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Editorial

2010 mais perto de você!

Qual foi a marca que o ano de 2010
deixou na Capesesp? Refletindo
sobre o assunto, podemos dizer que
este foi um ano de busca de soluções
para aprimorar o relacionamento do
associado com a Entidade.
Logo no início do ano, o novo site
entrou no ar, mas outra versão
está sendo preparada para o
próximo ano, com mais serviços e

facilidades. No primeiro trimestre foi
implantada a lista da rede credenciada
do Capesaúde diretamente no
celular. Também em benefício dos
associados, restrito aos vinculados ao
Plano Previdencial, houve o aumento
do valor e do número de prestações
do empréstimo. Outra medida,
esta recém-implantada, é o envio
de mensagens, via e-mail, sobre a
finalização do processo de compra
de materiais cirúrgicos especiais,
que possibilita manter o associado e
o médico informados e com maior
segurança para marcação de cirurgias
que utilizam esse tipo de material.
Outras ações foram realizadas,
destacando-se duas importantes
negociações:
o
novo
valor
de
contribuição
patronal,
regulamentado
pela
Portaria
Conjunta nº 03, e a redistribuição
dos servidores da Funasa para o
Ministério da Saúde. Na primeira, a
Capesesp negociou durante todo o

ano com os órgãos patrocinadores
para adoção do novo valor de
contribuição, que possibilitaria a
diminuição da tabela do Capesaúde
para titulares e dependentes
naturais. Com a implantação do
depósito da contribuição patronal
diretamente no contracheque do
servidor, foi possível diminuir os
valores da tabela a partir de outubro,
embora não tenha havido ainda a
regularização dos valores pendentes
(de janeiro a setembro de 2010)
pelos órgãos patrocinadores.
Em relação à redistribuição dos
servidores, as negociações priorizaram
a transferência automática, sem
interrupção dos benefícios ou
qualquer outro tipo de prejuízo
para os associados. A cada ano a
Capesesp e os associados ficam mais
próximos, e assim continuará em 2011.
Sempre visando o bem dos nossos
beneficiários, desejamos um Ano
Novo cheio de saúde e felicidades!
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Trabalhos da Capesesp são apresentados
em congresso europeu
Mais uma vez, a Capesesp esteve
representada em um congresso
internacional,
divulgando
para
centenas de outros países os trabalhos
realizados por sua equipe. O evento,
patrocinado por uma sociedade
internacional, ocorreu de 6 a 9 de
novembro de 2010, na cidade de
Praga, República Tcheca, reunindo
cerca de 3.000 participantes.
Durante o congresso europeu
da Sociedade Internacional de
Farmacoeconomia e Desfechos
Clínicos (ISPOR), a Capesesp
apresentou dois estudos. O primeiro
relatou as despesas com saúde que
ocorrem no último ano de vida das
pessoas. Em média, são gastos por
associado que venha a falecer, cerca
de R$ 65 mil com os tratamentos
realizados. Isto demonstra a

importância de possuir um plano
que garanta a assistência à saúde
nesse momento crucial. Também
ficou demonstrada a necessidade
de maiores investimentos em
cuidados paliativos, que são aqueles
procedimentos que visam à melhoria
da qualidade de vida do paciente
e de seus familiares diante de uma
doença que ameaça a vida, através da
prevenção e alívio do sofrimento.
O segundo trabalho abordou o tema
“atenção primária à saúde”, ou seja,
uma avaliação dos atendimentos
ambulatoriais prestados através do
Capesaúde. O resultado demonstrou
que nos últimos 10 anos os cuidados
com a saúde proporcionados pelo
plano, inclusive o fornecimento de
medicamentos, contribuíram para
evitar internações nos hospitais,

muitas das quais potencialmente
graves. Este trabalho ajudou a
constatar, mesmo de forma indireta,
que a Capesesp está no caminho
certo ao optar pela valorização da
promoção da saúde e pela prevenção
de complicações das doenças.
Os estudos sobre o Capesaúde
foram apresentados pelo Diretor de
Previdência e Assistência, João Paulo
dos Reis Neto. Estavam presentes,
a presidenta da União Nacional
das Instituições de Autogestão em
Saúde - UNIDAS, entidade a qual
a Capesesp é filiada, o presidente
da Unimed do Brasil, que congrega
cerca de 370 cooperativas, além de
representantes da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA e
demais segmentos do mercado de
saúde suplementar.

Conexão Capesesp | Ano I - Edição 1I - outubro / novembro / dezembro

4
Diretor da Capesesp ganha o
I Prêmio de Iniciativa de
Gestão em Saúde
O trabalho da Capesesp “Análise
das despesas médico-hospitalares
nos últimos cinco anos de vida
de beneficiários de um plano de
saúde”, apresentado pelo Diretor de
Previdência e Assistência, João Paulo
dos Reis Neto, foi um dos vencedores
do I Premio de Iniciativa de Gestão em
Saúde, promovido pelo laboratório
GlaxoSmithKline (GSK).

Unimed Brasil e pela Sociedade
Brasileira de Medicina de Seguro.
Os 40 trabalhos inscritos foram
julgados por uma comissão técnica
científica nos quesitos inovação,
contribuição,
viabilidade
e
aplicabilidade na gestão em saúde.
Para serem validados, os trabalhos
deveriam estar implantados nas
operadoras há pelo menos 6 meses.

Anunciada em junho de 2010, no II
Health Maintenance Organization
Program da GSK Oncologia Brasil
(Programa da Organização para a
Manutenção da Saúde), a primeira
edição do prêmio foi voltada para as
operadoras de saúde. Este projeto,
cujo objetivo é criar um espaço
para troca de ideias e experiências,
foi apoiado pela Unidas, Abramge,

Os vencedores foram conhecidos
durante o 8º Congresso de Gestão
de Assistência à Saúde, realizado
pela Unidas, nos dias 22 e 23 de
novembro, em São Paulo. Os
autores principais de cada trabalho
receberão um pacote completo
para a ISPOR 2011, em Baltimore,
nos Estados Unidos, em maio
de 2011. O outro agraciado foi o

farmacêutico Henry Pablo Lopes
Campos Reis, com a abordagem
“Aplicação
da
ferramenta
farmacoeconômica na prática
de gestão e regulação em saúde:
relato de experiência”.
De acordo com o presidente da
ISPOR Brasil, Dr. Stephen Stefani,
este é o momento ideal para que
indústria, entidades pagadoras,
pacientes e governo se associem de
forma a gerar dados e informações
suficientes para que as pesquisas
do setor tenham um resultado
efetivo na sociedade. “Esse prêmio
representa a importância de se
movimentar toda a cadeia da saúde
em prol de dados que levem a
tomadas de decisão estratégicas,
beneficiando a todos”.

Diretora-Presidente da Capesesp é certificada
pela ICSS
O Instituto de Certificação dos
Profissionais de Seguridade Social (ICSS)
conferiu nesta segunda-feira, 13 de
dezembro, a Certificação, pelo critério
de experiência, à Diretora-Presidente
da Capesesp, Marilia Ehl Barbosa.
A certificação de dirigentes de entidades
de previdência é um processo de
aferição de conhecimento e habilidades,
com o objetivo de atestar a competência
no exercício do cargo ou função. A
certificação do ICSS é reconhecida
pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc) e

foi desenvolvida como instrumento de
autorregulação do sistema.
Para ser certificado por experiência,
o dirigente deve atender uma série
de requisitos, que são avaliados por
uma banca do Instituto. A DiretoraPresidente Marilia Ehl Barbosa possui
mais de 20 anos de experiência
no segmento de previdência
complementar, além de muitos anos
a serviço da saúde complementar,
tendo sido, inclusive, presidente da
União Nacional das Instituições de
Autogestão em Saúde – Unidas.
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Aposentadoria não
é sedentarismo
Após cerca de 30 anos seguindo
uma mesma rotina e lidando
com
muitas
responsabilidades
profissionais, pode ser difícil se
adaptar à liberdade de não ter
que trabalhar. Principalmente se a
pessoa tinha prazer com o trabalho
que desenvolvia. Assim como muitas
vezes no final das férias cansamos de
“não fazer nada”, em determinado
momento muitos aposentados
também têm a necessidade de
desenvolver atividades além do puro
lazer de ir ao cinema, pescar ou ir
à praia. Mas a aposentadoria não
precisa nem deve ser um período
monótono da vida.
Fazer trabalho voluntário, colocar
em prática projetos que adiou ou
mesmo se dedicar a uma carreira
que foi preterida por questões
financeiras não só é muito comum,
como também saudável. O
voluntariado tem ainda o benefício
de desenvolver a cidadania e, pelo
seu caráter solidário, proporcionar
uma sensação de bem-estar.
Realizar projetos antigos por mais
simples que sejam como fazer
artesanato, participar de um clube

de leitura, buscar mais
contato com a natureza ou
voltar a praticar esportes
também são boas formas de
gastar o tempo livre.
Qualquer trabalho, mesmo
que não remunerado, estimula
o exercício da mente, retardando
sua degeneração, permitindo um
bom convívio social fora
do ambiente familiar, que
também é extremamente importante
para evitar quadros de depressão,
e, de uma forma geral, melhora a
disposição física.
Antes considerados um estorvo e
dispensados em favor de mão de obra
mais jovem, hoje os trabalhadores
mais experientes estão sendo
valorizados. Mesmo depois da
aposentadoria muitos ainda trabalham
compartilhando seu conhecimento e
experiência em palestras, seminários
ou mesmo na sala de aula.
A essa última é interessante retornar
também por outro motivo. Na
juventude há uma preocupação muito
grande com o futuro profissional e

a questão financeira acaba levando
a melhor sobre a vocação. A
aposentadoria, por ser um momento
de estabilidade econômica é uma boa
hora para voltar a ser aluno e se dedicar
a um aprendizado por prazer, seja de
novos idiomas, instrumentos musicais
ou mesmo de uma nova carreira.
Uma das vantagens que o período
pós-aposentadoria oferece é a
possibilidade de poder determinar o
ritmo e a freqüência das atividades
sem ter que se preocupar com o
tempo. Isso não significa, porém,
que não se possa obter um retorno
financeiro. Muitos trabalhos na
terceira idade podem se tornar boas
fontes de renda, e de prazer.

Voluntariado

Para quem quer desenvolver uma atividade e ainda ajudar o próximo, uma
boa dica é acessar o Portal do Voluntário (http://portaldovoluntario.org.br/),
onde é possível encontrar oportunidades de trabalho voluntário em diversas
áreas em vários estados do Brasil.

Outro site com oportunidades de voluntariado por todo o país é o Amigos
da Escola (http://amigosdaescola.globo.com/), que cadastra voluntários que
queiram desenvolver ações educacionais e de cidadania em escolas públicas.
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A maturidade de filhos e o compromisso dos pais
Atingir a maturidade é um bom
motivo para comemorar, pois a vida
começa a tomar novos rumos. Os
jovens testam novos conhecimentos,
fazem novos amigos e sentem as
delícias da liberdade, fazendo suas
próprias escolhas. Quase sempre eles
esquecem que junto a isso existe uma
grande carga de responsabilidade
e a perda de tantos privilégios
proporcionados pelos pais.
Por isso, é importante lembrar
que após completar 21 anos,
os dependentes naturais do
titular do Capesaúde precisam
comprovar seus estudos para
continuarem com o direito aos
benefícios cedidos pelo servidor.
Até que completem 24 anos,
os filhos que estão em algum
curso reconhecido pelo MEC,

continuam sendo dependentes
naturais dos titulares.
Em uma fase tão valiosa
na vida, não vale a pena
abdicar de um plano
que já faz parte da
família. O Capesaúde
oferece uma rede de
credenciados
com
médicos de referência
que
garantem
o
sossego da família dos
associados. Quem passa
exatamente por essa
etapa e não quer abrir
mão desse benefício
pode entrar em contato
com a Capesesp e
conhecer quais são as
melhores opções para o
seu caso.

Mudança de prestadora do Capesaúde Urgente
Em outubro deste ano a Capesesp
mudou a empresa responsável pelo
benefício Capesaúde Urgente. A
Vida Emergências Médicas é a
nova encarregada dos serviços de
Orientação Médica Telefônica –
OMT, disponível em todo território
nacional, e de Atendimento PréHospitalar de urgência e emergência
– APH, disponível apenas em
algumas localidades (a lista pode ser
conferida no nosso site). Ela atua no
Brasil há 12 anos e há mais de 30 anos
na América Latina. Com a mudança
será possível melhorar ambos os
atendimentos e expandir o APH para
mais municípios.
A Orientação Médica Telefônica
permite ao beneficiário solucionar
situações de caráter eletivo sem sair

de casa. Caso o associado precise
tirar dúvidas tais como dosagens de
medicamentos, contra-indicações e
interações medicamentosas, pode
fazê-lo por telefone. A orientação
telefônica pode ainda identificar
quadros clínicos que não requerem
intervenção médica.
Já o Atendimento Pré-Hospitalar
é um serviço médico em domicílio
destinado a quadros clínicos agudos
ou de início súbito que impossibilite
a ida ao médico. Caso haja
necessidade de remoção, deverá
ser confirmada a existência de vaga
no local de destino (Ministério da
Saúde - Portaria n.º 2048/GM, de 05
de novembro de 2002).
A adesão ao Capesaúde Urgente
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é opcional e seu custo é individual
por beneficiário. Para que os
nossos associados que ainda
não possuem esse benefício
possam conhecê-lo um
pouco, a OMT será
disponibilizada
de
forma
gratuita
durante o mês
de janeiro. Se ao
fim desse período o
associado quiser aderir
a esse benefício, pode
fazê-lo através do nosso site
(www.capesesp.com.br).
Basta
clicar no ícone beneficiários no
menu, e depois seguir o caminho
Serviços>Solicitações>Capesaúde
Urgente. Os que já possuem a OMT
terão a contribuição para o serviço
compensada no mês de fevereiro.

7
Atualização de CPF e nome da mãe
– ANS cobra dados das operadoras

Como tirar CPF

Desde julho do ano passado, a
Capesesp tem se esforçado para
atualizar os dados relativos ao
nome da mãe e de CPF de todos os
beneficiários do Capesaúde. Esta é
uma exigência da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para todas
as operadoras de saúde do país. O
prazo para envio dessas informações
ajustadas encerrará em fevereiro de
2011, e as empresas que não estiverem
com os dados atualizados sofrerão
sanções e multas por parte da ANS.

Os dados relativos ao nome da
mãe são obrigatórios para todos os
beneficiários, enquanto os de CPF
apenas para os maiores de idade.
Todos os associados que alcançarem
a maioridade devem informar o
número de CPF à Capesesp.
Atualizar é muito fácil. Basta ligar para
a Central de Atendimento Telefônico
(0800 770 0387 – ligação gratuita) e
informar os dados. Não deixe de fazer
sua atualização!

Você deve se dirigir a uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios.
Em quaisquer desses locais você pode preencher um pequeno formulário e pagar uma taxa de R$ 5,70. O requerente
receberá um comprovante de inscrição e poderá optar por receber o seu cartão CPF em sua residência ou retirá-lo no
local que se inscreveu. Para solicitação de segunda via o processo é o mesmo.
Não existe idade mínima para retirar o documento.
Para os menos de 16 anos, entretanto pode feita pelos seus pais ou Responsáveis Legais.

Incentive seus colegas a usarem canecas, ao invés
de copos plásticos
Você já parou para pensar na
quantidade de copos descartáveis
que usa todos os dias no seu
trabalho? Os impactos que esse
material produz na natureza e
mesmo no orçamento da empresa
não são nada positivos. Por ser
feito de plástico, o copo demora
muito a se degradar ser reabsorvido
pela natureza, causando assim, um
problema ambiental. Além disso,
os copos plásticos representam
um grande gasto corporativo. Isso
se dá, principalmente, porque os
funcionários costumam usar um
copo a cada vez que vão beber água,
ao invés de reutilizá-los.

Uma boa solução para acabar com
esse problema é incentivar o uso
de canecas. Além de ecológicas,
elas podem também ser bonitas,
divertidas,
personalizadas,
com
mensagens e imagens engraçadas e
formatos exóticos. Fazer um concurso
para eleger a caneca mais criativa ou
promover um amigo oculto só de
canecas são boas maneiras
de tornar a substituição dos
copos descartáveis por elas
mais interessante.

mesmo tempo contribuir para a
preservação do meio ambiente. Por
isso, que tal tentar difundir a ideia
com seu chefe e seus colegas?
Com certeza eles
vão apoiar.

Com esse pequeno investimento,
feito apenas uma vez, é possível
diminuir gastos da empresa e ao
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