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Os pagamentos de reembolsos de 
anestesistas e o impacto negativo em 
relação às notifi cações de investiga-
ção preliminares (NIP), registradas na 
Agência Nacional de Saúde, ainda ge-
ram dúvidas entre os associados. Leia a 
seguir a entrevista com o Assessor Mé-
dico da CAC, Dr. Avelino Gonzales, 
esclarecendo essas questões.

1-  Dr.  Avelino, por que existem 
dúvidas em relação ao pagamento dos 
anestesistas?

Os anestesistas não são credenciados 
em nenhum plano de saúde. Há 20 anos 
eles fi zeram a opção do descredenciamen-
to geral para todos os planos de saúde. 
Existe uma orientação da Sociedade de 
Anestesia para que nos casos de pacien-
tes de convênio eles adotem a tabela da 
CBHPM, que hoje norteia os pagamen-
tos das redes credenciadas. A CAC adota 
esta tabela, mas pelo fato dos anestesistas 
não serem credenciados, alguns sempre 
acabam colocando um valor acima. O 
certo seria o anestesista cobrar pela tabe-
la, mas eles não são obrigados a isso. Tem 
uns que colocam 20, 30, 40 % acima do 
que seria o desejado e o reembolso, é im-
portante que se diga, é apenas pelo valor 
da tabela. Então isso faz uma diferença 
entre o apresentado e o reembolsado.

2 – Fale mais sobre reembolso
Quando o médico solicitante vai 

fazer uma cirurgia, ele marca uma pré-
via do que ele está pensando em fazer. 
Suponhamos, o ginecologista vai fazer 
uma histerectomia, então na tabela dos 
convênios existe um valor para histe-
rectomia. E aí, quando o associado for 
pedir essa cirurgia, ele já vai receber a 
prévia do reembolso. Ele conversa com 
o cirurgião e verifi ca se o anestesista vai 
cobrar esse valor, se for isso, o reembolso 
será integral. 

Agora, durante a histerectomia o 
cirurgião verifi cou a necessidade de re-
tirar também os ovários. Neste caso, 
esse valor, esse código extra, não estava 
autorizado, porque só foi visto durante 
a intervenção cirúrgica. Toda vez que o 
cirurgião faz um procedimento que não 
estava planejado inicialmente ou que não 
estava autorizado previamente, ele faz 
um relatório pós-operatório do que acon-
teceu na cirurgia, da necessidade de fazer 
esse procedimento extra. Quando ele faz 
esse relatório e a CAC autoriza, automa-
ticamente o anestesista também vai ter 
um acréscimo nesse valor. O reembolso é 
sempre baseado naquilo que foi realizado.

3 - Recentemente, a CAC respondeu 
a questões envolvendo Notifi cações de 

Investigação Preliminares (NIP). Por 
que isso acontece, já que a CAC não visa 
lucro, como outros planos de saúde, e é 
um patrimônio do próprio associado? 

Pelo fato da CAC não ter fi ns lucra-
tivos, pelo fato da CAC ter sido cria-
da para dar um suporte assistencial na 
parte de saúde para seus associados e ao 
mesmo tempo pela CAC dispor de uma 
Ouvidoria, eu acho que todo associado 
do Plano, que anos atrás usou parte de 
um valor que teria direito de reajuste sa-
larial para poder fazer o fundo da CAC, 
ou seja, para ele ter uma participação 
importante nesse processo todo, deveria 
sempre procurar os setores executivos, 
ou seja, os setores de liberações de guias, 
de liberação médica para discutir porque 
que algo não foi autorizado. Para isso a 
CAC disponibiliza uma série de canais 
de atendimento, incluindo, em última 
instância, a Ouvidoria.

Se você chega numa seguradora de 
saúde, numa empresa, ou num plano 
de saúde para falar com o diretor, com 
o gerente, você não consegue falar. Na 
CAC, todo mundo consegue esse diá-
logo, porque aqui o conceito de famí-
lia não é mera retórica, conversa fi ada. 
A CAC existe para atender bem, para 
prestar serviço de qualidade e tratar cada 
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associado, cada trabalhador da CEDAE 
que está no Plano e todos os seus fami-
liares da melhor maneira possível. Então, 
não faz sentido se abrir uma ocorrência 
externamente sobre algo que pode ser re-
solvido dentro da própria casa.

Infelizmente, alguns associados, com 
certeza por falta de orientação, acham que 
é melhor procurar seus direitos na agência 
reguladora na ANS. O que acontece é que 
toda vez que se faz uma queixa, mesmo 
que essa queixa não proceda, a ANS tem 
que abrir uma ocorrência, e de acordo 
com a quantidade de ocorrências, mesmo 
que nós estejamos certos em todas, a em-
presa pode ser penalizada. Então, a CAC 
já teve recentemente penalização, o Plano 
deixou de receber novas adesões por essas 
questões. Ou seja, a CAC estava certa, foi 
penalizada e com isso, quem perdeu tam-
bém foram associados que queriam entrar 
no Plano e tiveram que esperar.

Teve inclusive uma pessoa que ten-

tou entrar na CAC, mas não podia en-
trar porque o plano estava suspenso em 
decorrência dessas reclamações. E aí, ele 
foi à ANS abrir uma ocorrência, porque a 
CAC não queria incluí-lo. Parece piada, 
mas foi um fato real. 

A CAC hoje vive um ambiente de 
estabilidade, desfruta de um bom con-
ceito junta à rede credenciada, paga em 
dia. A Agência Nacional de Saúde hoje 
vê a CAC com outros olhos, mas in-
felizmente, às vezes chega uma quan-
tidade de reclamações improcedentes 
que acabam gerando estes transtornos.

4 - Em sua opinião, por que o associa-
do deve resolver eventuais problemas de 
maneira direta com a CAC? 

Hoje, a CAC não tem dívidas, tem 
ativos garantidores bons, é uma empresa 
sólida, que desfruta de um bom relacio-
namento com a rede credenciada. O as-
sociado tem que entender o seguinte: ele 
faz parte da CAC, a CAC é um ‘pedaci-

nho’ dele. Por isso, o que podemos dizer 
é que nos casos em que exista alguma dú-
vida, algum desentendimento em relação 
à posição de um profissional médico e à 
posição da CAC, o beneficiário entenda 
que nós estamos aqui por uma razão bem 
clara, oferecer a ele o melhor serviço de 
assistência médica possível, respeitando-
-o sempre, e buscando de maneira rápi-
da e eficaz resolver qualquer pendência. 
Ao contrário de operadoras de mercado, 
para nós o associado não e um número, 
não é mais um, não é alguém que não 
conhecemos. Não há na CAC interesse 
algum em prejudicar qualquer associado, 
pela simples razão de que nós não visa-
mos lucro e prima-
mos pela qualidade 
no atendimento.

 
Dr. Avelino Gonzales

Assessor Médico

Os exames médicos periódicos per-
mitem identificar possíveis fatores de 
riscos à saúde dos trabalhadores. Para o 
Dr. Jorge Guilherme, responsável pelo 
Departamento Médico Social da CAC 
- DEMES, a periodicidade em realizar 
esses exames se transforma numa filoso-
fia de medicina preventiva, permitindo 
analisar os exames prévios e periódicos 
para o desenvolvimento de um programa 
específico para cada servidor. Controle de 
hipertensão, diabetes, redução de contro-
le de peso ou de orientação alimentar são 
alguns dos programas ativos do departa-
mento de medicina preventiva da CAC.

Uma novidade é a inclusão dos exames 
de marcadores tumorais por faixas etárias 
do empregado no periódico, pois com base 
em pesquisa disponibilizada pelo Instituto 
Nacional do Câncer – INCA, 600 mil no-
vos casos surgem no país anualmente, e 60 
% destes casos são detectados em estágio 

avançado. O alto impacto socioeconômico 
também é um dos agravantes que ajudam 
a elevar esse quadro da doença. “Primeira-
mente, o foco é curar precocemente e levá-
-lo para uma área de cura”, ressalta Jorge 
Guilherme.

O calendário 2017 dos exames pré-
vios e clínicos dos servidores da CEDAE 
começa nos meses de março e abril. Os 
núcleos localizados no Juramento, San-
tíssimo, Ladeira de São Bento, Todos os 
Santos, Penha 1, Penha 2, Moreira Cé-
sar e Boa Vista em São Gonçalo serão as 
primeiras unidades a receberem a equipe 
médica para a realização dos exames nos 
servidores. Já os exames complementares, 
que precisam de equipamentos e infraes-
trutura maiores, serão direcionados para 
clínicas e hospitais da rede de credencia-
dos da CAC. As datas e a definição dos 
médicos serão enviadas com antecedência 
para cada núcleo.

O Dr. Jorge Guilherme chama a aten-
ção para  exames específicos que ajudam a 
melhorar a qualidade de vida de homens 
e mulheres. O periódico da CAC possui 
exames de próstata, ultrassonografia de 

mama e ultrassonografia pélvica, vaginal. 
“Nós optamos por entrar nessa seara no 
sentido de colher informações de medi-
cina preventiva, inclusive fazendo perió-
dico para o homem e periódico específico 
para mulher”.

Prevenir é o melhor caminho, e os 
exames médicos periódicos existem para 
esse fim, já que permitem o monitora-
mento, detecção e tratamento de pro-
blemas. Essa preocupação é um dever 
do empregador, que precisa estar atento 
às condições de saúde do seu quadro de 
colaboradores.
Agenda dos primeiros núcleos atendidos 
para exames médicos periódicos:

continuação >> COMO O ASSOCIADO DEVE AGIR PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Prévios: Período de 01/03 à 31/03/2017
Clinico: Período de 01/04 à 30/04/2017
Núcleo 100.002-Juramento
Núcleo 100.003-Santíssimo
Núcleo 168.013-Ladeira de São Bento
Núcleo 168.018-Todos os Santos
Núcleo 168.023-Penha 1
Núcleo 168.037-Penha 2
Núcleo 201.011-Moreira César/São Gonçalo
Núcleo 201.025-Boa Vista/São Gonçalo
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Diante do índice de pessoas que so-
frem com alguma patologia adquirida 
ou recorrente, a CAC desenvolveu pro-
gramas de prevenção que atendem jus-
tamente as necessidades dessa parcela do 
quadro geral de seus empregados ativos. 
Hipertensão arterial, diabetes, depen-
dência ao álcool, cigarro e demais drogas, 
são alguns dos PrOGrAMAS ofereci-
dos com o intuito de proporcionar a recu-
peração, o bem-estar ou o monitoramen-
to, em casos de doenças ainda sem cura.

Os programas da Saúde Ocupacional 
contemplam os empregados ativos, como 
destaca o Dr. Jorge Guilherme de Mora-
es, responsável pelo Departamento Mé-
dico Social da CAC - DEMES: “Temos 
que frisar que os programas preventivos 
hoje em dia, são direcionados somente 
aos empregados da CEDAE, PrECE 
e da CAC. Não entram os dependentes, 
nem os aposentados titulares”.

A estrutura conta com uma equipe 
formada por médicos, enfermeiros, psicó-
logos e assistentes sociais para dar todo 
suporte necessário ao tratamento do pa-
ciente. Porém, para fazer parte de um dos 
programas o empregado passa por uma 
triagem para ser identifi cado o diagnós-
tico e consecutivamente as especialidades 
médicas que terá acompanhamento.

O rEEDUCAC, por exemplo, é um 
programa destinado à reeducação alimen-

tar para casos de hipertensão e diabetes as-
sociados à comorbidade diagnosticada. As 
inscrições para participar deste programa 
em 2017 foram realizadas no período de 
17 a 30 de novembro de 2016. As triagens 
para o programa são um procedimento 
adotado para identifi car se o candidato se 
enquadra ao perfi l necessário. “Já o pro-
grama de Hipertensão arterial – PHA, e 
o programa Diabetes, são normalmente 
direcionados a consultórios de médicos 
credenciados da CAC, em clínicas de 
cardiologia ou clínicas profi ssionais de 
endocrinologia, na questão de controle de 
diabetes”, detalha, Dr. Jorge Guilherme 
em relação ao encaminhamento feito para 
esses dois tipos de tratamento.

Sobre a questão preocupante com re-
lação ao uso de álcool e outras drogas, o 
relatório divulgado pelo Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
UNODC), comprova crescimento no 
consumo. Segundo o relatório, cerca de 
5% da população adulta no mundo,ou 
seja, cerca de 250 milhões de pessoas, 
usaram pelo menos uma droga em 2014, 
e essa estimativa também cresce em rela-
ção ao número de pessoas que apresentam 
transtornos relacionados ao consumo de 
drogas.

Atenta a essa realidade, a CAC desde 
1993 oferece o Programa de Prevenção ao 
Alcoolismo e outras Drogas - PrOPAD, 

para atender aos empregados ativos da 
CEDAE, PrECE e CAC em fase ini-
cial ou os já portadores da dependência 
química. O principal objetivo do Progra-
ma, que é gratuito, é a recuperação dos 
empregados que se encontram em fase 
inicial ou os já portadores de dependên-
cia química, melhoria do desempenho 
profi ssional e da qualidade de vida. O 
direcionamento para tratamento é reali-
zado através da equipe multiprofi ssional 
(médicos, assistentes sociais, psicólogos e 
técnicos de enfermagem). 

O tratamento ambulatorial, a psicote-
rapia e a internação são alguns dos servi-
ços oferecidos de acordo com o estágio de 
dependência química, como salienta Dr. 
Jorge: “O suporte psicológico pode exis-
tir inclusive fora da clínica, através dos 
psicólogos cadastrados na CAC, porque 
a gente sabe que dependência química é 
uma situação extremamente complicada 
de tratar”.

Para participar do Programa, o pró-
prio empregado pode entrar em contato 
com a CAC, através do Departamento 
Médico-Social/Serviço Social. O enca-
minhamento para o Programa também 
pode ser efetuado pela chefi a direta ou 
familiares do empregado, pelos profi s-
sionais externos, pelo exame periódico 
ou por outros Programas da CAC. Após 
análise da equipe multiprofi ssional CAC, 
será elaborado e proposto um plano de 
tratamento ao empregado e seus familia-
res pois, durante o tratamento, os fami-
liares participarão de todas as etapas.

A novidade em relação aos programas 
de prevenção da CAC é o retorno do Zero 
Nicotina, o ZErONIC. O programa vol-
tado ao combate ao tabagismo está em fase 
de reformulação. “Estamos reformatando 
e agora pretendemos colocar ele neste pri-
meiro semestre novamente em funciona-
mento”, disse o Dr. Jorge.

Além de todo suporte com infraes-
trutura e profi ssionais da área médica, o 
DEMES disponibiliza material de co-
municação preventiva nas suas represen-
tações em relação ao PrOPAD e outros 
Programas da CAC.

Como entrar em contato com a equipe dos programas de prevenção da CAC

OS PROGRAMAS DE 
PREVENÇÃO DA CAC

PROSAO – Programa de Saúde Ocupacional
PHA – Programa de Hipertensão Arterial

Programa Diabetes

Tel.: (21) 2126-7196 (de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 17:00h)

PROPAD – Programa de prevenção ao Álcool 
e outras Drogas

Tel.: (21) 2126-7198 e 2126-7199 
(de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 16:30h)
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No dia 1º de Fevereiro, a receita Federal comunicou, através de publicação no Diá-
rio Oficial, que dependentes declarados a partir de 12 anos de idade terão que emitir o 
cadastro de pessoa física – CPF, para inclusão do registro na declaração do imposto de 
renda. Este ano, a declaração ao Ir será entre 2 de março e 28 de abril.

Anteriormente, a obrigatoriedade era a partir de 14 anos de idade e a tendência é 
que em breve todos os dependentes tenham o número do CPF cadastrado no Ir. Essa 
alteração foi adotada pela receita Federal para dificultar tentativas de fraudes relacio-
nadas à inclusão de um  mesmo dependente em mais de uma declaração, e retenção de 
declarações em malha fina.

Os associados da CAC que fazem a declaração de imposto de renda, que tenha 
dependentes a partir de 12 anos e ainda não informaram o número do CPF, poderão 
comunicar através do Teleatendimento da CAC, que funciona de segunda a sexta, 
das 07h30 às 19h30. 

Já as solicitações de emissão das declarações e envio por e-mail poderão ser feitas 
através do telefone 2126-7000, primeiro escolhendo a opção 1 da gravação, seguido da 
opção 3 (financeira). Os associados, após a solicitação da emissão da declaração, por te-
lefone, poderão retirar o documento na sede da CAC ou em suas representações.

O CPF pode ser solicitado pela internet ou nas agências do Banco do Brasil, da Caixa 
Econômica Federal e Correios.

OBRIGATORIEDADE DO CPF PARA 
DEPENDENTES ACIMA DE 12 ANOS


