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AS DÚVIDAS SOBRE A LIVRE-ESCOLHA
Uma dúvida que volta e meia 

surge na cabeça do associado se re-
fere ao valor de reembolso que ele 
tem direito a receber por um servi-
ço médico. A CAC é um plano que 
permite a livre-escolha, isso signi-
fi ca que o associado tem o direito 
de escolher o profi ssional que fará 
seu atendimento, ainda que este 
não faça parte da Rede Creden-
ciada. Neste caso, o associado não 
terá a segurança de que receberá 
seu reembolso integral, porque o 
profi ssional muito provavelmen-
te não seguirá a tabela vigente do 
Plano.  Se o médico cobrar o va-
lor da tabela, o reembolso será in-
tegral, caso contrário, é um custo 
que o associado deverá arcar. 

É comum que o benefi ciário do 

Plano entre em contato discordan-
do de algum valor cobrado, ou do 
reembolso a receber. E a principal 
pergunta é: “Mas por que o mé-
dico não usou a tabela?”.  A res-
posta é simples: todos os médicos 
credenciados seguem estritamente 
o valor da tabela. Mas, os da livre-
-escolha não têm essa obrigação. 

A Tabela da CBHPM (Classi-
fi cação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos) se-
gue um padrão estabelecido pelo 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM). A CAC adotou esta tabe-
la para a cobrança dos valores de 
seus honorários após uma nego-
ciação em setembro de 2016 junto 
ao CRM e à ANS (Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar).

Existem algumas situações es-
pecífi cas que podem gerar discor-
dância, como os episódios em que 
o médico que vai realizar o proce-
dimento é um Staff (ou seja: não é 
credenciado, mas o hospital ou a 
sua operadora é credenciado). Nes-
te caso, este profi ssional tem de fa-
zer a cobrança dos honorários ba-
seada nos preços da tabela da CAC. 
Portanto, na eventual possibilidade 
disto ocorrer e houver, então, uma 
diferença de valores, o associado 
deve pegar o cálculo baseado na ta-
bela CAC e mostrar ao médico que 
o valor informado não é o correto.  

Resumo: o médico deve sem-
pre cumprir o combinado, pois 
o associado será reembolsado no 
valor exato da tabela.

A CAC evidencia esforços diários para que cada 
atendimento ao associado, do mais simples exame 
a uma cirurgia complexa, seja exemplar. E para que 
isso aconteça é importante que o benefi ciário esteja 
seguro de seus direitos. 

O associado que usa a Rede Credenciada 
tem seus custos cobertos de maneira integral 
(com exceção dos anestesistas, que podem, ou 
não, seguir a tabela CAC). 

Se houver qualquer cobrança nesses atendimen-
tos, a CAC deve ser informada imediatamente, a 
fi m de que possa lidar com o problema e tomar as 
medidas cabíveis. 

Não há custos para o benefi ciário
Outra dúvida freqüente é em relação à atuação 

do anestesista. Nenhum convênio possui anestesis-
tas credenciados. Este profi ssional pode, ou não, 
seguir o valor estipulado na tabela adotada pela 
operadora de saúde, ou ainda o associado pode so-
licitar uma prévia do valor a ser reembolsado pela 
anestesia. É certo que haverá reembolso ao associa-
do, mas, de acordo com os valores do procedimento 
cirúrgico correspondente a esta tabela. 

O associado pode verifi car junto ao médico 
responsável pela intervenção cirúrgica quem será 
o anestesista, e conversar com o profi ssional para 
saber qual valor será cobrado pela sua participação. 
Desta forma, terá a exata noção se o reembolso será 
integral (quando o anestesista decide seguir o valor 
de tabela) ou se o reembolso será parcial.    

Casos extras
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A CAC alerta seus associados 
para um golpe que vem preocupan-
do pacientes internados e seus fa-
miliares em todo o Rio de Janeiro e 
também em outros estados. 

Exatamente no momento de 
maior fragilidade, famílias de pa-
cientes internados estão recebendo 
ligações de pessoas que se passam 

por médicos e que cobram deter-
minados valores para que proce-
dimentos urgentes sejam feitos. O 
dinheiro, supostamente, agilizaria 
o tal procedimento. Os criminosos 
dizem, ainda, que este valor seria 
reembolsado pelo Plano. O “Golpe 
do Hospital” tem gerado matérias 
na mídia e causa preocupação nas 
autoridades.  

Caso ocorra uma ligação como 
essa, os familiares devem procurar 
imediatamente a administração do 
hospital e, em hipóteses alguma, 
efetuar qualquer pagamento.

Ao contrário do que se possa 
imaginar a princípio, as autoridades 
dizem que não há qualquer compro-
vação de conivência dos hospitais, 
uma vez que este crime ocorre em 

unidades publicas e particulares e 
não são restritos a uma região do 
país. O que existe é a atuação de uma 
quadrilha que se aproveita de um 
momento de fragilidade para agir de 
maneira inescrupulosa. Como esse 
grupo adquire as informações dos 
pacientes é algo que está sendo in-
vestigado. 

O Dr. Avelino Martinez, As-
sessor Médico da CAC, diz que 
as vítimas costumam ser parentes 
que estão vulneráveis, em razão da 
gravidade do estado de saúde do 
paciente. O associado da CAC que 
for vítima de tal ligação deve fazer 
um primeiro contato com a ouvido-
ria do hospital, caso não tenha uma 
solução, precisa entrar em contato 
com a Ouvidoria da CAC. 

CUIDADO COM O GOLPE DO HOSPITAL

O pleno atendimento ao as-
sociado do Plano é um compro-
misso que a CAC desenvolve 
diariamente através de uma Rede 
Credenciada ampla e altamente 
qualificada, no entanto, para que 
este objetivo seja atingido, além 
de todos os serviços cobertos, 
existem alguns que excedem o 
atendimento exclusivamente mé-
dico, é o caso dos tratamentos 
seriados, ou seja, dos serviços ex-
trarregulamentares.     

A CAC possui total entendi-
mento da importância desta ati-
vidade e, por esta razão, paga a 
maior parte desses serviços. Es-

perando que o associado usufrua 
deste tratamento e siga rigorosa-
mente as orientações do profissio-
nal de saúde que o assiste.

No intuito de que estes servi-
ços sejam mantidos com a quali-
dade necessária e possam, assim, 
beneficiar quem necessita, a CAC 
precisa realizar um ajuste nos va-
lores dessas consultas em trata-
mentos seriados.  

Dessa forma, a partir de janei-
ro de 2017, os tratamentos que 
envolvem atendimentos de psico-
logia, fonoaudiologia e nutrição 
sofrerão alterações em seus valo-
res de participação.  

Para mais informações sobre este reajuste, entre em contato com o setor de Teleatendimento. 
Tel: (21) 2126-7000, De 2ª a 6ª feira (7h30 às 19h30) ou mande e-mail para: atendimento@cac.org.br

PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA

Os atendimentos de psicologia e 
fonoaudiologia terão participação de 
50% sobre os valores de R$ 60,00 
(em atendimento individual). 

PSICOTERAPIA FAMILIAR/ GRUPO

Já os de psicoterapia familiar ou 
em grupo terão a participação de 
50 % sobre o valor de R$ 80,00.

NUTRIÇÃO
Os de nutrição serão reajustados 

para uma participação de 20% so-
bre o valor de R$ 65,00.

A Ouvidoria da CAC funciona em dias úteis, das 8:00h às 17:00h e os contatos com a área podem  
ser feitos através do telefone (21) 2126-7168, ou pelo email ouvidoria@cac.org.br .

REAJUSTE NOS VALORES DE TRATAMENTOS SERIADOS
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OS NOVOS DIRETORES ELEITOS DA CAC
Francisco Carlos Areias Ma-

rins, é o diretor de Assistência aos 
Associados da CAC. Ele iniciou 
suas funções na CEDAE como mo-
torista, trabalhou um período como 
operador de tratamento de esgoto e 
atualmente é diretor de Comunica-
ção do Sindicato dos Funcionários 
da CEDAE, na base de Niterói. Sua 
formação é o ensino médio comple-
to, possuindo formação em Técnico 
de Meio Ambiente e MBA em Ges-
tão de Saúde e Previdência.

CN: Fale um pouco sobre a 
importância da CAC para os tra-
balhadores da CEDAE e seus fa-
miliares.

FC: A CAC tem uma importân-
cia muito grande, primeiro porque 
foi uma instituição fundada através 
de uma concessão de nossa produ-
tividade, os trabalhadores abriram 
mão do direito de produtividade 
para que fosse fundada a CAC, e 
principalmente na questão de RH 
onde ela mantém a retenção de ta-
lentos. Nessa linha que eu vejo o 
grau de importância, não só para 
os funcionários da CEDAE como 
para os seus familiares, tendo a 
oportunidade de colocarmos nossos 
dependentes em um plano de saúde 
que atende a todos os anseios.

CN: Quais são suas expecta-
tivas em relação ao trabalho que 
vai desenvolver em sua Diretoria?

FC: A expectativa é enorme. 
Eu já tive um primeiro mandato 
como presidente e outro de diretor 
de Comunicação no sindicato, en-
tão acabo absorvendo muitos pro-
blemas da categoria em relação ao 
sindicato. A minha vinda para cá 
visa amenizar ou estreitar mais o 
relacionamento entre funcionário 
e a CAC, tentar dirimir problemas 
e fazer o intercâmbio funcionário, 

CAC e CEDAE. Uma questão que 
vemos hoje é a do atestado médico, 
que é fornecido por profissionais da 
Caixa de Assistência e demora mui-
to tempo para que  cheguem à CE-
DAE, principalmente na questão de 
internação. Pretendemos fazer este 
tripé funcionar Funcionário-CAC-
-CEDAE.

CN: O que os associados devem 
esperar do seu trabalho na CAC?

FC: Eles devem esperar traba-
lho, muito trabalho, dedicação, res-

ponsabilidade e transparência. Pre-
tendo acolher todas as dificuldades 
que a categoria tem na base e ten-
tar solucionar junto à Diretoria da 
CAC, que a meu ver está muito bem 
composta. E por eu ter conheci-
mento sobre as pessoas dos direto-
res e do presidente, acredito que va-
mos conseguir fluir o trabalho que 
pretendemos implantar na CAC.

O novo diretor Técnico de De-
sempenho da Caixa de Assistência 
dos Servidores da CEDAE, em-
possado no dia 02 de dezembro do 
ano passado, é Vitor Soares Du-
que Estrada. Ele era operador de 
tratamento de esgoto (atualmente 
esta função é chamada de agente de 
saneamento). Possui formação em 
Advocacia, pela Faculdade São José, 
e Pós-graduação em direito penal e 
processo penal. 

Confira a seguir alguns pontos 

levantados sobre a expectativa do 
seu trabalho na CAC:

CN: Qual a relevância da 
CAC, em sua opinião, como o 
Plano de Saúde dos servidores 
da CEDAE?

VD: A CAC é um plano de saú-
de diferenciado, por se tratar de um 
plano corporativo ele se faz mais 
presente na vida dos associados. O 
acesso ao plano é mais fácil, o que 
acaba se tornando o maior diferen-
cial da CAC em relação a qualquer 
outro plano. O contato com a Dire-
toria e com o corpo técnico agiliza 
o atendimento e a solução dos pro-
blemas, consequentemente, a Em-
presa gera uma enorme segurança 
ao trabalhador e aos seus familiares, 
dando a ele qualidade de vida e ge-
rando bem-estar.

CN: Quais são suas expectati-
vas em relação ao trabalho que vai 
desenvolver em sua Diretoraia?

VD: Estou aberto a novos de-
safios. A CAC é uma empresa que 
eu sempre ouvi falar muito bem. A 
gente sabe que precisa estar sem-
pre em constante aperfeiçoamento 
no quadro de funcionários, e essa 
mudança já está sendo feita. Estou 
disposto a aprender e a desenvolver 
muito bem o meu trabalho. A repre-
sentar a categoria e os trabalhadores 
que me elegeram e a fazer o que for 
possível para melhorar a qualidade 
do Plano.

CN: O que os associados devem 
esperar do seu trabalho na CAC?

VD: Os associados podem espe-
rar uma pessoa com muita força de 
vontade e disposto a trabalhar, que 
irá fazer tudo na medida do possível 
para que possa manter a qualidade 
do Plano e de vida do trabalhador, 
tendo em vista que a saúde é um bem 
que reflete na vida do empregado.

Vitor S. D. Estrada e Francisco C. A. Marins



-

Informativo da Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE - CAC aos seus associados
Ano11, nº55, JANEiRO/ 2017

Diretor-Presidente – Clovis Francisco do Nascimento Filho, Diretor Administrativo Financeiro - Paulo Henri Lopes dos Santos, 
Diretor Técnico - Operacional – Reynaldo de Souza Dutra, Diretor Técnico de Desempenho - Vitor Soares Duque Estrada,

Diretor de Assistência aos Associados - Francisco Carlos Areias Marins

Jornalista Responsável: Jorge D’ Moraes MTB - 23915; Projeto Gráfico: Priscila Thompson Sammartino
Estagiário: Helom Carlos; Tiragem: 12.500 exemplares

Caixa de Assistência dos Servidores da CEDAE - CAC

Sede: Av. Presidente Vargas, 463 - 15º andar - CeP: 20071-003. Telefone geral: (21) 2126-7150 | FAX: (21) 2221-9516.
Central de Teleatendimento: (21) 2126-7000 | Vida UTi: (21) 3461-3030

 Website: www.cac.org.br | e-mail: atendimento@cac.org.br

A CAC lembra que o melhor caminho para resolver qualquer problema, o mais rápido e eficiente, e que não 
prejudica outros associados, é através de nossos Canais de Atendimento. 

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

 Teleatendimento
Solicitações de internação, autorização de exames 
e atendimento à rede Credenciada. De 2ª a 6ª feira 
(7h30 às 19h30)
Tel.: (21) 2126-7000

 Email
Envie suas dúvidas, sugestões, críticas e pedidos de 
autorização para o email:
atendimento@cac.org.br

 SAC
informações, dúvidas e reclamações de associados.
Tel.: 0800 7018017

 Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação criado 
pela CAC, e tem como missão intervir em favor 
dos beneficiários que recorreram aos serviços da 
instituição e não se sentiram satisfeitos com a so-
lução do problema ou com a posição apresentada 
pela CAC.
De 2ª a 6ª feira (8h às 17h)
Tel.: (21) 2126-7168
ouvidoria@cac.org.br

 Sede
Av. Presidente Vargas, nº 463/ 15º andar. Centro, Rio de Janeiro - RJ. 

 Representações
O endereços das nossas Representações estão em 
nosso website www.cac.org.br


