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Editorial
Nessa edição apresentamos o Projeto Escritório Sus-

tentável, desenvolvido para proporcionar um ambiente 
de trabalho equilibrado, em sintonia com as atuais exigên-
cias de sustentabilidade planetária.

Lembramos ainda que está sendo ativado o Progra-
ma Vida Feliz, já detalhado na Edição anterior, e algumas 
ferramentas já estão disponíveis, como o Questionário 
Epidemiológico e o acesso à Central Clínica pelo número 
0800 772 8988.

No quesito saúde, na esteira do Outubro Rosa, o Dr. 
Diogo Soares traz um importante alerta para o câncer de 
mama hereditário. Na sequência, temos a matéria sobre 
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o câncer de próstata, patologia em evidência no contexto do No-
vembro Azul.

O colega José Alencar nos prestigia com uma reflexão sobre o 
envelhecimento e o uso da bengala em suas diversas denomina-
ções e acepções, como bastão, cajado, cetro, etc.

Como de praxe, trazemos também o anúncio do Sistema Si-
credi na página 3; o Demonstrativo Econômico e Apuração da 
Cota Real; aviso sobre a manutenção da cota rateio estimada para 
o trimestre de outubro a dezembro de 2018; e comunicação de 
nascimentos e falecimentos de julho a setembro.

Participe do processo de ativação 
do Programa de Prevenção 
do Fisco Saúde: Vida Feliz!
Veja a seguir as ferramentas que já estão disponíveis:

Questionário 
Epidemiológico

 É muito importante responder ao 
questionário Epidemiológico que será en-
viado por e-mail, e posteriormente ficará 
disponível no Portal Sua Saúde, porque 
essa ferramenta permitirá ao Fisco Saú-
de identificar grupos de risco e desen-
volver alternativas para atenção e cui-
dados específicos.

Central Clínica
 Além disso, já está disponível o acesso 
à Central Clínica, uma linha telefônica direta 
e exclusiva para o associado do Fisco Saúde. 
Através do número 0800 772 8988 você po-
derá ser atendido por um profissional de saú-
de capacitado a responder às suas dúvidas de 
saúde, orientar sobre problemas e sintomas, 
além de dar dicas de alimentação, medica-
ção, vida saudável, etc. 

A Central Clínica funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e a liga-
ção é gratuita! O acesso aos serviços é livre e recomendado pelo FISCO 
SAÚDE.

Mais informações: 0800 772 8988
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4 ESPECIAL

 O Fisco Saúde  o Sindifisco acreditam 
que preservar o meio ambiente é emer-
gencial e deve envolver a todos.  
 Devemos agir como cidadãos ínte-
gros, conscientes em respeitar outras 
pessoas, animais e plantas, com o mes-
mo respeito que desejamos para nós 
mesmos.
 Diante disso, as entidades desenvolveram o 
projeto Escritório Sustentável, que incentiva o co-
nhecimento ambiental e atividades conscientes, 
autossustentáveis e saudáveis, sempre integrando 
os hábitos diários com atitudes ambientalmente 
conscientes.

Fisco Saúde e 
Sindifisco lançam
Escritório
Sustentável

 Ambiente de trabalho saudável é fator es-
sencial para a qualidade de vida e é direito consti-
tucional de todos os cidadãos brasileiros. Além do 
que um ambiente de trabalho seguro e sadio é um 
cenário propício para que os empregados possam 
atingir as metas estabelecidas, e a melhoria do clima 
organizacional.
 Serão implementadas ações que visam dimi-
nuir os gastos com água, energia elétrica, incentivar 
o uso consciente do papel e demais recursos. Assim, 
num círculo virtuoso, temos o trabalhador respeita-
do e valorizado, num ambiente de trabalho sadio e 
equilibrado e a melhoria na qualidade de vida. É a 
eterna busca do bem-estar, da felicidade dos nossos 
colaboradores, associados e dependentes.
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NOSSO PLANO

 Nesse cenário, o câncer de mama é o tu-
mor mais comumente diagnosticado em mulheres 
(24,2%, ou seja, cerca de um em cada 4 casos de 
câncer diagnosticados em mulheres no mundo) e 
também a principal causa de morte por câncer em 
mulheres (15%). Apesar de bastante raro, o câncer 
de mama também pode atingir pessoas do sexo 
masculino, representando cerca de 1% dos casos.
  Dentro desse contexto, estima-se que cer-
ca de 10% de todos os cânceres de mama possam 
ocorrer num contexto de hereditariedade, situação 
que denominamos câncer familial ou câncer heredi-
tário. Desse modo, torna-se fundamental a identifi-
cação dos indivíduos portadores de câncer de mama 
hereditário, para que seja feita a confirmação do 
diagnóstico através de teste genético, a fim de pro-
por medidas de prevenção e rastreamento precoce 
eficazes. 
 Além disso, considerando que nesses casos 
existe uma hereditariedade para o câncer, o acon-
selhamento genético da família é de extrema impor-
tância. 
 Como vimos acima, nem todos os pacientes 
com câncer possuem indicação de fazer um teste 
genético. 

Outubro 
Rosa 
Alerta para o câncer 
de mama hereditário
Estimativas apresentadas no mês 
de setembro pela Agência Interna-
cional de Pesquisa sobre o Câncer 

(IARC) indicam 18,1 milhões 
de novos casos e 9,6 mi-

lhões de mortes por 
câncer em 2018, re-

presentando uma 
em cada oito mor-
tes entre homens 
e uma em cada 
11 mortes entre 
mulheres.

Existem alguns “sinais de alerta” 
para a possibilidade de o indivíduo 
apresentar uma síndrome hereditá-
ria de predisposição ao câncer:

Se o paciente possui alguma das características acima, 
está indicada a avaliação com o médico geneticista.

Dr. Diogo Cordeiro de Queiroz Soares
Médico Geneticista pela Universidade de São Paulo
Pesquisador da Unidade de Genética Médica do HC-FMUSP
Titular do Dptº de Oncogenética do A.C. Camargo Cancer Center
Médico Geneticista do Núcleo de Medicina Avançada do Hospital Sírio-Libanês
Responsável pelo Serviço de Oncogenética do Instituto de Oncologia do Real 
Hospital Português | E-mail: dr.diogosoares@gmail.com

Câncer de mama antes dos 50 anos de idade 
e/ou câncer de mama bilateral

Câncer de mama triplo negativo antes dos 60 
anos

Mais de um tumor em um mesmo indivíduo 
(ex. Mama e Ovário)

Câncer de mama em homens (independente-
mente da idade)

Histórico familiar de câncer (particularmente 
mama < 50 anos, ovário, pâncreas, próstata 
ou melanoma)
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Novembro Azul
Campanha para prevenir o câncer 
de próstata

A próstata é a glândula localizada abaixo da bexiga 
e envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao ori-
fício externo do pênis. O câncer da próstata é um 
dos mais comuns entre os homens. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), a doença é a 
segunda maior causa de morte entre os homens no 
mundo.

LAURA LINS - DRT 2745 

 De acordo com o Instituto Nacional do Cân-
cer (Inca), no ano passado, cerca de 61 milhões de 
casos foram registrados em todo o país. Por isso, no-
vembro é dedicado à prevenção do câncer de prós-
tata. Segundo o Ministério da saúde, se detectado 
precocemente, as chances de cura chegam a 90%.
 Todos os homens a partir dos 50 anos de-
vem procurar um urologista e fazer o PSA, exame de 
sangue que pode indicar problemas na próstata, e o 
exame do toque, 
que é rápido e 
indolor. Aqueles 
que têm antece-
dentes familiares 
devem fazer esse 
acompanhamen-
to a partir dos 40 
anos. Um paciente cujo pai ou tio tiveram câncer de 
próstata tem o dobro de risco para desenvolver a 
doença do que a população em geral.
 Outros fatores de risco envolvem a alimen-
tação (dieta rica em gordura e carne vermelha, po-
bre em legumes, vegetais e frutas), sedentarismo e 
obesidade (estes pacientes têm câncer de próstata 
mais agressivo), nível de poluição ambiental, assim 
como contato com derivados de borracha e subs-
tâncias como ferro, cromo, chumbo e cádmio.
 Na fase inicial, a maioria dos pacientes não 
apresenta sintomas relevantes, mas podem apre-
sentar sintomas relacionados a outra doença co-
mum que acompanha o envelhecimento do homem, 
a hiperplasia benigna da próstata, com sintomas le-

ves a moderados de dificuldade de urinar. Nenhuma 
anormalidade pode ser observada ao toque ou po-
de-se sentir um nódulo endurecido na próstata. 
 Na doença avançada, podem ocorrer sinto-
mas mais intensos de obstrução da uretra causado 
pelo crescimento local do tumor. 
 O tratamento padrão para o câncer de prós-
tata é a prostatectomia radical, que consiste na 
retirada da próstata, das vesículas seminais e lin-
fadenectomia ilíaco-obturadora bilateral. A prosta-
tectomia radical tem por objetivo curar o paciente 
portador do câncer de próstata e remover o câncer 
por completo.

“Todos os homens a partir 
dos 50 anos devem procurar 
um urologista e fazer o PSA”
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 A mitologia grega é cheia 
de heróis sobre-humanos e 
deuses quase humanos. Havia 
também entre eles o costume 
de se consultar os oráculos 
para saber qual futuro os deu-
ses reservavam às pessoas. 
 Consta que Laio, rei de 

Tebas, consultou o oráculo de 
Delfos e não gostou do que 
ouviu. As previsões diziam que 
seu filho pequenino, quando 
crescesse, deveria matá-lo e 
casar-se com a própria mãe. 

 Para evitar que tamanha tragédia se concretizasse, man-
dou que o filho fosse abandonado num bosque. Resgatado, 
ele foi levado à cidade de Corinto, onde foi adotado pelo rei 
de lá, recebendo o nome de Édipo. Naquela época, a Grécia 
não tinha um governo central e cada cidade tinha seu próprio 
rei.  Na adolescência, o jovem Édipo tomou conhecimento das 
terríveis previsões que pesavam sobre si e, julgando ser real-
mente filho do rei de Corinto, saiu apressadamente da cidade, 
na tentativa de evitar o cumprimento da profecia. Próximo a 
Tebas, foi abordado por uma esfinge que vinha aterrorizando 
a cidade. Não era um esfinge serena, como aquela de pedra 
que guarda as pirâmides do Egito. Era um animal fantástico de 
carne e osso, com corpo de leão e cabeça humana. A esfinge 
interpelava todos os passantes e propunha um enigma. Os que 
não dessem a resposta certa, eram mortos e devorados pela 
fera. Até então, ninguém havia escapado.
 Édipo decifrou o enigma e a esfinge atirou-se do pe-
nhasco e morreu. No caminho, ele havia matado Laio, sem 
saber que era seu verdadeiro pai. Em Tebas, por ter livrado a 
cidade da esfinge, casou-se com a rainha Jocasta, que também 
não sabia ser sua mãe. Mas não estamos aqui para falar de 
Édipo nem das tragédias gregas. O que nos interessa agora é o 
enigma da esfinge.
 A pergunta formulada pela esfinge era a seguinte: Qual 
é a criatura que anda com quatro pés pela manhã, com dois 

O terceiro membro

José
Alencar

MAIS!

Asociado ao Fisco Saúde.

Nascimentos • JULHO a SETEMBRO/2018
Nossas felicitações aos recém chegados ao nosso plano. Nossos sinceros sentimentos aos familiares dos que 

estiveram conosco.
CAT.*GRUPO

Falecimentos • JULHO a SETEMBRO/2018

ANTONELLA JORDÃO WANDERLEY 28/08/2018 AP

FELIPE GUIMARÃES COZZI  24/09/2018 A

HELENA ORY PESSOA  24/08/2018 AP

JOSÉ FERREIRA SANTOS JALES  27/09/2018 AP

LIS TRINDADE D ASSUMPÇÃO TORRES 19/07/2018 A

LORENA ROBERTA DA SILVEIRA 17/08/2018 P

LUCAS CAVALCANTI DO REGO MACIEL 20/07/2018 AP

MARIA ALICE LINS DE A. MARANHÃO 04/07/2018 A

*GRUPO: AP = Aposentados; A = Ativos; P = Pensionistas; 
 R = Remanescentes *CATEGORIA: Tit. = Titular; Dep. = Dependentes

ELENITA SOARES DE LIMA 10/08/2018 P Tit.
JANE DA FRANÇA ARAÚJO 04/09/2018 A Dep.
JOAO GERALDO DE ARAÍJO BEZERRA 23/08/2018 AP Tit.
JOSEFA FARIAS DA COSTA 12/08/2018 A Dep.
MARIA DAS DORES TAVARES LEDO 14/08/2018 A Dep.
MARIA PULQUERIA SANTOS DIAS 21/09/2018 AP Dep.
MINERVINA NUNES DE S. NOGUEIRA 08/08/2018 AP Dep.
NATANAEL HENRIQUE DA SILVA 28/07/2018 A Dep.
VILMA LOURENÇO VALENTE 23/07/2018 A Dep.
WANDA PEREIRA BRAGA ARRUDA 14/07/2018 P Tit.

pés ao meio-dia e com três pés ao entardecer? Édipo respon-
deu que tal criatura era o homem, pois engatinha quando 
criança, caminha ereto na idade adulta e apoia-se num bastão 
quando envelhece. Com esta resposta, ele livrou a cidade da 
tirania do monstro.
 Antes da esfinge, o uso do bastão para se apoiar não era 
sinal de velhice. Para os pastores, era um indispensável instru-
mento de trabalho. Para os caminhantes, uma grande ajuda 
para enfrentar as dificuldades do caminho. Independente da 
condição física do usuário, o objeto que a esfinge chamou de 
terceiro pé revelou-se um importante instrumento para man-
ter o equilíbrio e ainda para aliviar o esforço dos joelhos nas 
subidas e nas descidas. Provavelmente foi também o primei-
ro objeto a ser utilizado como arma, tanto para ataque como 
para defesa. A rigor, no entanto, é mais apropriado chamá-lo 
de terceiro membro pois, seja qual for o formato ou o tama-
nho, o terceiro apoio não tem função locomotora, sendo de 
fato um prolongamento da mão que o segura. É com ele que a 
mão alcança o chão, sem que se perca a postura ereta. Sendo 
uma super mão e um quase pé, também serve de ligação entre 
a parte de cima e a parte de baixo do corpo.
 Dependendo do uso, formato, material e outras cir-
cunstâncias, o terceiro membro pode ser chamado de bastão, 
cajado, bengala, vara etc. Na mão dos reis, tornou-se um sím-
bolo de poder e recebeu o nome de cetro. A bengala, durante 
muito tempo, era uma peça da indumentária dos homens, não 
só dos mais velhos, conferindo a seu possuidor um certo ar de 
elegância.
 Com o passar do tempo, os reis deram lugar aos gover-
nantes, os caminhantes tornaram-se viajantes e os pastores 
viraram vaqueiros. O bastão foi perdendo utilidade e prestígio. 
Foi aí que o senso comum começou a relacionar o uso do bas-
tão com velhice e debilidade, como no enigma da esfinge. Ora, 
todo homem deseja ser eternamente jovem, forte e bonito, 
ou ao menos parecer. Por isso, hoje em dia o terceiro membro 
é visto como coisa de velho e as pessoas evitam usá-lo, mesmo 
quando necessitam. Será que a esfinge profetizou?
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Prezados Associados,
 Consoante informação anterior, a Agência Nacional de Saúde (ANS) fixou para o período compreendido entre maio/2017 a 
abril/2018 um reajuste em até 13,55% e entre maio/2018 a abril/2019 de até 10% no índice de reajuste dos planos de saúde de modali-
dade individual. Para as demais modalidades o índice é “livre”, já que a decisão de reajuste é tomada pelas operadoras, por meio de 
negociações com as administradoras e sem qualquer limite de valores, sem intervenção da ANS. 

 É de se ressaltar que os atuais reajustes das operadoras para as demais modalidades estão variando entre 19% e 23%, segundo 
divulgação nas mídias eletrônicas, ou seja, bem acima das metas estabelecidas pela ANS para os planos Individuais e familiares. Neste 
aspecto, é de se destacar ainda que o plano de saúde comercial que atende aos funcionários que trabalham em nosso Fisco Saúde fixou 
o reajuste para 2017 em 27,36% e para 2018 em 19,73%. Esses são dados impactantes que estão acontecendo em relação à realidade 
dos demais Planos de Saúde.

 Agora, vamos falar do desempenho de nosso plano de autogestão, o Fisco Saúde.

 Avaliando o resultado operacional de janeiro a julho/2018 e a previsão para os meses de agosto e setembro/2018, pudemos 
projetar o resultado contábil do terceiro trimestre como suficiente para atender ao previsto na cons�tuição estatutária do Fundo de 
Reserva Técnica. 

 Do mesmo modo que ocorreu nos trimestres anteriores, decidimos não aplicar reajuste no valor da cota para o trimestre de 
outubro a dezembro de 2018, exceto em caso de ocorrência extraordinária, com impacto financeiro significa�vo ao Fisco Saúde, nos 
termos da Resolução n° 32 do Conselho de Administração e em face do disposto no inciso II, parágrafo 1° do ar�go 8° do Estatuto 
Social.

 Esse é mais um esforço que fazemos para não onerar o associado com mensalidade mais alta e, ao mesmo tempo, sem fragili-
zarmos o Fundo de Reserva Técnica, em obediência ao disposto em nosso Estatuto Social e no Regimento Interno.  

 Por que chegamos a essa decisão? Vamos elencar as razões:
 1. A administração do Fisco Saúde, aqui entendida como um todo, vem desde o início desenvolvendo esforços e realizando 
     ações de revisão de seus processos produ�vos comprome�dos na concepção de novos modelos de gestão e de estrutura 
      organizacional;

 2. De forma con�nuada, os associados estão demonstrando a percepção desses esforços e entendendo a extrema importância 
    ao fato de que é essencial uma par�cipação de todos na o�mização dos custos do Plano, significando a manutenção da 
     melhor qualidade aos menores custos possíveis;

 3. Estamos todos, administradores e associados, percebendo e contribuindo quanto a um trabalho con�nuado de conscien�-
     zação diante da realidade do mercado em que atuamos, principalmente quanto a um modelo de autogestão como o nosso;

 4. Em várias situações, estamos conseguindo estabelecer uma boa parceria entre os gestores do plano, com destaque à 
     equipe médica do Fisco Saúde, e os associados comprome�dos em receber um serviço médico com a melhor qualidade 
       possível. Esses associados estão compreendendo e atuando posi�vamente quando solicitados a ouvir uma segunda opinião 
     médica, principalmente em casos de intervenções de alto custo. Em muitas dessas situações, o associado tem optado pela 
     segunda opinião médica reportando e agradecendo ao Plano de Saúde, relatando a qualidade e o sucesso de tratamentos, 
     implicando muitas vezes em redução significa�va de custos

 Sendo o Fisco Saúde um plano de autogestão, o equilíbrio financeiro depende diretamente de uma postura consciente de 
cada associado quanto ao uso justo e adequado dos serviços disponibilizados.

Mais uma vez, estamos todos de parabéns! Continuemos assim!

 Nevton Borba de Andrade
 Presidente do Conselho de Administração

Nevton Borba de Andrade
 Presidente do Conselho de Administração

Rua da Aurora, 1443 | Sala 01 | Santo Amaro – Recife – PE | CEP: 50040-090 CNPJ 11.996.146/0001-55
PABX: 81 3126 7700 | www.fiscosaudepe.com.br | fiscosaude@fiscosaudepe.com.br ANS 41.766-1

 Consoante informação anterior, a Agência Nacional de Saúde (ANS) fixou para o período compreendido entre maio/2017 a 

COMUNICADO 
Recife, 3 de outubro de 2018

Manutenção da cota trimestral
Outubro-Dezembro/2018


