
1

COMPROMISSO
REVISTA

Edição Nº 10 | Ano III
Deze m b ro  |  2 0 1 9

VOLUNTARIADO:
FAÇA O BEM 

EM 2020

TRATAMENTO
DE ÁCIDO 

HIALURÔNICO

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA: 

E AGORA?



2 3

COMPROMISSO
REVISTA E D I T O R I A L

TEMPO DE MUDANÇAS

Melhorar a qualidade dos serviços para oferecer maior 
satisfação e segurança a todos os beneficiários. Essa tem sido a 
missão que a nossa Fundação busca cumprir com afinco, todos 
os dias. Nesse processo, entendemos que a renovação é um 
caminho necessário que amplia os horizontes e agrega valor à 
vocação. Por este motivo, inovamos o layout deste importante 
canal de comunicação com os nossos associados, que é a 
Revista Compromisso. 

Com o objetivo de aproveitar ainda mais essa plataforma 
para levar informações sobre temas relevantes, como saúde, 
educação financeira e previdenciária, investimos em uma 
proposta de layout mais moderno. A ideia é que o nosso leitor 
se sinta mais atraído pela estética do material e que possa 
desfrutar de uma experiência mais imersiva sobre os conteúdos 
que abordamos no intuito de contribuir com a qualidade de 
vida das pessoas. 

Estamos em um momento propício para mudanças. 
O encerramento de um ano e a chegada de outro é uma 
oportunidade de nos reinventarmos e queremos fazer isso 
junto com os nossos associados e rede credenciada. Estaremos 
juntos em 2020, enfrentando os desafios que envolvem os 
setores de planos de saúde e previdência, sempre em constante 
evolução. Acreditamos que esta nova etapa será de resultados 
expressivos na cobertura de benefícios e no relacionamento 
com os participantes da nossa Fundação.

Boa leitura!
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Wogenes 
Gomes
Wogenes 
Gomes

F
im de ano tem um significado especial. É hora de repensar 
a vida, planejar o que estar por vir e pensar positivo. Tempo 
também de agradecer por tudo de bom que aconteceu ao longo 

do ano. Foi pensando nisso, que escolhemos o entrevistado desta 
edição. O associado Wogenes Gomes, 35 anos, de Feira Nova-PE, 
tem uma história de persistência, fé e valorização da família, que nos 
auxilia nessa reflexão. Ele é pai de Laura Vitória Dutra, 6 anos, que tem paralisia cerebral. Wogenes é um exemplo 
de resiliência, de quem vence cada desafio com amor. Vamos mostrar também que o CompesaSaúde tem um 
papel importante no processo de cuidados com a menina.

Qual a principal lição de vida que a convivência e 
cuidado diários com sua filha oportuniza?

A vida de uma criança especial é repleta de 
desafios e, no caso de Laura, não é diferente. Ela 
sofreu paralisia cerebral, após hipóxia encefálica, 
decorrente do parto, e, a partir daí, todos os dias 
têm sido de muita luta e persistência. Ela nos 
ensina que desistir é apenas uma escolha. Nos deu 
a oportunidade de crescermos espiritualmente, de 
entender que essa jornada efêmera, que passamos 
aqui na Terra, está além dos nossos planos. Há coisas 
que nos fogem ao controle. Mesmo com todas essas 
dificuldades, ela tem um sorriso fácil, adora passear, 
ir ao shopping, praia, tomar banho de mangueira. O 
sorriso dela nos dá ânimo, fortalece muito a gente! 
Ela é uma guerreira sem limites!

Quais os principais desafios encontrados e superados 
ao longo desse tempo de convivência com ela?

Ao longo dos seis anos e meio de vida da nossa 
princesa, muitos foram e serão os desafios. Desde 
a primeira cirurgia para instalação de um botton 
gástrico para alimentação, por causa do distúrbio 
de deglutição (ela não consegue engolir) até as 
sessões de fisioterapias motoras e respiratórias. 
Existe uma dificuldade muito grande com relação ao 
tratamento de fonoaudiologia no interior. Mas, o mais 
difícil, durante todo esse tempo, com certeza, tem 

sido os episódios de vômito, que sempre estiveram 
presentes na vida dela, chegando a mais de 20 vezes, 
por dia, nos períodos mais críticos. Hoje, melhorou 
bastante, mas não cessou. Isso dificulta o ganho de 
peso e provoca desidratação, o que nos obriga a levá-
la, com certa frequência, ao Hospital Esperança, no 
Recife, com o intuito de reidratá-la.

De que forma a CompesaPrev tem auxiliado o 
tratamento da sua filha e qual a importância disso para 
a evolução dela?

A CompesaPrev sempre possibilitou o tratamento 
dela, mesmo quando os prestadores de serviço não 
são credenciados do CompesaSaúde (reembolsando 
integralmente, nesses casos), por causa da 
necessidade de Home Care. Isso nos possibilita a 
continuidade dos tratamentos.

Qual mensagem você deixaria para os associados, 
nesse período de fim de ano, em que se costuma ficar 
mais reflexivo?

Tenham paciência, respirem fundo, tentem 
novamente. No mundo teremos aflições, mas, 
com bom ânimo, perseverança e resistência as 
situações difíceis serão vencidas. Comecem a olhar 
com mais atenção e compaixão aos que os rodeiam. 
Respeitem, aceitem e ofereçam apoio. Ser cordial e 
amável ajuda muito, principalmente a nós mesmos.
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Conheça o trabalho da 
Auditoria no Plano de saúde

Analisar, revisar, periciar e controlar seja as contas 
para pagamento encaminhadas pelos prestadores ou se 
os procedimentos realizados pelos associados condizem 
com o regulamento do plano, se estão dentro das tabelas 
aplicadas e acordos realizados com a rede credenciada, 
sem falar na constante avaliação da qualidade do 
atendimento prestado pelos credenciados e aprovação 

de novos prestadores de serviço. Esse é o dia-a dia da 
equipe de auditoria do CompesaSaúde, composta por 
dois médicos, três enfermeiras e um odontólogo.

Essa área é de fundamental importância para a 
administração do plano de saúde por também auxiliar 
o planejamento e controle dos processos, verificando 
suas necessidades, aplicabilidades e valor financeiro. 
O trabalho da auditoria oferece, ainda, um suporte 
à Coordenação e Diretoria Executiva na gestão do 
CompesaSaúde, prezando pela boa prática de utilização 
do plano, ajudando a racionalizar as despesas e 
sinistralidade, fatores de impacto no índice de reajuste 
do plano de saúde. “Buscamos incessantemente 
trabalhar para que o direito de todos seja exercido com 
qualidade e pontualidade, buscando sempre a satisfação 
dos associados. Estamos à disposição para acolher as 
necessidades, respeitando as normas e leis”, declara Dr. 
Cláudio Bueno, chefe da Auditoria.

Dr. Cláudio Bueno, 
chefe da Auditoria

Equipe da Auditoria, da esquerda para 
direita: Roberto Miranda, Helen Araújo, 
Cláudia Bastos, Simone Jacques, Carlos 
Eduardo Coutinho
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Cooperativas de Crédito podem ser um 

BOM NEGÓCIO
Taxas de juros mais baixas, atendimento personalizado e ganhos maiores 
têm conquistado correntistas e cooperados

A
té bem pouco tempo, quando se falava em 
Instituição Financeira, uma única opção 
vinha à cabeça das pessoas: os bancos. Era 

somente deles a tarefa de fazer aplicações, manter 
as contas dos clientes, oferecer financiamentos, 
cobrar juros.De um tempo pra cá, essa não é mais 
a única alternativa. Os bancos continuam fortes e 
dominando o mercado, mas já não são os únicos. 
Os usuários têm outros caminhos a seguir com seu 
dinheiro e as cooperativas financeiras estão entre as 
novas opções.

Já existem muitas delas espalhadas por todas 
as regiões do Brasil e disponibilizam quase todos 
os serviços realizados pelos bancos. Você pode 
abrir uma conta, fazer empréstimo pessoal, ter 

cartão de débito ou crédito, pagar boletos ou 
fazer transferências e aplicações financeiras 
com menos burocracia e taxas de juros reduzidas. 
Essas facilidades têm atraído um número cada vez 
maior de clientes. Algumas cooperativas também 
disponibilizam opções de vendas de seguros de vida 
e consórcios.

Mas, então, qual a diferença entre uma 
cooperativa de crédito para um banco tradicional? 
E por que elas conseguem oferecer juros menores?  
“Fica fácil entender quando se sabe que os bancos 
têm compromisso em dar lucro aos investidores 
(donos) e esse dinheiro vem das movimentações 
financeiras realizadas pelos clientes. Ou seja:  eles 
precisam conseguir o máximo de retorno possível 

para remunerar os acionistas. Já as cooperativas 
de crédito não possuem fins lucrativos. Nelas, 
os cooperados (pessoas que compram cotas, 
sejam grandes ou pequenas) são os proprietários 
do negócio, sendo cada integrante dono de um 
pedacinho da instituição. Lucro ou prejuízo são 
rateados entre todos”, esclarece o economista 
Osíris Lins Caldas.

Existem cooperativas de vários segmentos, como 
profissionais de saúde, servidores, comerciantes 
e áreas industriais ou focadas em profissionais 
da área rural, por exemplo. Mas também existem 
aquelas que são abertas e recebem qualquer pessoa, 
independente da profissão que exerçam

Na estrutura de algumas cooperativas, como a 
Sicred, por exemplo, é possível fazer um investimento 
a partir de 25 reais mensais para integralização do 
capital e, assim, ter acesso à vários serviços como 
: conta corrente,  aplicações financeiras, consórcio, 
seguros, atendimento personalizado presencial e a 
opinar nas decisões em assembleia. Esse valor de 25 
reais é devolvido com as devidas correções, caso a 
pessoa desista de participar.

O cooperado pode receber os dividendos obtidos 

ao longo do período ou dividir o prejuízo, caso os 
resultados não sejam favoráveis. É verdade que este é 
um risco existente e pode ser a grande desvantagem 
de optar por uma cooperativa. Mas, para isso, a 
maioria delas mantém um fundo de reserva capaz de 
cobrir um eventual prejuízo.

Em resumo, as cooperativas financeiras 
oferecem boas opções para quem busca economia 
na hora de abrir uma conta bancária, mas vale a pena 
buscar informações sobre todas as possibilidades e 
comparar os diferentes serviços prestados. Afinal, 
riscos sempre existem e é preciso escolher uma 
instituição sólida para minimizá-los.



8 9

COMPROMISSO
REVISTA

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Com o objetivo de melhorar o desempenho na 
operacionalização e análise dos processos recebidos 
diariamente pela equipe de atendimento, desde novembro o 
horário de atendimento presencial na Região Metropolitana 
do Recife está sendo encerrando às 16h. O período entre as 
16h e 17h  passou a ser destinado à parte administrativa.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL:
- Sede no Torreão: segunda a sexta, das 8h às 16h;
- Prédio sede da Compesa: segunda a sexta, das 8h às 
13h e das 14h às 16h;
- Interior do Estado: segunda a sexta, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

Inscrições abertas para o

VIVA COM SAÚDE
Em 2019, o programa de controle de doenças 

crônicas voltado para associados do CompesaSaú-
de, o Viva Com Saúde, abriu inscrições para novos 
pacientes. Os associados que moram no Recife, em 
Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista que so-
frem com alguma doença crônica podem procurar o 
Serviço Social de terça-feira a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 16h, 
para se inscrever 
ou acessar o www.
compesaprev.com.
br, preencher a ficha 
de inscrição e encaminhar para o centralderelacio-
namento@compesaprev.com.br. 

A V I S O S

DIA DO APOSENTADO

Na sexta-feira, 24 de janeiro, a CompesaPrev 
vai reservar o dia inteiro para tratar sobre saúde, 
qualidade de vida e educação financeira para os 
seus aposentados, os maiores exemplos de que 
vale a pena investir nos planos de previdência e 
saúde que a Fundação oferece. 

Em breve, divulgaremos a programação 
completa do evento.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO 
DOS BENEFÍCIOS

Janeiro 28 Julho 28

Fevereiro 24 Agosto 28

Março 27 Setembro 28

Abril 28 Outubro 28

Maio 28 Novembro (Abono anual) 27

Junho 23 Dezembro 24

COMPROMISSO
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r.p.g reeduCAcao postural g lobal   ))

r.p.g reeduCAcao postural g lobal   ))

Melhore sua
qualidade
de vida.

Melhore sua
qualidade
de vida.

O QUE É O PROGRAMA?

Uma equipe multidisciplinar, composta por médicos e enfermeiros  fazem o acompanhamento dos participantes 
com visitas mensais. Além dessa assistência personalizada, o programa também promove anualmente encontros 
nas unidades da Compesa com ações de promoção à saúde que envolve palestras e serviços.

AGENDA - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020

JANEIRO: mais uma edição do Hiperdia, voltado para 
o combate à hipertensão e diabetes na sede do 
CompesaSaúde junto com as comemorações do Dia 
do Aposentado, que será em 24 de janeiro.

ATENÇÃO!
Fique atento aos canais de comunicação da 

Fundação para saber os dias e locais que serão 
realizadas as ações. Participe!

NOVO CANAL DE TRANSMISSÃO

A CompesaPrev está com um novo canal 
de comunicação com os seus participantes: 
o Whatsapp. Através da lista de transmissão, 
sempre que há uma novidade ou informação 
para ser esclarecida ou lembrada, a Assessoria 
de Comunicação encaminha para quem está 
cadastrado, de forma individualizada, assegurando 
a privacidade de seus integrantes.

Até o momento, 230 participantes estão 
cadastrados. Para ser um deles, basta preencher a 
avaliação, que está sendo distribuída nas ações do 
CompesaPrev Itinerante ou encaminhar  e-mail para 
o comunicação@compesaprev.com.br, informando 
que deseja receber informações da Fundação pelo 
Whatsapp, junto com o nome completo, matrÍcula e 
o número de whatsapp que deverá ser cadastrado.

ALERTA: o objetivo é manter o associado informado. 
Não é um canal de atendimento e serviços.
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A NOVA PREVIDÊNCIA
Como se adaptar às novas regras?

A
pós muitas polêmicas e discussões, a reforma da previdência foi aprovada pelo Congresso. Com as 
mudanças, é normal que as pessoas fiquem com muitas dúvidas. Por isso, nesta edição, conversamos 
com dois especialistas em Previdência, que vão nos ajudar a entender melhor as novas regras: o advogado 

previdenciário, Rômulo Saraiva, e a Coordenadora de Previdência da CompesaPrev, Patrícia Benício.

Quais as principais mu-
danças na Previdência?

Rômulo Saraiva 
(RS) - A principal é a 
fusão dos requisitos da 
aposentadoria por idade e 
aposentadoria por tempo 
de contribuição numa só. 
Atrelar o requisito etário 
nas aposentadorias 
brasileiras subverte o 
raciocínio histórico de 
começar a pagar cedo 
para terminar mais 
cedo. Potencialmente, 
os segurados vão 
pagar mais tempo e 
receber menos, já que 
o sistema de cálculo 

é substancialmente alterado para: utilizar 100% das 
contribuições, ao invés das 80% maiores; e condicionar 
a integralidade do benefício se tiver quatro décadas 
de pagamento. A classe média terá dificuldade de se 
aposentar com R$ 5.839,45, pois exigirá que mantenha 
uma constância de pagamentos elevados por toda a vida. 
O teto da Previdência será algo inalcançável. A pensão 
por morte, contingência social importante, sofre uma 
chacoalhada. O cônjuge sobrevivente terá seu padrão 
financeiro despencado em um momento delicado da vida. 
Inicialmente, se não existir filhos, o coeficiente de cálculo 
cai de 100% para 50% e, sobre esse novo resultado, terá 
nova redução de 10% a 60% conforme tabela de valores se 
o casal gozava cada um de aposentadoria própria. Outros 
benefícios foram alterados. E as mudanças não irão parar 
nem tão cedo, já que a Emenda Constitucional n. 103/2019 
implicitamente autoriza numa espécie de “cheque em 
branco” para que micro reformas possam ser feitas. Esse 
cenário de insegurança jurídica no regime previdenciário 

geral impulsiona o papel das entidades de previdência 
complementar no país.

Essas mudanças começam a valer a partir de quando?
RS – Via de regra, as mudanças começaram a valer 

a partir da publicação no Diário Oficial, que ocorreu no 
dia 12 de novembro. No entanto, o sistema de seguridade 
social brasileiro não está preparado para tanta alteração 
de regras. O termo inicial da mudança existe e começa a 
ser cobrado, mas a estrutura de pessoal e normativa ainda 
está em fase de implementação de tais modificações.

Quem está prestes a se aposentar, será pelas novas regras 
ou pelas anteriores?

RS - Quem não conseguiu atingir os requisitos antes 
da introdução da Nova Previdência terá que se encaixar 
nas regras de transição. Os novatos, não filiados ao 
INSS, já serão tratados por regras ainda mais austeras. 
Recomenda-se sempre checar se a conta apresentada 
pela Previdência Social está de fato correta, para que 
quem esteja na iminência não adie desnecessariamente 
a jubilação. O Instituto erra muito na Matemática do 
tempo de contribuição. É preciso cautela. Importante 
esclarecer que o direito adquirido será resguardado para 
os elegíveis em se aposentar antes da reforma, mas só 
vieram pedir na agência previdenciária depois. Nesses 
casos, o parâmetro é o tempo que se atingiu o requisito 
e não quando solicitou o benefício.

Patrícia, você que trabalha diretamente com os 
fundos de pensão, quais os impactos da Reforma da 
Previdência nesses fundos?

Patrícia Benício (PB) – Os fundos de pensão deverão 
verificar individualmente os possíveis impactos, 
uma vez que cada um tem seu próprio regramento. 
Em se tratando da CompesaPrev, como a Emenda 
Constitucional (EC) 103/2019 foi promulgada no dia 
12/11/2019 e publicada no Diário Oficial da União em 

E D U C A Ç Ã O  P R E V I D E N C I Á R I A

13/11/2019, a Entidade já solicitou ao nosso atuário 
externo uma análise para verificar se haverá impacto 
ou não no nosso Plano.  

Para quem vai se aposentar já pela nova previdência, 
quais as orientações que você daria para planejar a 
aposentaria e poder aproveitá-la?

PB - É bom, a princípio, conhecer um pouco 
da legislação previdenciária, em especial o que a 
EC 103/2019 trouxe de novidades. Podemos desta-
car que foi garantido aos segurados que estavam 
já filiados ao RGPS até o dia 12/11/2019, o direito 
adquirido e a expectativa de direito com as re-
gras de transição. E para quem se filiou no Regi-
me Geral de Previdência Social (RGPS) a partir do 
dia 13/11/2019, data da publicação, será aplicada a 
nova metodologia introduzida na legislação. Para 
os segurados que já implementaram todos os re-
quisitos de uma aposentadoria, mas que não a so-
licitou por um motivo qualquer, será assegurado o 
direito adquirido com a legislação vigente à época 
da implementação. Diante de um cenário de mu-
danças significativas, que impactam diretamente 

toda a sociedade, o 
mais prudente é a re-
alização de um plane-
jamento previdenciá-
rio, onde a sociedade 
começasse a discutir 
mais essa temática, e 
não só na eminência 
de uma possibilida-
de de aposentadoria. 
Orientamos fazer si-
mulações de bene-
fícios junto ao INSS, 
verificar os dados 
constantes no extrato 
previdenciário (CNIS) 
de vínculos emprega-
tícios visando mitigar 
possíveis divergências e realizando ajustes, simu-
lar na CompesaPrev o seu benefício suplementar 
e, principalmente, preparar-se emocionalmente 
para desfrutar de uma aposentadoria sadia com o 
convívio de amigos e familiares. 
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ortoclinica@uol.com.br

R. Real da Torre, nº 842, 
Madalena – Recife/PE

(81) 3227.5593 | 3227.6823
3032.5489 | 9 8120.9119

AGENDAMENTOS:

TRADIÇÃO E EXPERIÊNCIA EM

Especialidades:

Dr. Filipe LimaDr. Cleber Maciel
Dr. Ricardo Fittipaldi

Dr. Hugo Freitas

Dr. Luciano Temporal

Dr. Gabriel Monteiro

ortopedia &
traumatologia

Dr. José Maria de Carvalho
Dr. Leonardo Monteiro
Dr. Eduardo Krug

E TRAUMA
DO ESPORTE

Funcionamento: 

DAS 7H ÀS 19H
SEG A SEX

Rômulo Saraiva, advogado 
previdenciário

Patrícia Benício, coordenadora 
de previdência da CompesaPrev
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䠀愀爀洀漀渀椀稀愀漀 漀爀漀昀愀挀椀愀氀 ⠀䈀漀琀漀砀Ⰰ 倀爀攀攀渀挀栀椀洀攀渀琀漀猀 攀 䈀椀挀栀攀挀琀漀洀椀愀⤀
吀吀爀愀琀愀洀攀渀琀漀 搀愀猀 搀椀猀昀甀渀攀猀 搀愀猀 愀爀琀椀挀甀氀愀攀猀 琀攀洀瀀漀爀漀洀愀渀搀椀戀甀氀愀爀攀猀 ⠀䄀吀䴀猀⤀
吀爀愀琀愀洀攀渀琀漀猀 攀洀 瀀愀挀椀攀渀琀攀猀 漀渀挀漀氀最椀挀漀猀 ⠀焀甀椀洀椀漀 攀 爀愀搀椀漀琀攀爀愀瀀椀愀⤀
䰀愀猀攀爀琀攀爀愀瀀椀愀
吀爀愀琀愀洀攀渀琀漀 搀愀猀 搀漀攀渀愀猀 搀愀 戀漀挀愀
䌀氀渀椀挀愀 最攀爀愀氀 ⠀氀椀洀瀀攀稀愀Ⰰ 爀攀猀琀愀甀爀愀漀Ⰰ 攀琀挀⸀⤀
吀爀愀琀愀洀攀渀琀漀 搀攀 挀愀渀愀氀 ⠀攀渀搀漀搀漀渀琀椀愀⤀
䄀瀀愀爀攀氀栀漀猀 漀爀琀漀搀渀琀椀挀漀猀 挀漀渀瘀攀渀挀椀漀渀愀椀猀 攀 攀猀琀琀椀挀漀猀 ⠀漀爀琀漀搀漀渀琀椀愀⤀
倀倀爀琀攀猀攀猀 挀漀渀瘀攀渀挀椀漀渀愀椀猀 攀 猀漀戀爀攀 椀洀瀀氀愀渀琀攀猀

吀刀䄀吀䄀䴀䔀一吀伀匀 伀䘀䔀刀䔀䌀䤀䐀伀匀

䔀儀唀䤀倀䔀
儀唀䄀䰀䤀䘀䤀䌀䄀䐀䄀

䴀伀䐀䔀刀一伀匀
䔀儀唀䤀倀䄀䴀䔀一吀伀匀

䠀伀刀섀刀䤀伀匀
䘀䰀䔀堀촀嘀䔀䤀匀

䄀䜀䔀一䐀䄀䴀䔀一吀伀
嘀䤀䄀 圀䠀䄀吀匀䄀倀倀

䰀伀䌀䄀䰀䤀娀䄀윀쌀伀
倀刀䤀嘀䤀䰀䔀䜀䤀䄀䐀䄀

䐀爀⸀ 刀甀椀 䴀攀搀攀椀爀漀猀Ⰰ 倀栀搀
䌀刀伀⼀倀䔀 㠀㈀㈀㘀 簀 䌀刀伀⼀倀䈀 㔀㔀㠀
䔀猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀漀 攀洀 䌀椀爀甀爀最椀愀 䈀甀挀漀洀愀砀椀氀漀昀愀挀椀愀氀Ⰰ
䤀洀瀀氀愀渀琀漀搀漀渀琀椀愀 攀 䔀猀琀漀洀愀琀漀氀漀最椀愀⸀
倀猀ⴀ最爀愀搀甀愀漀 攀洀 䠀愀爀洀漀渀椀稀愀漀 伀爀漀昀愀挀椀愀氀⸀
䴀攀猀琀爀愀搀漀 攀 䐀漀甀琀漀爀愀搀漀 攀洀 伀搀漀渀琀漀氀漀最椀愀 ⠀唀䘀倀䔀⤀⸀

䐀䐀爀愀⸀ 一愀琀愀氀椀愀 匀漀甀猀愀
䌀刀伀⼀倀䔀 㠀㤀㜀
䔀猀瀀攀挀椀愀氀椀稀愀漀 攀洀 刀攀愀戀椀氀椀琀愀漀 漀爀愀氀Ⰰ 伀爀琀漀搀漀渀琀椀愀
攀 䔀渀搀漀搀漀渀琀椀愀⸀

䐀攀渀琀爀漀 搀攀 甀洀 愀洀戀椀攀渀琀攀 愀最爀愀搀瘀攀氀 攀 愀挀漀渀挀栀攀最愀渀琀攀 瘀漀挀 椀爀 攀渀挀漀渀琀爀愀爀 甀洀愀 攀焀甀椀瀀攀 洀甀氀琀椀搀椀猀挀椀瀀氀椀渀愀爀
攀 愀氀琀愀洀攀渀琀攀 焀甀愀氀椀ǻ挀愀搀愀Ⰰ 愀瀀琀愀 愀 猀漀氀甀挀椀漀渀愀爀 焀甀愀椀猀焀甀攀爀 瀀爀漀戀氀攀洀愀猀 漀搀漀渀琀漀氀最椀挀漀猀 攀 戀甀挀漀洀愀砀椀氀漀昀愀挀椀愀椀猀⸀

䄀 䠀愀爀洀漀渀椀攀 伀搀漀渀琀漀氀漀最椀愀 漀昀攀爀攀挀攀 甀洀愀 漀搀漀渀琀漀氀漀最椀愀
洀漀搀攀爀渀愀 攀 愀琀甀愀氀 瀀攀渀猀愀渀搀漀 渀漀 愀瀀攀渀愀猀 渀漀 猀漀爀爀椀猀漀Ⰰ
洀愀猀 渀漀 戀攀洀ⴀ攀猀琀愀爀 最攀爀愀氀 搀漀猀 瀀愀挀椀攀渀琀攀猀⸀CompesaPrev realiza palestra para 

reforçar a campanha do

NOVEMBRO AZUL

O evento não só abordou assuntos como a prevenção dos 
acidentes de trabalho, também tirou dúvidas, durante a 
palestra, sobre outras doenças masculinas

A 
CompesaPrev, em parceria 
com a organização da SIPAT 
(Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho), promoveu 
uma palestra para abordar os riscos 
do câncer de próstata e benefícios de 
realizar o exame, em alusão à campanha 
do ‘Novembro Azul’, criada para alertar 
os homens em relação à doença.

Por dia, 42 homens morrem em 
decorrência do câncer de próstata, e 
aproximadamente três milhões vivem 
com a doença no Brasil, segundo 
a Sociedade Brasileira de Urologia 
(SBU). Essa patologia é a segunda 
principal causa de óbitos e a mais 
comum entre os homens em todo o 
mundo, ou seja, a segunda mais letal 
depois do câncer de pele não melanoma. 

“Nós entendemos a seriedade deste assunto e 
todo ano aproveitamos o mês de Novembro para falar 
sobre a prevenção da doença através do programa 
‘Viva com Saúde’. Como fomos convidados a participar 
da SIPAT, aproveitamos para reforçar o assunto com 
os compesianos”, explicou a assistente social da 
CompesaPrev, Paula Jones.

De acordo com o médico da CompesaPrev, Roberto 
Miranda, convidado para ministrar a palestra, o exame 
de próstata é um assunto que ele reforça bastante nas 
apresentações, pois ainda existe muito tabu entre os 
homens em realizar o “famoso exame do toque”.

“Espero que eu consiga desmistificar o grande 
preconceito que os homens possuem, até por uma 
cultura machista, em realizar o exame de próstata, 
pois o câncer é uma doença silenciosa e que vem 
crescendo no país, mesmo que a gente já tenha 
acesso a tantas informações. A maioria dos homens 
acredita que só a higiene domiciliar já é capaz de 
prevenir a doença”, explica Miranda.

Os colaboradores ficaram atentos e durante toda 

P R E V E N Ç Ã O

a palestra puderam fazer perguntas sobre várias 
doenças sexualmente transmissíveis e, principalmente, 
sobre a realização do exame de próstata. O gerente 
de manutenção metropolitana da Compesa, Diogo 
Freitas, declarou que tinha muitas dúvidas sobre o 
assunto, mas realmente não procurava o médico para 
esclarecer e a palestra serviu para abrir os olhos dele 
em relação ao câncer. “É necessário perder o medo e 
não brincar com esse assunto. Percebemos o quanto 
é importante para a prevenção o exame a partir dos 40 
anos”, enfatizou Freitas.

Dr. Roberto ficou satisfeito com o resultado da 
palestra. “Acredito que, a partir de agora, eles vão 
procurar se informar melhor e realizar os exames 
preventivos, pois citei exemplos do dia-a-dia e dados 
alarmantes em relação ao crescimento da doença no 
país. Espero que esta semente que a gente plantou 
hoje na cabeça deles, também seja repassado aos 
familiares e amigos”, concluiu o médico.
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INVESTIMENTOS – PLANO BD (BENEFÍCIO DEFINIDO) - OUTUBRO/2019

SEGMENTO VALOR (R$)

PARTICIPAÇÃO 

SOBRE TOTAL DOS 

INVESTIMENTOS (%)

RENTABILIDADE 

MENSAL (%)

RENTABILIDADE 

ACUMULADA (%)

Renda Fixa (1) 755.389.490,22 90,37 0,56 7,72

Renda Variável (2) 62.505.013,01 7,48 3,60 24,02

Imobiliário (3) 4.269.635,19 0,51 0,69 -2,99

Empréstimos (4) 13.684.588,23 1,64 0,51 8,08

TOTAL DA CARTEIRA 835.848.726,65 100 0,79 8,82

Meta Atuarial (5)

(INPC + 5,125% a.a.)
- - 0,41 7,18

(1) Fundos de Investimentos e Títulos Públicos Federais; (2) Fundo de Ações; (3) Investimentos imobiliários; 

(4) Operações com Participantes; (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais.

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, mais uma vez, reduzir a 
taxa básica de juros em 0,5 pp, com isso a taxa passou de 5,5% para 5,0% ao ano. Contudo, a terceira redução 
consecutiva era amplamente esperada pelo mercado. Quanto ao Ibovespa, o índice terminou o mês com 
valorização de 2,36%, aos 107.219 pontos, e acumulando ganho de 22,00% no ano. Em relação à rentabilidade 
consolidada da Fundação, atingimos até outubro 8,82% diante de uma meta atuarial de 7,18%.

EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS PLANO DE SAÚDE - PLANOS I E II (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

Agosto 3094 4296 813 8203

Setembro 3089 4290 809 8188

Outubro 3079 4279 808 8166

EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS APOSENTADO PENSIONISTA ATIVO AUTOPATROCINIO BPD TOTAL

Agosto 1.786 744 2672 37 17 5.256

Setembro 1.817 748 2667 37 16 5.285

Outubro 1.816 753 2646 34 16 5.265

PERCENTUAL DE ADESÃO AO PLANO BD DA COMPESAPREV (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS TOTAL EMPREGADOS TOTAL PARTICIPANTES ADESÃO (%)

Agosto 3310 2726 82,36

Setembro 3297 2720 82,50

Outubro 3298 2696 81,75

EVOLUÇÃO DOS ASSOCIADOS PLANO DE SAÚDE - PLANO III (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS TITULARES DEPENDENTES AGREGADOS TOTAL

Agosto 611 708 5 1324

Setembro 613 715 5 1333

Outubro 615 725 2 1342

14 15

RECEITAS E DESPESAS COMPESASAÚDE - PLANOS I E II (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Agosto  6.403.569,56  6.110.189,40 

Setembro  6.387.918,25  7.205.234,24 

Outubro  6.360.952,43  6.779.764,68 

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DA COMPESAPREV (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS EVOLUÇÃO PATRIMONIAL (R$)

Agosto 892.386.619,37

Setembro 895.528.904,84

Outubro 899.019.886,95

RECEITAS E DESPESAS COMPESASAÚDE - PLANO III (AGOSTO A OUTUBRO/2019)

MÊS RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Agosto  600.581,26  494.694,48 

Setembro  609.183,31  770.065,73 

Outubro  613.728,77  538.761,02 

O Plano Assistencial vem apresentando resultado positivo, gerando um aumento do patrimônio e o 
cumprimento dos critérios mínimos de solvência da operadora, estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), através da Resolução Normativa nº 209/2009. Embora esse resultado venha sendo positivo, 
ainda não oferece segurança desejável, considerando os riscos que o Plano poderá enfrentar no futuro.
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REDE DO BEM
Além de auxiliar a quem precisa, voluntariado tem se tornado terapia para quem pratica

F
azer exercícios, alimentar-se de maneira mais 
saudável ou realizar a viagem dos sonhos. A lista 
de metas para o ano novo é sempre recheada 

de planos que podem trazer significativas melhorias 
para qualidade de vida de quem aposta nesse ritual de 
passagem. Mas, que tal incluir nessa relação fazer o bem 
ao próximo? Os exemplos de quem dedica seu tempo 
para colaborar com a melhoria contínua da vida do outro 
se multiplicam na sociedade. Sandra Mirelly e Suzana 
Pacheco estão entre essas pessoas que incluíram o 
voluntariado na rotina e inspiram por suas histórias de 
dedicação por um mundo melhor.

Integrante da Comissão de Licitação da Compesa, 
Sandra Mirelly, mesmo com a semana atribulada, contribui 
há cinco meses com o acolhimento de pessoas em 
situação de rua. “Comecei um trabalho social, em 1998, na 
Igreja de Casa Forte, onde ajudávamos duas creches com 
180 crianças. Passei 12 anos como voluntária desse projeto. 
Recentemente, a convite da compesiana Zuila, conheci o 
trabalho desenvolvido por uma equipe que faz a doação de 
refeições às terças-feiras, na Praça do Imperador”, explica. 
A tecnologia auxilia a comunicação do grupo. Através de um 
aplicativo de mensagens, o cardápio é definido e os custos 
são rateados ou é doação de alimentos para o preparo. 
Também é possível participar apenas da distribuição.  

Pedagoga e técnica em Enfermagem, Suzana Pacheco 
é outro exemplo. Ela participa de mais uma corrente do 
bem espalhada pelo Estado. “Arrecadamos alimentos com 
moradores e comerciantes e fazemos um sopão solidário 
pelas ruas do Recife, às terças e quintas-feiras. Toda 

semana, mudamos as localidades para beneficiar mais 
pessoas. Quando não conseguimos arrecadar o suficiente, 
tiramos do nosso bolso”. Ela, que também organiza festas 
de formatura com alguns familiares para crianças carentes 
de uma creche, encontrou no voluntariado uma realização 
pessoal. “Eu me sinto muito bem. Ajudar o próximo, mesmo 
não sendo muito, traz paz de espírito”, afirmou.

A psicóloga clínica Teresa Veras, com mais de 30 
anos de experiência, ressalta que o voluntariado é um 
dos aspectos estudados pela psicologia positiva, área 
que se dedica a examinar como as pessoas podem ser 
mais felizes e satisfeitas. “É fundamental observar quais 
habilidades temos e como elas podem servir para ajudar 
ao outro. Na contemporaneidade, apesar dos inúmeros 
recursos tecnológicos, as pessoas estão mais isoladas em 
seus mundos e esquecem que existem outras realidades 
sociais com pessoas extremamente necessitadas de 
cuidado e atenção”.

A especialista ainda ressalta que o voluntariado 
está entre as práticas que promovem a saúde mental de 
quem pratica. “À medida que o outro cresce, o voluntário 
cresce junto. É terapêutico esse engajamento, traz 
bem-estar e tira a atenção exclusiva das próprias 
dificuldades. O voluntariado consegue dar mais sentido 
à vida, pois provoca a sensação de que cumprimos a 
nossa missão na sociedade”, finalizou.

Se interessou pelo voluntariado? Acesse nosso site 
e saiba alguns locais que cadastram voluntários: www.
compesaprev.com.br

S A Ú D E  E  Q U A L I D A D E  D E  V I D A

FISIOTERAPIA GERIÁTRICA
Os benefícios para o envelhecimento saudável

S
egundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
até 2050, os idosos irão representar 2 bilhões de 
pessoas do coeficiente populacional. No Brasil, 

a expectativa de vida tem aumentado. O Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prevê que 
as pessoas com mais de 65 anos, que hoje totalizam 15 
milhões, cheguem a 30 milhões nos próximos 20 anos. 
Esses dados fazem com que sejam estudadas novas 
possibilidades para envelhecer com saúde. 

Na tentativa de melhorar o processo de 
envelhecimento, algumas pessoas procuram métodos 
preventivos para desacelerar a perda das funções 
fisiológicas, morfológicas e bioquímicas. Uma das 
escolhas é a fisioterapia geriátrica, indicada no 
tratamento e prevenção de algumas doenças e para 
pessoas que já passaram dos 65 anos e buscam manter 
uma boa qualidade de vida, de forma mais ativa e 
saudável. A geriatria é um ramo da medicina que tem 
por objetivo evitar o surgimento de algumas doenças, 
bem como prevenir e tratar algumas enfermidades. 
Somada à fisioterapia, essa vertente científica busca 

promover uma melhora nas condições de vida do 
paciente. São questões que vão além do consultório 
médico, valorizando diversos aspectos psicossociais, a 
interação com amigos e família, motivando atividades 
de lazer e do dia a dia da pessoa idosa. 

“O envelhecimento é um processo natural, que 
todos nós passamos e sofremos suas consequências. 
Esse processo nos leva à perda da sensibilidade e 
do controle dos movimentos, dificultando simples 
atividades, como alimentar-se, vestir-se, sentar-se, 
levantar-se, entre outras. A fisioterapia geriátrica foi 
desenvolvida para atuar tanto no tratamento quanto 
na prevenção dessas alterações, que surgem ao longo 
dos anos”, afirma Luzia Conde, proprietária da Clínica 
Shakti Ananda, conveniada do CompesaSaúde, em 
Recife. Entre os benefícios da fisioterapia geriátrica, 
podem ser destacados a melhoria de alguns estados 
patológicos, como artrose, artrite e osteoporose; 
fortalecimento da musculatura; recuperação dos 
reflexos; correção da postura; aumento da flexibilidade 
e melhoria da coordenação motora.
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PRAZOS

N
a CompesaPrev, existem alguns prazos que os associados precisam atender para que a equipe da 
Fundação possa processar e analisar as informações entregues por eles. Além de melhorar o controle das 
informações, o cumprimento desses prazos  ajuda a reduzir falhas. A partir desta edição, vamos esclarecer 

essas questões. Acompanhe:

ADESÃO AOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE 

REEMBOLSO

Para empregados da Compesa, o prazo é de até 60 dias da data de admissão na empresa, para entrar sem 
carência no CompesaSaúde, e até 90 dias, também contado a partir da sua admissão para entrar na CompesaPrev. 
É importante ressaltar que, para aderir ao plano de saúde, primeiro ele deve estar vinculado ao plano de previdência. 
No caso de inclusão de filhos naturais ou adotivos, eles poderão entrar sem carência em até 30 dias depois do 
nascimento ou do dia em que saiu a sentença do juiz autorizando a adoção. Após essa data, há carência.

O associado do CompesaSaúde 
pode dar entrada na solicitação 
de reembolso em até 12 meses 
depois da data do procedimento. 
A Fundação receberá a solicitação 
com a documentação completa 
até o dia 10 do mês, para o valor ser 
reembolsado no mesmo mês. Após 

essa data será devolvido no mês subsequente.

ATENÇÃO!
Formulários e documentação completa para inclusão devem ser entregues ao atendimento até o dia 10 de 

cada mês para entrar no mesmo mês. Se a entrega passar deste dia, o atendimento receberá a documentação, 
mas a inclusão será no mês subsequente. Após esses prazos de inclusão (novos empregados da Compesa: 60 dias 
para o plano de saúde, 90 dias para plano de previdência e 30 dias para filhos, adotados ou não), haverá carência. 

Consulte o site informações sobre carência.

LEMBRE-SE:

Solicitações de Reembolso de Exames 
precisam ser entregues com as cópias de 
solicitação médica e laudo junto com a original 
do Recibo ou Nota Fiscal.

Nos casos de reembolso de Fisioterapias 
deve constar também o pedido médico e ficha 
de frequência. Se for Odontologia, a ficha 
odontológica deve ser entregue  junto.

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Procedimentos médicos ou odontoló-
gicos, quando encaminhados por e-mail 
ou pelo site, o prazo é de até 72 duas horas 
úteis após seu recebimento.

No caso de cirurgias eletivas, o pra-
zo é de até 21 dias úteis. Além de ser o 
prazo estipulado pela Agência de Saúde 
Suplementar - ANS, normalmente esses 
procedimentos precisam de materiais 
especiais, que passam por processo de 
cotação no CompesaSaúde.
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FIQUE ATENTO!
Tanto o e-mail como o site possuem avisos com notificações que 

a informação foi enviada com sucesso, sendo necessário aguardar o 
prazo de 72 horas úteis. Não adianta reenviar mais de uma vez as 
guias, se já recebeu o aviso de sucesso do envio.

 Essa atitude causa retrabalho para a equipe, tanto da auditoria, 
que faz a análise tanto das solicitações como do atendimento que 
finaliza o processo e isso atrasa a resposta para o associado. 

Orientamos encaminhar a solicitação com, pelo menos, cinco 
dias de antecedência da data em que fará o procedimento.

SAI RESULTADO DO COMPESA-
SAÚDE NO IDSS DA ANS

E
m outubro, a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), divulgou o resultado do 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar 

(IDSS). Trata-se de um importante instrumento 
para avaliação da qualidade dos serviços prestados 
pelas operadoras usado pela  agência, dentro do 
Programa de Qualificação das Operadoras. Das 
1.019 operadoras ativas em 2017, 858 atenderam 
aos requisitos para a divulgação dos resultados, 
que foram analisados em 2018 com informações 
coletadas em 2017. 

O CompesaSaúde foi uma das 858 com nota geral 
0.7358, um bom desempenho considerando que a 
nota máxima é 1,00. Diferente dos anos anteriores, 
esta avaliação veio com novas dimensões: Qualidade 
em Atenção à Saúde (avaliação do conjunto de 

ações em saúde que contribuem para o atendimento 
das necessidades de saúde dos beneficiários, 
com ênfase nas ações de promoção, prevenção e 
assistência à saúde prestada); Garantia de Acesso 
(condições relacionadas à rede assistencial que 
possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a 
oferta de rede de prestadores); Sustentabilidade no 
Mercado (monitoramento da sustentabilidade da 
operadora, considerando o equilíbrio econômico-
financeiro, passando pela satisfação do beneficiário 
e compromissos com prestadores); Gestão de 
Processos e Regulação (essa dimensão afere o 
cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais 
das operadoras junto à ANS). 

Confira quais foram os resultados do 
CompesaSaúde em cada item:

IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE

Avaliação do conjunto de ações que contribuem para o atendimento das 
necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, 
prevenção e assistência à saúde prestada.

IDGA - GARANTIA DE ACESSO

Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de 
acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores.

IDSM - SUSTENTABILIDADE DO MERCADO

Monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando seu 
equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e 
compromissos com os prestadores.

IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO

Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações 
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

Confira na íntegra o resultado em nosso site www.compesaprev.com.br
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Nesta edição, estamos encerrando 
a série sobre o Projeto Inovar é 

Preciso, apresentando as últimas 
áreas que sofreram mudanças em 

sua decorrência.

COORDENAÇÃO DE CONTROLADORIA E GESTÃO - CCT

Liderada por Renata Kênia de Souza, 
contadora, especialista em Planejamento 
Tributário e membro da Comissão Técnica 
Nordeste da Associação Brasileira de Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar 
(ABRAPP), a CCT foi reestruturada para 
acompanhar a gestão contábil e orçamentária 
da Fundação. Entre as perspectivas de 
melhorias, estão a descentralização do 
controle orçamentário, que ficará a cargo dos 
gestores de cada área e a implantação de um 
sistema de rodízio entre os colaboradores 
ligados à Coordenação da área, promovendo 
uma visão ampla do setor, que hoje possui 
cinco profissionais do segmento contábil.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 
RISCOS – APL

“O Planejamento de longo prazo não lida com 
decisões futuras, mas com o futuro de decisões 
presentes”, já dizia Peter Drucker, considerado 
pai da administração moderna. Com base 
nesse pensamento, foi criada a Assessoria de 
Planejamento e Gestão-APL, conduzida por Arthur 
Silva do Rêgo Barros, desde março de 2019.

Contador com especialidade em Administração 
Financeira e Controladoria, Rêgo Barros passou 
10 anos à frente da Controladoria de Gestão 
da CompesaPrev e agora é responsável pelo 
monitoramento do gerenciamento de riscos de 
investimentos, acompanhamento dos resultados 
dos indicadores da CompesaPrev (15 tipos de 
processos de Gestão e 70 indicadores), mapeamento 
de riscos, revisão dos controles internos e supervisão 
do Planejamento Estratégico da Fundação. “Fiquei 
muito honrado de ter sido escolhido para esse novo 
cargo. Planejar é muito importante em tudo na vida e 
principalmente em uma organização como a CompesaPrev 
que tem a responsabilidade de contribuir com um futuro 
melhor para os empregados e aposentados da Compesa”, 
afirma Arthur.

SUPORTE TÉCNICO ATUARIAL - STA

Com a criação dessa nova área, a atuária  da Fundação, Eliane 
Pardin, deixou de estar ligada à Área Previdencial, e passou a estar 
vinculada diretamente à Diretoria de Benefícios, abrangendo, não  
mais só a Área Previdencial, como a de Assistência. Entre tantas 
atividades desenvolvidas pela STA, as que mais se destacam, pela sua 
relevância, são: acompanhar o plano de custeio; dar o suporte técnico 
atuarial; elaborar pareceres pertinentes à previdência  e à assistência, 
subsidiar os órgãos estatutários nas análises de demanda atuariais; 
orientar as áreas técnicas quanto à elaboração de instrumentos 
normativos relacionados à Previdência e Assistências, entre outras. 
Eliane Pardin é formada em atuária desde 2007, com 29 anos de 
experiência na área de benefício de Fundo de Pensão, dos quais os 
últimos dez anos  na CompesaPrev. Possui  especialização em Direito 
Previdenciário, atualmente faz graduação em Ciências Contábeis e está 
concluindo  MBA em Finanças. Faz parte da Comissão Técnica de Saúde 
do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA. “Para 2020, temos  como meta a 
implantação do Plano de Contribuição Definida (Plano CD) e  intensificar 
o acompanhamento da área assistencial”, destaca Pardin.

Antiga Tesouraria, a área ganhou 
mais destaque transformando-se 
em uma Coordenação responsável 
pelo controle financeiro, pela 
movimentação de entrada e 
saída de valores, monitoramento 
de inadimplência, realização de 
cobranças e renegociação de dívidas, 
administração das contas a pagar 
e pagamento das faturas mensais 
dos empregados, rede credenciada, 
fornecedores, prestadores de serviços, 
folhas de benefícios e demais 
obrigações. A área possui uma equipe 
formada por três técnicos, liderados 
pela administradora de empresa, 
Carina Barbosa, colaboradora com 
mais de dez anos de casa.

COORDENAÇÃO FINANCEIRA - CFI

P R OJ E T O  I N O V A R  É  P R E C I S O

Em 2020 a Assessoria está com duas grandes metas: 
Planejamento Estratégico da Fundação ( o último foi 
realizado em 2010) e implantar  um novo sistema de 
acompanhamento gerencial na Fundação em parceria 
com a Patrocinadora, Compesa.

Da esquerda para direita: Belga Gomes, Reginaldo Arruda, Aparecida 
Cruz, Marcela Romão, Renata Kênia e Carlos Roberto de Souza

Da esquerda para direita: Luciane Guimarães, Flávio Melo e Carina Barbosa

Eliane Pardin

Arthur Silva do Rêgo Barros
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S A Ú D E  E  Q U A L I D A D E  D E  V I D A N O V I D A D E S  D A  R E D E  C R E D E N C I A D A

ARTROSE NO JOELHO
O tratamento com ácido hialurônico

A  
artrose nos joelhos é uma doença degenerativa 
associada a um processo lento e progressivo de 
degeneração da cartilagem das articulações. 

Os principais tratamentos não cirúrgicos envolvem o 
uso de analgésicos, anti-inflamatórios e injeções intra-
articulares de ácido hialurônico, que é uma aposta dos 
médicos para que o tratamento seja feito de forma 
mais rápida e eficaz, com garantia de redução das 
dores provocadas.

Os principais sintomas apresentados pela artrose 
geralmente estão ligados à dor, rigidez, edemas e 
incapacidade funcional. Dessa forma, o tratamento com 
ácido hialurônico pode ser iniciado como forma de reparar 
essas inflamações a até mesmo para prevenir o desgaste 
da cartilagem.

O ácido hialurônico é uma substância produzida de 
forma natural pelas células da membrana sinovial, um 
tecido que reveste estruturas como tendões e articulações. 
Junto a outras moléculas, a membrana forma um líquido 

TESTE DO OLHINHO É FUNDAMENTAL PARA 
DIAGNÓSTICO PRECOCE DE DOENÇAS

Tratamento ou estimulação precoce são importantes para diminuir as sequelas

O teste do olhinho está entre os exames 
recomendados pelos especialistas e deve ser 
realizado, de preferência, nos dois primeiros 
meses de vida do recém-nascido. É um teste 
inicial importante para avaliar se o globo ocular 
e as estruturas internas estão preservadas. Por 
ser capaz de identificar doenças oftalmológicas 
precocemente, quando existentes, possibilita tratar 
de maneira precoce para que haja uma melhor 
reabilitação visual.

O teste de triagem visual, que é o reflexo 
vermelho, é rápido e pode ser realizado pelo 
pediatra ou oftalmologista. Se executado pelo 
pediatra, uma vez identificada alteração, o paciente 
é encaminhado ao oftalmologista. “A sala do 
exame é escurecida para o médico poder observar 
o reflexo vermelho na pupila, além de avaliar as 

pálpebras e transparência das estruturas do globo 
ocular. Geralmente, não há necessidade de dilatar a 
pupila. No entanto, quando o oftalmologista realiza 
o exame, pode indicar a dilatação, dependendo do 
histórico da criança”, detalha a oftalmologista 
Telma Florêncio, especialista em retina clínica 
e cirúrgica/Retinopatia da prematuridade - da 
Univision, credenciada Compesa Saúde.

Crianças que nascem prematuras com peso 
inferior a 2kg (dois quilos) e/ou idade gestacional 
inferior a 32 semanas têm risco de desenvolver 
retinopatia da prematuridade, responsável por 
provocar cegueira em 5% a 10% dos casos no Brasil. 
“A triagem visual no prematuro deve ser realizada 
ainda na UTI neonatal, com pupila dilatada, pois 
a avaliação é feita com quatro a seis semanas de 
vida”, explica a oftalmologista.
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INTERIOR DE PERNAMBUCO

Novos 
Credenciados

Local Telefone Especialidade

Endoscopy Garanhuns 87 3762-4834 Endoscopia Digestiva

Instituto De Oncolo-
gia de Petrolina - IOP

Petrolina
87 3861-0392/

3862-4085
Oncologia

Clinica Odontologica 
Dra. Paula Romão

Serra 
Talhada

87 98164-0014 Odontologia

Clinica Vivaz Ltda. Caruaru 81 3136-1488

Dermatologia, Ginecologia, 
Hematologia, Mastologia, 
Odontologia, Ortopedia, 
Nutrição, Psicologia, 
Fisioterapia e Acupuntura

Sonoimax Clínica 
Médica Ltda.

Caruaru
81 3723-7962/

3046-4197
Pneumologia, Ginecologia 
e Obstetricia

Centro Odonto 
Odontovida

Petrolina 87 3862-0135 Odontologia

Doutor Atende
Carpina/
Limoeiro/
Surubim

81 3268-6962 Análises Clínicas

Ammo Radiologia 
Intervencionista 
e Diagnóstico por 
Imagem Eireli

Petrolina 87 98121-2666 Ultrassonografia

de mesmo nome, responsável pela lubrificação e nutrição 
do tecido cartilaginoso. A indicação do tratamento varia de 
paciente para paciente, de acordo com a o grau de lesão da 
superfície cartilaginosa. Além disso, é importante ressaltar 
que o procedimento deve ser associado a outros tipos de 
terapias, tendo em vista a recuperação do fortalecimento e 
reequilíbrio muscular.

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Novos 
Credenciados

Local Telefone Especialidade

Dr. Roberto Lucas de 
Oliveira

Recife 81 3467-4400 Otorrinolaringologia e Exames

Center Fisio Fisioterapias 
Integradas

Recife
81 3091-6605/

3228-2202
Terapia Ocupacional, Psicologia, 

Fisioterapia e Fonoaudiologia

Doutor Atende
Camaragibe, 
Recife e 
Paulista

81 3268-6962 Análises Clínicas

Ortoclínica Recife
81 3227-

5593/6823
Ortopedia e Traumatologia

Hemonefro Hemodiálise e 
Nefrologia

Recife 81 3416-6060 Hemodiálise Ambulatorial

Clínica Pediátrica Barreto 
Arruda

Recife 81 3421-3827 Pediatria

Uroclínica Ltda. Recife 81 3231-4820 Urologia

Policlinica de Piedade - 
Clinic All

Jaboatao 
dos
Guararapes

81 3468-1999/
3361-6711

Cirurgia Geral, Cardiologia, Dermatologia, 
Ecocardiografia, Endocrinologia, 

Gastroenterologia (Pediátrica), Ginecologia, 
Mastologia, Oftalmologia, Ortopedia e 

Tramatologia, Otorrinilaringologia, Pediatria 
e Psiquiatria

Hospital de Microcirurgia 
Ocular do Recife - 
Oftalmocenter

Recife
81 33271718/

3326-8929
Oftalmologia

Clinica José Câmara Neto Recife 81 3048-1888

Cirurgia Geral, Cirurgia do Aparelho 
Digestivo, Cirurgia Bariátrica, 

Videolaparoscopia e Consulta em 
Gastroenterologia

Solb Servico De Ortopedia 
Luiz Braga

Recife 81 3267-6250

Angiologia/Cirurgia Vascular E Linfática, 
Buco Maxilo Facial, Cardiologia, 

Dermatologia, Endocrinologia, 
Neurocirurgia, Nutrição, Reumatologia, 

Ortopedia E Traumatologia

Ortoclinica Fisio Recife 81 3090-2641 Fisioterapia

Confira a lista completa dos 

credenciados no site:

www.compesaprev.com.br
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Transparente
como tem que ser.

Universo Compesa


