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EDITORIAL
Um compromisso ainda melhor

 COMPESAPREV ITINERANTE
5 anos e muita estrada pela frente.

PRESTANDO CONTAS

85/95
As novas regras para a aposentadoria.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Quer uma vida tranquila?
Faça um planejamento.

CAPA | MEDITAÇÃO
Entre nessa prática e fique mais leve.  

DOENÇAS NEUROLÓGICAS
Com a idade, elas aparecem.
Mas nada está perdido.

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA
Cuidados redobrados.

MUDANÇA NO ATENDIMENTO
CompesaSaúde traz novidades. 

SEU CÍCERO, DE TUPANATINGA

SÃO JOÃO
Receitas diet com gostinho de saúde.

NOVOS CREDENCIADOS

Revista Compromisso
Que alegria em retomarmos a nossa comunicação! 
Agora, de forma mais ampliada, mas com o mesmo 
empenho de sempre. A grande notícia é que  
o Jornal Compromisso cresceu e tornou-se a Revista 
Compromisso. Ela é o resultado de um projeto  
de, cada vez mais, estreitarmos essa proximidade com 
os Participantes. E cada um de vocês representa esse 
avanço: fazer a nossa comunicação mais eficiente.
Nesta primeira edição, muitos fatos marcantes.  
O Compesapev Itinerante, por exemplo, está em 
festa: são 5 anos de muito trabalho e prestação 
de serviços. Você vai conferir na matéria especial  
e no “Fala, Participante”, com perguntas e respostas 
esclarecedoras.
Mas que tal começar....relaxando? Isso mesmo.  
Temos uma matéria sobre meditação e seus 
benefícios, com muitas dicas para esquecer um pouco 
as preocupações.
O CompesaSaúde tem novidades sobre o atendimento. 
E falando sobre saúde, você sabia que as doenças 
neurodegenerativas atingem até 1 bilhão de pessoas 
no mundo inteiro? Pois então conheça melhor sobre 
Alzheimer e Parkinson, seus sintomas e formas  
de tratamento.
Como andam as finanças? Você planeja o seu ciclo 
de vida para ficar mais tranquilo? Leia com atenção  
a matéria sobre esse assunto.
Enfim, a Revista Compromisso chega assim: trazendo 
conteúdo de qualidade em cada letrinha.

Boa leitura!

Fundação Compesa de Previdência e Assistência
Rua Augusto Rodrigues, 60 - Torreão - Recife-PE CEP:52030-180 
Fone: (81) 3366-2414/3366-2434 -  Fax CompesaPrev:  
(81) 3366-2422 -  Fax CompesaSaúde: (81) 3366-2447
e-mail: centralderelacionamento@compesaprev.com.br
site: www.compesaprev.com.br
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Grupo de coco abrilhanta Itinerante 

“É a segunda vez que participo e achei as 
palestras muito boas. É bom estar cara a cara 
com a CompesaPrev, dar sugestões e sentir 
que está sendo ouvido”, relata o aposentado 
Emílio Gabriel de Oliveira, 65 anos, de Arcoverde.  
Da mesma opinião compartilha a coordenadora  
do Centro de Educação Socioambiental da 
Compesa (CESAC), em Arcoverde, Carmem Tavares, 
“É preferível essa forma de comunicação corpo 
a corpo do que folders, cartazes e informativo 
em papel. O resultado é melhor, as dúvidas  
e sugestões podem ser dadas pessoalmente”.
Ao final das palestras, a equipe formada por inte-
grantes das áreas de Previdência, CompesaSaúde, 
Comunicação e Relacionamento, Investimentos, 
além do diretor de Benefícios, Luciano Santana, 
realizaram um balcão de informações para 
atendimento pessoal. 
Em agosto, tem início a segunda etapa com visitas 
às principais unidades da Compesa, na Região 
Metropolitana do Recife. A divulgação das datas 
será feita na segunda quinzena de junho.

O roteiro seguiu as localidades de Salgueiro, 
Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Arcoverde, 
Garanhuns, Caruaru e Petrolina, onde foi preciso um 
dia extra. Através do balcão de informações, foram 
feitos esclarecimentos sobre recadastramento, 
aposentadoria, empréstimo e adesão aos planos  
de previdência e saúde.
Durante os oito dias foram discutidos temas, 
como reforma da previdência; planejamen-
to para aposentadoria; mudança no índice de 
atualização da reserva de poupança no plano  
BD da CompesaPrev; melhorias nos procedimen-
tos da perícia odontológica final; incentivo ao 
credenciamento no Interior; orçamento familiar  
e diferenças entre os Planos I, II e III do  
CompesaSaúde. Entre as novidades apresenta-
das neste ano, estão os esclarecimentos sobre   
os canais de comunicação oferecidos aos Parti- 
cipantes, além  do acordo firmado entre a Receita 
Federal do Brasil e dos Estados Unidos para evitar  
a evasão de divisas. Isso gerou a obrigatoriedade 
da CompesaPrev em consulta seus as-
sociados, por meio do preenchimento de um  
formulário, sobre a relação destes com os EUA.   

No dia dezessete de maio, encerrou-se a primeira etapa do CompesaPrev 
Itinerante deste ano. Em sua quinta edição, o projeto alcançou cerca  
de 197 participantes diretamente e 394 indiretamente, considerando  

a formação de multiplicadores de informação. 

FALA, PARTICIPANTE

Ao final do quarto dia do CompesaPrev Itinerante, em 28 de abril, em Arcoverde, 
a presença do grupo de coco Irmãs Lopes veio para trazer mais alegria 
ao ambiente. O grupo, que é formado por filhos e netos de compesianos, 
havia recebido, no dia anterior, o 7º Prêmio da Música de Pernambuco,  
na categoria “Culturas Populares".

O Plano III é um plano adaptado
à Lei 9.656/98 (rol de procedimen-
tos da ANS) que cobre nutrição, 
psicologia, imunoterapia, terapia 
ocupacional, entre outros proce- 
dimentos. Já os Planos I e II são 

limitados à cobertura da Norma SAD 102, dis-
ponível no site em A CompesaPrev. 

Solicite seu empréstimo na 
Fundação, de segunda a sexta-
feira, para receber na semana 
seguinte (quinta-feira) na conta-
corrente ou poupança e até o 5º 
dia útil para receber na folha de 

pagamento Compesa/CompesaPrev. Solicite 
uma simulação com algumas das assistentes 
do Interior ou para as atendentes da Sede 
CompesaPrev. 
(Ana Carolina Oliveira, assistente de investimentos.) 

Confira alguns questionamentos  
levantados durante a Itinerante.

1-

2-

3-

5 anos5 anos 

Por Fernanda Sales e Rayane Guimarães

Qual a diferença do Plano III 
para os Planos I e II ?  
( D av i d    Moura, 33 anos, técnico 
operacional, Serra Talhada.)

No Plano BD posso fazer 
contribuições extras?  
( J o s é  Raimundo Ramos de Macedo,  
57 anos, motorista, Caruaru.)

(Patrícia Firpo, assistente social.)

Quais são os prazos e os procedimentos 
para retirada de empréstimo? 
(Milton José Gomes, 54 anos, auxiliar  
de saneamento, Arcoverde.)

Sim.  O  Regulamento do Plano BD 
n° 02-A prevê para os Participantes 
a constituição  de uma Conta Indi-
vidual de Contribuição Voluntária, 
onde seu saldo será atualizado pela 
rentabilidade auferida pelos recur-
sos garantidores. Para maiores esclarecimen-
tos, observar a Seção XX - DA PORTABILIDADE -  
Subseção I. 
(Patrícia Benício, coordenadora de previdência.)
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Investimentos – Março 2016  – Plano BD (Benefício Definido)

Evolução dos Associados Planos de Saúde I e II Evolução dos Associados Plano de Saúde III

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Planos I e II

Receitas e Despesas  
CompesaSaúde - Plano III

Quadro do Acompanhamento dos Percentuais de Adesão  
no Plano de Previdência da CompesaPrev 

Evolução do Patrimônio  
da CompesaPrev

Evolução dos Associados do CompesaPrev

Renda Fixa (1)

Janeiro Janeiro

Janeiro Janeiro

3419 2876 84,12

84,59

Janeiro
Janeiro

Janeiro

3289

4.284.265,67 165.590,80

677.781.153,18 

 R$ 3.560.827,90 101.320,76 

4.523.973,81 169.735,74

688.036.498,29 

 R$ 3.795.252,79 130.558,81 

4.830.972,80 193.271,89 

 698.420.212,34 

 R$ 3.567.284,09 138.585,50 

4.806.515,53 198.613,56

 705.649.260,16 

 R$ 3.690.533,69 170.636,77 

2824 1546 663

4904

26

9076

5085

5098

26

883

543.922.167,59 88,30 1,24 4,34

Segmento

Mês Mês

Mês Mês

Total de Empregados
da Compesa  

Mês
Mês

Mês

Titulares Titulares

  Receita R$   Receita R$

Total de Adesões
  Evolução Patrimonial R$

Ativos Pensão

Dependentes Dependentes

Renda Fixa (1)

Renda Variável (2)

Imóveis (3)

Empréstimos (4)

Despesa R$ Despesa R$

Percentual (%)

Aposentados Autopatrocínado

Agregados AgregadosTotal Total

TotalBPD

Comentário
Distribuição dos Investimentos

Valor em R$ 
Participação sobre Total 

dos Investimentos 
Rentabilidade  

mensal %
Rentabilidade 
acumulada %

Renda Variável (2)

Fevereiro Fevereiro

Fevereiro Fevereiro

3414 2881 84,39

84,75

Fevereiro
Fevereiro

Fevereiro

3282

2831 1548 664

4880

25

9058

5093

5102

25

896

35.767.606,77 5,81 9,36 9,65

Imóveis (3)

Março Março

Março Março

3407 2882
Março

Março

Março

3279

2833 1549 667

4867

24

9040

25

894

23.773.983,23 3,86 0,77 3,05

Empréstimos (4)

Abril Abril

Abril Abril

3397 2879
Abril

Abril

Abril

3267

2829 1552 671

4844

25

8999

25

888

12.513.782,19 2,03 1,65 5,08

Total da carteira

Maio Maio3260 4831 8965874

615.977.539,77 100% 1,78 4,70

Meta Atuarial
(INPC+ 5,125% aa) (5) - - 1,37 

5,81 88,30 
3,86 2,03 

4,70 

(1) Fundos de Investimentos, Títulos Federais, DPGE  (2) Fundos de ações  (3) Investimentos em shopping center e edificações e outros 
(4) Operações com Participantes (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

Março foi marcado pela recuperação do Ibovespa, pela 
valorização do Real e também pela queda nas taxas de 
juros pré-fixadas. Apesar da expectativa em relação à 
definição do cenário político, a carteira consolidada da 
Compesaprev, no mês, atingiu a rentabilidade de 1,78%, 
superando a meta atuarial, que foi de 1,37%. 

263 241 5040

0

0

0

0

271 253 524

280 267 547

284 276 560

293 287 580

Prestando   
Contas
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ANÚNCIO

Entenda como funciona

Apesar das mudanças, o fator previdenciário não deixou de existir com as novas regras. Ou seja, 
o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição pode optar 
pela incidência ou não do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria. Nesse sistema,  
a aposentadoria por idade permanece igual (60 anos para mulheres e 65 para homens), porém  
ele pode ter de arcar com os custos do fator previdenciário e, portanto, ter potencial redução  
no valor do benefício.

Sem revisão Acréscimo 

Quem já se aposentou não 
terá revisão no benefício. 
Há o que se chama de  
direito adquirido, ou seja, 
quem já adquiriu a apo-
sentadoria continua com 
suas regras no tempo de 
sua concessão.

A partir de 31 de dezembro de 2018, essa 
fórmula sofrerá o acréscimo de um ponto 
a cada dois anos. O escalonamento 
segue até 31 de dezembro de 2026, 
quando a soma para as mulheres passará 
a ser de 90 pontos e para os homens, 
de 100 pontos. Essa progressividade 
ajusta os pontos necessários para se 
obter a aposentadoria de acordo com 
a expectativa de vida dos brasileiros  
e reduzir o déficit da Previdência Social.

Em junho do ano passado, a presidente afastada 
Dilma Rousseff aprovou a medida provisória 
que altera a Lei nº 8.213, sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social. Com  
a determinação, a fórmula 85/95 entrou em vigor 
neste ano. Mas como funciona o sistema de 
previdência sob esse novo regimento? 
A fórmula 85/95 relaciona a quantidade de 
anos somados de tempo de contribuição com 
idade, sendo 85 pontos para a mulher e 95 para  
o homem.

Ou seja, é o número de pontos que mulheres  
e homens, respectivamente, devem atingir para 
se aposentarem integralmente, sem incidência  
do fator previdenciário. 
Por exemplo: se uma mulher de 53 anos tra-
balhou por 32 anos, a pontuação dela é  
53 + 32 = 85; nesse caso, já poderia rece-
ber aposentadoria integral. Ou um homem de 
59 anos, que trabalhou por 36 anos, tem 95  
de pontos, e também teria direito à aposentadoria 
absoluta.

O Fator Previdenciário não será aplicado quando o resultado da SOMA DE IDADE + TEMPO  
DE CONTRIBUIÇÃO for maior ou igual a:

*Idade: 55 anos
Tempo de contribuição: 30 anos

Fonte: Ministério da Previdência Social

**Idade: 60 anos
Tempo de contribuição: 35 anos

NOVA FÓRMULA 

+ 
= 85 pontos 

95 pontos 

DA APOSENTADORIA 

Regra progressiva 

Mulher Homem

Até 30/12/18 85 pontos* 95 pontos**

De 31/12/18 a 30/12/20 86 96

87 97

88 98

89 99

90 100

De 31/12/20 a 30/12/22 

De 31/12/22 a 30/12/24 

De 31/12/26 em diante

De 31/12/24 a 30/12/26 

Por Rayane Guimarães

Educação  
Previdenciária
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poupar FAZ BEM   
AO BOLSO E À VIDA

C o n s t r u i r  u m  p a t r i m ô n i o  
é  a  ú n i c a  f o r m a  d e  t e r  s a ú d e 
f i n a n c e i r a  n a  a p o s e n t a d o r i a 

A maioria dos abusos parte da família da vítima 

Planejar 

Com planejamneto e organização, as finanças podem ficar em dia

Com cautela, você pode viver uma aposentadoria tranquila e livre de preocupações. 

No início da vida produtiva, todos nós já deveríamos saber qual 
a maneira correta de administrar o tempo e as finanças para 
desfrutar uma vida mais tranquila. 
De acordo com Franco Modigliani, renomado economista  
e criador da teoria do ciclo da vida financeira, a poupança para a 
aposentadoria consiste em manter um padrão estável de gastos 
ao longo da vida. Abrir mão de uma parcela de consumo durante 
a fase ativa certamente vai contribuir para estabilizar o padrão de 
consumo na velhice, quando normalmente ocorre uma queda nos 
rendimentos.
Entender qual o seu momento de vida e o tempo que falta 
para a sua aposentadoria é o primeiro passo para organizar  
as finanças hoje e aproveitar bem o futuro. O segundo passo  
é entender que, quando se é jovem, é possível correr riscos. 
No entanto, quem está próximo da aposentadoria deve refletir 
sobre o volume de reservas já acumuladas e a real necessidade 
de empregar parte deste recurso em algo que não traz tanta 
segurança.

Na contramão do que é recomendável, a maioria da população 
brasileira cultua o hábito de pensar a curto prazo, priorizando 
o consumismo e deixando a poupança para depois. Os idosos 
também estão nesse contexto. Pesquisa realizada, em 2014, 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em 27 capitais 
brasileiras, mostra que 41% de pessoas acima de 60 anos 
afirmam gastar mais com produtos que desejam do que com itens 
relacionados às necessidades básicas da casa.

Assunto não muito falado, no entanto mais sério do que se pode   
imaginar. A violência financeira vai desde o uso indevido da renda  
do idoso até formas de pressão psicológica para que ele assuma, 
por exemplo, empréstimos para terceiros ou para familiares. 
Essas denúncias contra os aposentados quadruplicaram no país, 
entre 2011 e 2013, passando de 4.052 para 16.800. Os dados são  
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Segundo o Banco 
Central (BC), em julho do ano passado, o empréstimo consignado para 
aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social  
somou R$ 4,1 bilhões, crescimento de 15,5% em 12 meses. O indicador  
da inadimplência também é alto. Os idosos têm gastado bastante, mas 
não conseguem quitar as dívidas.
Na maioria dos casos, esse tipo de violência acontece dentro de casa. 
Do total das denúncias, 79% dos abusos partiram da família da vítima  
e 53,9% dos suspeitos da agressão são os filhos. No entanto, não são 

apenas os familiares que representam risco para os idosos. As financeiras e bancos também se valem 
de recursos abusivos para vender créditos e empréstimos com juros altíssimos.  

Verifique se está agindo de forma a ter uma vida financeira 
tranquila.

Primeiro ciclo: vai do nascimento até os 20 anos. É quando  
o indivíduo fica consumindo a renda dos pais. Nessa fase,  
o jovem tende a ter uma renda baixa, estagiando ou recebendo 
mesada.

Segundo ciclo: começa aos 20 anos e segue até os 50 anos. Você começa a construir família. 
Essa é a fase mais produtiva; você deve poupar, fazer investimentos e construir uma boa reserva 
financeira. Além disso, é o momento que você deve correr mais riscos nos investimentos, para 
buscar maiores rentabilidades.

Terceiro ciclo: inicia-se aos 50 anos e vai até os 65 anos. O indivíduo deve ser cauteloso  
e conservador com relação a correr riscos com seu dinheiro e patrimônio acumulados.

Quarto ciclo: vai dos 65 anos até o final da vida. Agora você pode aproveitar tudo o que acumulou. 
É hora de usufruir do dinheiro que poupou durante anos. Aproveitar tempo com os netos, praticar 
atividades e divertir-se com o que gosta.

Tenha cada gasto na ponta do lápis. Esse é um dos primeiros passos para controlar o orçamento;

Sempre negocie compras à vista. Os descontos são maiores;

Antes de comprar, pesquise. Com os dados à mão, avalie se o seu bolso suporta esse gasto;

Se a compra não for urgente, pergunte a você mesmo: - Eu preciso realmente? Analise se pode deixar 
para depois; 

é fundamental

VIOLÊNCIA FINANCEIRA CONTRA IDOSOS

segundo Franco Modigliani

Por Rayane Guimarães

Educação  
Financeira

Os ciclos financeiros,  
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Estresse: a doença deste século 

QUE TAL COMEÇAR?

Conheça  
os benefícios  

Preparação

Expectativas

Esforço

Respiração

Sorriso 

Respire fundo 
Relaxe  
Faça cada coisa por vez 
Nada de estresse

Dias corridos, compromissos intensos, interatividade 
em excesso...são realidades cada vez mais 
presentes em nossa vida. Administrar bem as 
emoções e a ansiedade em meio ao caos urbano 
não tem sido fácil. 
Mas, na contramão dessa correria, existem 
pessoas que fazem da meditação um meio para 
encontrar o equilíbrio e relaxar. Ruth Lira, 72 
anos, aposentada da Compesa, pratica meditação 
através da yoga há mais de 25 anos e, hoje,  não 
se vê longe da atividade, que faz duas vezes por 
semana.

“Tenho muitos ganhos, como 
controle da ansiedade e da 
pressão, e durmo melhor. 
Além disso, sinto-me parte 
de um ser superior, que é 
Deus”, afirma. A prática regular 
da meditação proporciona 
vários benefícios. Mantém a 
pessoa num relativo estado de 
equilíbrio,  melhora a frequência 
cardíaca e seu reflexo no sono 
é um repouso mais tranquilo, sem 
interrupções.Também aprimora 
habilidades como foco, atenção e criatividade. 

Procure sempre escolher a mesma 
hora e local para meditar.Coloque um sorriso no rosto. 

Estudos mostram que esse 
ato acalma e potencializa sua 
meditação.

Sempre inicie respirando 
calma e profundamente por 
sete ciclos. É importante 
para relaxar.

A meditação é igual ao ato de dormir.  
Se você se esforçar, não relaxa. Deixe fluir.

Livre-se delas. Quanto menos 
você esperar do resultado, 
melhor. 

Meditar é uma atividade tão simples quanto antiga: milhares de anos atrás já havia gente que tirava um 
momento do dia para olhar para dentro de si por uns minutos. Mas só nas últimas décadas a prática 
recebeu o aval da ciência como aliada no tratamento de doenças. 
O próprio ato de sentar, respirar e libertar os pensamentos já ganha contornos científicos. Estudiosos 
afirmam que acontecem mudanças em estruturas cerebrais importantes, como o córtex (área usada 
para atividades como o pensamento abstrato e a introspecção), e o hipocampo, fundamental para  
a memória. 
Além disso, a meditação mexe com um eixo do sistema neurológico responsável pela nossa resposta 
a situações de estresse, ajudando a regular a liberação de substâncias que, em excesso, podem ser 
tóxicas ao organismo.

De acordo com levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), o estresse atinge cerca de 90% 
da população mundial. No cenário nacional, a realidade não é muito diferente. Um estudo divulgado, 
em 2014, pela International Stress Management Association (Isma-BR) mostrou que cerca de 70% dos 
brasileiros são vítimas do estresse. O Brasil é o segundo país do mundo, com níveis altíssimos, perdendo 
apenas para o Japão. 

Meditação e ciência: amigas aliadas A FALSA QUIETUDE

MEDITAção 

Muito mais do que o relaxamento do corpo e das 
sensações, a meditação vem para anular aquilo 
que a psicologia chama de “falsa quietude”: 
pessoas aparentemente quietas, mas mentalmente 
muito ativas, respondendo a emails, atendendo 
telefonemas, pensando em soluções para os 
problemas. Eis a falsa quietude, mais uma vilã dos 
tempos modernos. 

Por Cris Costa e Rayane Guimarães

Ruth em atividade

Ficar  
Bem
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O ENVELHECIMENTO 
E AS DOENÇAS NEUROLÓGICAS 

O cuidado com quem cuida

Da enxaqueca ao Mal de Parkinson, as doenças neurológicas afetam até 1 bilhão de pessoas  
no mundo inteiro, o que equivale a 12% das mortes globais, segundo documento das Nações Unidas. 
Até 2020, serão 50 milhões de pessoas afetadas. Isso porque a disfunção dos neurônios é algo que 
acaba acontecendo com o  envelhecimento.

O Mal de Alzheimer chega a atingir cerca de 27 milhões de pessoas em todo o mundo. Com base nas 
atuais estatísticas populacionais brasileiras  (censo IBGE), isso corresponde à prevalência da patologia 
em mais de 1 milhão de pacientes, com a incidência de 100 mil novos casos por ano. Enquanto isso, 
as estimativas da Associação Brasileira de Parkinson (ABP) mostram que cerca de 200 mil pessoas 
tenham a doença e que, ano a ano, vinte novos casos são diagnosticados para cada 100.000 pessoas, 
sem distinção de sexo.

É fato que o Mal de Alzheimer é uma doença 
neurodegenerativa e não possui uma causa 
definida, o que dificulta a prevenção. Perda da 
memória e desorientação no espaço-tempo são 
as consequências mais comuns da patologia. 
É inevitável que o Alzheimer progrida, mas os 
seus avanços variam dependendo de fatores 
genéticos e uso de medicamentos. De acordo com 
neurologistas, realizar atividades físicas, estudar e 
manter o intelecto sempre funcionando são fatores 
que ajudam a proteger os neurônios. 

Alterações cerebrais de Alzheimer podem ser 
vistas através de tomografia PET, que permite 
acesso a imagens tridimensionais do que está 
acontecendo ao paciente. O resultado pode ajudar 
médicos a obter um entendimento mais claro da 
existência, progressão e agressividade da doença.

Tratar de alguém doente é um desafio para  
familiares e cuidadores. Pela própria natureza 
da doença, que torna o portador cada vez mais 
dependente, o sofrimento também atinge os 
que estão a sua volta. Os vínculos afetivos mais 
fortes podem se desgastar pelas mudanças 
financeiras, sociais e psicológicas que a patologia 
determina. Mesmo com todas as dificuldades, é 
preciso conhecimento sobre a doença, manter a 
tranquilidade e o cuidado com a própria saúde. 

O implante de eletrodos 
em áreas motoras do 
cérebro também tem sido 
um dos recursos para o 
tratamento de Parkinson. 
Um novo tipo de cirurgia, 
inclusive, passou em teste.  
O procedimento cirúrgico em uma região alternativa 
do cérebro apresentou um índice de até 84% de 
melhoria dos movimentos em pacientes operados. 
Esse estudo será apresentado, agora em junho,  
no Congresso Mundial de Doença de Parkinson, 
em Estocolmo, na Suécia.

O Mal de Parkinson também acomete pacientes 
em idade avançada. Os sintomas, no geral, podem 
ser resumidos a movimentos mais lentos e tremor 
nas mãos. Praticar atividade física e manter  
o intelecto ativo são formas de possivelmente 
reduzir o impacto da doença. 
Foi exatamente o que aconteceu com José Pereira, 
engenheiro de 84 anos, aposentado da Compesa, 
que foi diagnosticado com Parkinson em 2009. 
Um fator positivo é que Seu José Pereira  sempre 
foi desportista.  Do remo ao tênis, recebeu troféus 
e medalhas.
“Mesmo com a doença, segui fazendo as coisas 
normalmente. Jogava tênis e continuei jogando 
desde o ano retrasado. Agora os sintomas estão 
mais acentuados, mas possivelmente a prática  
de exercícios contribuiu para não estar tão debili- 
tado”, comenta.
José Pereira leva uma vida tranquila, apoiado por 
sua mulher, Sônia. “Do mesmo jeito que ele, senti  
o impacto em saber que é uma doença degenerativa. 
Mas procurei ler e me informar melhor. Ele é muito 
disciplinado e, como sempre foi ativo, não me dá 
trabalho”, afirma. 

Alzheimer, Parkinson e pessoas afetadas

Deu esquecimento? O impacto da doença

Novos avanços no tratamento 

Principais sintomas: fique atento 

Parkinson Alzheimer

Repetição de conversas  
ou tarefas

Dificuldade de engolir Perda de memória

Problemas de linguagem

Alteração brusca  
do humor 

Dores musculares

Desmaios

Tremores  
no corpo

Diminuição de movimentos 
automáticos

Desorientação

Está com alguém doente? Leia essas dicas

Aceite ajuda. Não se sinta envergonhado ou 
diminuído por isso;

Procure entender perfeitamente tudo o que 
acontece com o doente;

Invista tempo na pessoa portadora da doença, 
dando-lhe carinho e atenção;

Pense em você também. Procure atividades 
relaxantes e que deem prazer; 

Cuide de sua própria saúde com boa alimentação  
e exercícios físicos.

Por Cris Costa e Rayane Guimarães

Sônia e José Pereira, unidos desde a juventude

Imagens de um cérebro normal (1) 
e de outro com a doença (3)

1 2 3

Saúde +
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ANÚNCIO

ARBOVIROSES EM ALTA

A proliferação dessas patologias 
cresceu de maneira significativa 
em todo o Brasil. Em Pernambuco, 
a realidade não é muito diferente.  
De acordo com os dados mais 
recentes da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), já passou de 200  
o número de mortes notificadas no

Estado pelas arboviroses dengue, zika 
e chikungunya. 
Não existe uma vacina ou tratamento 
específico para as doenças.  
Os sintomas são tratados com 
medicação para febre e as dores 
articulares. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde e o Ministério 
da Saúde, os medicamentos mais 
indicados para eliminar os sintomas 
são aqueles à base de paracetamol, 
por causa da segurança que sua 
molécula apresenta. No entanto, as 
entidades alertam: não se deve fazer 
uso de automedicação. Por isso, além 
do repouso absoluto, o paciente deve 
ir ao médico assim que sentir um dos 
sinais dessas arboviroses.

Os idosos correspondem ao grupo com maior risco para agravamento das infecções. Das 96 mortes em 
investigação por arboviroses no Estado este ano, 43 correspondem à faixa etária de 60 anos ou mais. 
No entanto, essa proporção pode ser ainda maior. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
a procura por uma unidade de atendimento é dificultada pela resistência dos idosos em buscar consulta 
médica. Contudo, uma assistência profissional é necessária, pois a terceira idade tem uma reserva  
de saúde baixa e essas infecções podem gerar descompensação e desgastes maiores. 

Além do tratamento, prevenção é o que não pode faltar. 
Seguem algumas dicas de como se proteger do Aedes aegypti.

Evite o acúmulo de água - Não se esqueça 
também de lavar a vasilha de água do seu bicho 
de estimação regularmente e manter fechadas 
tampas de caixas d’água e cisternas.

Use repelente - É um método eficaz para se 
proteger contra a dengue. Recomenda-se, 
porém, o uso de produtos industrializados.

Coloque areia nos vasos de plantas -  
Ela conserva a umidade e ao mesmo tempo 
evita que e o prato se torne um criadouro  
de mosquitos.

Coloque desinfetante nos ralos - Alguns ralos 
são rasos e conservam água estagnada em 
seu interior. Nesse caso, o ideal é que ele seja 
higienizado com desinfetante regularmente.

Limpe as calhas - As larvas do mosquito 
também podem ser encontradas em 
pequenas quantidades de água. Para evitar 
até essas pequenas poças, calhas e canos 
devem ser checados todos os meses.

Conhecer para se cuidar 

Cuidado redobrado com a terceira idade

N Ã O  S E J A  A  P R Ó X I M A  
V Í T I M A .  P R E V I N A - S E

F e b r e ,  d o r e s  n o  c o r p o , 
e n r i j e c i m e n t o  n a s 
a r t i c u l a ç õ e s .  E s s e s  s ã o 
a l g u n s  d o s  s i n t o m a s  m a i s 
c o m u n s  d a s  d o e n ç a s 
t r a n s m i t i d a s  p e l o 
m o s q u i t o  A e d e s  a e g y p t i .
Por Rayane Guimarães

Fonte: agência de notícias Fiocruz
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NO ATENDIMENTO
COMPESASAÚDE

A partir de agora, os associados do Plano contarão 
com um atentimento de urgência e emergência de 
segunda a sexta-feira, das 17h às 8h, e nos sábados, 
domingos e feriados em horário integral. O serviço 
deve ser feito, exclusivamente, pelo telefone:  
(81) 9 9293-0686. Já o atendimento no horário 
comercial, das 8h às 17h, continua pe-
los canais de serviço da Fundação, através  
do email: centralderelacionamento@compesaprev.
com.br e telefone: (81) 33662428. Outras mo- 
dificações foram a implantação de um guichê 
exclusivo para prioridade (maiores de 60 anos, 
pessoas com necessidades especiais, gestantes  
e pessoas acompanhadas de crianças de colo)  
e a geração de número de protocolo fornecido  
sempre que houver solicitação de procedimento 
e/ou serviço de cobertura assistencial pelo asso-
ciado, independentemente do canal utilizado ou de 
qual seja sua finalidade.

Neste mês de junho, o CompesaSaúde fez  
18 anos e uma das ações importantes para 
manter o equilíbrio financeiro do Plano é a 
perícia odontológica. Sob a responsabilidade 
administrativa da auditoria desta área - 
encabeçada desde o início do Plano pelo 
odontólogo auditor Carlos Eduardo Coutinho -, 
a perícia foi implantada nos primeiros meses do 
CompesaSaúde como mecanismo de controle 
e com a finalidade de aferir os procedimentos 
realizados pelos credenciados. 

Essas mudanças vieram para atender a  
Resolução Normativa (RN) 
395 da Agência Nacio- 
nal de Saúde Suplementar 
(ANS), que entrou em vigor 
em 15 de maio deste ano.  
O objetivo foi qualificar 
o atendimento, prestado 
pelas operadoras de pla-
nos de saúde nas solicitações de procedimentos  
e serviços de cobertura assistencial.
 

Nos casos em que não seja possível fornecer 
resposta imediata à solicitação de procedimento 
ou serviço de cobertura assistencial apresentada, 
as operadoras terão prazo de até cinco dias úteis 
para responder diretamente aos beneficiários.  
O associado também poderá requerer reanálise da 
sua solicitação, que será avaliada pela Ouvidoria 
da empresa.

Como utilizar a ouvidoria

Site: www.compesaprev.com.br,  
final da página inicial

Telefone: 3366.2410
(O número 3366.2421 está desabilitado)

E-mail: ouvidoria@compesaprev.com.br 

Conhecendo seu Plano 
Perícia odontológica 

FICA A DICA 

18 ANOS

Para Carlos Coutinho, o associado deve procurar o dentista pelo menos uma vez ao ano e, quando concluir 
o tratamento, fazer a perícia final. No caso das cidades em que não há perito, a aferição é feita por 
amostragem. Também é importante saber que, no plano odontológico, não há cobrança de coparticipação. 
Em caso de alguma cobrança por parte do credenciado, entrar em contato com o CompesaSaúde para 
os devidos esclarecimentos. 

No CompesaSaúde, há a exigência da perícia 
final ao término do tratamento. Caso o 
associado não procure um perito credenciado 
ao Plano para realizar a perícia final, será 
cobrado o valor integral do tratamento, pois  
a ausência do laudo do perito final  prejudica 
a análise do tratamento pelo auditor 
odontológico, aumentando o risco.

Por Fernanda Sales

Por Fernanda Sales

Desde o dia 13 de maio,  o CompesaSaúde 
está com novidades em seu atendimento.  

Prazo de resposta

Saúde +
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Chegou uma das épocas mais deliciosas do ano. A festa junina 
é sempre recebida com total empolgação, forró, brincadeiras 
e comidas típicas. Canjica, pamonha, munguzá e todas as 
delícias derivadas do milho. Essas comidas fazem parte da 
identidade do São João e não podem faltar na hora do balancê. 
Mas e quem não pode comer doces, como fica? 
Vamos aprender, agora, uma versão diet do clássico bolo  
de milho. Esta é uma receita de liquidificador, simples, prática  
e muito fácil de fazer. Especialmente para ser consumida por 
pessoas que têm uma dieta restritiva de açúcar, como diabéticos.

Ele é um dos 28 mil moradores de Tupanatinga, que fica a quase 300 quilômetros 
do Recife. Após 35 anos de Compesa, este senhor de 59 anos, muito querido 
pelos ex-colegas, está aposentado há dois meses. Mora no município desde os 
quatro anos de idade e tem quatro filhos. Sobre as melhores lembranças vividas,  
ele lembra a época em que estudava e jogava futebol. E o que tem de bom na cidade?  
A padroeira Santa Clara e a água da Compesa, é claro! Sobre a padroeira,  
Seu Cícero recomenda a festa que acontece entre os dias 2 e 11 de agosto e deixa  
a cidade muito movimentada, cheia de turistas. No Sítio Baixa Funda, onde fica  

o manancial da Compesa, há muitas pessoas e carros-pipa. Seu Cícero gosta dessa movimentação.  
E o que vai fazer daqui pra frente? Sempre que pode, está viajando, mas não quer ficar parado. Diz que 
está acostumado com trabalho e ainda é muito novo. Saúde, Seu Cícero, e muita diversão!

Ingredientes
 
• 2 espigas de milho verde in natura
• 3 ovos
• 7 colheres (sopa) de fubá
• 1 xícara (chá) de leite desnatado
• 1 xícara (chá) de adoçante em pó para culinária
• ½ xícara (chá) de óleo de canola
•1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. 
Despeje em uma forma untada e polvilhada com 
farinha de trigo. Asse por aproximadamente 40 
minutos em forno médio pré-aquecido a 180º C. 
Depois é só aproveitar um bom arrasta-pé e essa 
delícia de bolo.

Receita diet 
São João

Por Cris Costa e Rayane Guimarães

Seu Cícero, de Tupanatinga

Por Rayane Guimarães

Nossa  
Gente

Festa da padroeira e Museu do Homem do Campo 
atraem turistas para a cidade
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REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  

Urologia Santa Joana
Especialidade: Urologia Clínica e Cirurgia por 
Vídeo, Urofluxometria, Peniscopia e Estudo 
Urodinâmico.
Endereço: Rua Correia de Araújo,  
Nº 106 - Graças, Recife-PE
Fones: (81) 3216-6666/ 9 8352-5742, 
RAMAL 6647

CEEMEPE - Centro de Especialidades Médicas 
Pesqueira Ltda - Casa de Saúde São José
Especialidade: Radiodiagnóstico, 
Ultrassonografia, Odontologia, Fisioterapia, 
Análises Clínicas
Endereço: Av. Ésio Araújo, Nº 607, Pesqueira  
Fone: (87) 3835-1622

Policlean
Especialidade: Clínica médica, Oftalmologia, 
Ortopedia, Fonoaudiologia e Odontologia 
Endereço: Rua Coronel Francisco Galvão, Nº 192 - 
Piedade, Jaboatão dos Guararapes
Fone: (81) 3094-9400

LAAF Laboratórios Ltda – EPP
Especialidade: Análises Clínicas
Endereço: Av. Osvaldo Cruz, Nº 312 -  
Maurício de Nassau, Caruaru
Fone: (81) 3721-0234

Arte Odonto
Especialidade: Odontologia Clínica
Endereço: Av. Forte do Arraial Novo  
do Bom Jesus,  Nº 750 - Cordeiro 
Fone: (81) 3445-5525

Marilene Ursulino T. da Rocha

Especialidade: Odontologia Clínica
Endereço: Av. Nunes Machado, Nº 34 - Centro, 
Goiana 
Fone: (81) 3626-2121

Érica Passos de Medeiros Lacerda
Especialidade: Odontologia, Endodontia  
e Periondontia
Endereço: Rua Bartolomeu de Freitas Lins, Nº 630 
D- Centro, Paulista 
Fone: (81) 3445-5525

Karina Montenegro Brayner
Especialidade: Endodontia, Prótese Dentária  
e Clínica Geral  
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, Nº 4318, 
Empresarial Renato Dias, Sala 106 - Derby,  
Recife-PE
Fone: (81) 3226-0768

Centro Especializado Análises Clínicas Ltda  
Especialidade: Análises Clínicas
Endereço: Rua Todos os Santos, Nº 136, 
Maurício de Nassau, Caruaru
Fone: (81) 3721-2562

Unidade de Médicos Especializados Ltda – ME
Especialidade: Ginecologia, Estudo Urodinâmico 
Feminino, Video-Uretrocistoscopia Cirúrgica 
Feminina, Video-Histeroscopia Cirúrgica e 
Diagnóstica
Endereço: Av. República do Líbano, Nº 251, Sala 
2301 - Pina, Recide-PE
Fones: (81) 3327-2152 /1659

Dávia Mirelly Ramos Cavalcanti de Sá
Especialidade: Odontologia
Endereço: Rua José Vitorino de Barros, Nº 309 - 
Santo Antônio, Salgueiro
Fone: (87) 3871-3937

Clínica de Fisioterapia Reabilitare Ltda
Especialidade: Fisioterapia, RPG
Endereço: Rua Conselheiro Severino Francisco 
Alves, Nº 51 - Livramento, Vitória de Santo 
Antão 
Fone: (81) 3523-2945

INTERIOR

Notícias   
Credenciados Novos credenciados

MUDANÇA DE ENDEREÇO



CRIATIVIDADE E PRODUTIVIDADE
EXPERIÊNCIA QUE SE LEVA

POR TODA A VIDA


