos medicamentos, é essencial que
todos os associados mantenham o
endereço correto, sempre atualizado e renovem o pedido dos medicamentos dentro do prazo previsto, evitando atrasos na entrega.

O objetivo da Entidade é aumentar a satisfação dos seus associados
e o entendimento sobre todos os
serviços prestados, assim, também
recomenda o permanente acompanhamento no site da Capesesp,
da situação do seu pedido ou o contato com a Central de Atendimento
Telefônico (0800 770 0387).
O AMUC fornece remédios utilizados para o tratamento aos
portadores de insuficiência coronariana (infarto, angina); asma
brônquica (bronquite asmática);
insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral

(derrame); diabetes
mellitus;
enfizema pulmonar (DPOC); e
hipertensão arterial sistêmica
(pressão alta). Cada remessa
de medicação é equivalente ao
período de 6 meses de uso continuado, podendo ser renovado.
Seu valor máximo é de R$ 700,00
por semestre e o que exceder é
transformado em empréstimo,
descontado em folha salarial do
titular, em 6 prestações que não
ultrapassem a 5% do salário,
em caso de um participante por
grupo familiar, ou a 10%, quando
houver dois ou mais participantes
da mesma família.
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Novo serviço para pacientes à espera
de materiais para cirurgia

Negociações serão atualizadas para beneficiários via e-mail e SMS
Os beneficiários da Capesesp estão
ganhando um novo serviço. A partir
de agora, quando a negociação para
aquisição de materiais especiais, órteses ou próteses necessários para
as cirurgias for concluída, o médico
e o beneficiário recebem automaticamente um email de aviso. O sistema, que foi desenvolvido pela própria
Capesesp, está sendo utilizado nos
casos de cirurgia eletiva, nos quais
a compra de material é feita diretamente pela Entidade.
A compra direta do material cirúrgico é

há muito tempo utilizada pela Capesesp,
principalmente porque reduz o custo e
garante a qualidade do material utilizado.
Em casos de urgência ou emergência,
a rede credenciada está autorizada a
utilizar o seu próprio material.
Acreditamos que uma comunicação
direta é fundamental em momentos
delicados para o paciente. A espera
pela finalização da compra de materiais afeta a marcação do procedimento cirúrgico e, por isso, provoca
ansiedade no paciente.

Pensando nisso, a Capesesp implanta
o novo serviço. Em breve essas informações também serão transmitidas
via torpedo (SMS). Para que o sistema
funcione corretamente, o associado
deve cadastrar um número de telefone celular no site da Capesesp (www.
capesesp.com.br) ou informar à Central de Liberação de Senhas ou à Central de Atendimento Telefônico.
Com esses novos serviços, a Capesesp tem em vista manter o beneficiário e o prestador bem informados e
evitar ruídos na comunicação.

Especial: Cuidados com o seu bebê

Teste da Orelhinha em bebês passa a ser obrigatório
Depois do teste do pezinho, a novidade é o teste da orelhinha para
recém-nascidos, que passou a ser
obrigatório por lei em agosto deste
ano. A pediatra Silvia Maria Pereira
Capella, credenciada de referência
do Capesaúde que atende no Rio
de Janeiro, explica que o teste pode
diagnosticar a surdez congênita com
antecedência. “Quanto mais rápido
se descobre a doença, mais eficaz
pode ser o tratamento, com fonoaudiologistas, otorrinos e com a utilização de próteses” explica a médica.

Um pequeno microfone é colocado na
entrada do ouvido e emite um som
fraco, que passa pelo ouvido médio e
chega até a cóclea.

O teste dura entre 5 e 10 minutos e é realizado durante o sono da criança. Com um
fone de ouvido, colocado nas orelhas do
bebê, é possível analisar os efeitos de sons
emitidos. A resposta do recém-nascido
aos estímulos produz um gráfico em computador que torna possível o diagnóstico.
Segundo a Dra Silvia, a obrigatoriedade
do teste foi motivo de comemoração
entre os profissionais da Sociedade
Brasileira de Pediatria, que já o recomendavam aos seus pacientes: “A medida foi ótima. Deveria ser obrigatório
há muito tempo”, finaliza.

Ao receber o som, as células ciliares externas da cóclea se movimentam. As ondas
sonoras fazem o caminho de volta e são
registradas pelo aparelho.

Se o retorno do som não for captado, a criança
deve repetir o exame. Secreções podem bloquear o canal auditivo e gerar falso resultado.
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