


EDITORIAL

As s u m i r 
a Pre-

sidência da 
CAPESESP, 
além da 
honra que 
os votos dos 
associados 
proporciona, 
é uma gran-

de responsabilidade. Não há espaço 
para rupturas, somente para aprimo-
ramentos, pois os processos de aten-
dimentos médicos e todos os demais 
seguem seu curso, independente de 
quem esteja dirigindo a empresa.

Este é o nosso objetivo: garantir a 
continuidade da qualidade já obtida 
sem sobressaltos e implantar medi-
das que gerem ganhos ainda maiores 
e melhores para nossos beneficiários.

A marca desta gestão será a transpa-
rência na relação com os associados, 
com investimento na comunicação. 
Um dos primeiros trabalhos está em 
suas mãos – o informativo Conexão 
impresso. Estaremos presentes tam-
bém nas redes sociais (Facebook, 
Twitter, Instagram e Youtube), am-
pliando as possibilidades de comuni-
cação. Além disso, já foi lançada a sé-
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estamos nas Redes:
capesespoficial

rie “Entendendo seu plano de saúde”, 
disponível no site da CAPESESP.

Outra marca será a utilização contínua 
das informações disponíveis nos ban-
cos de dados da Entidade e a realiza-
ção de pesquisas para promover ações 
que resultem em benefícios mais ade-
quados para os associados. 

Venha conosco nesses próximos qua-
tro anos e ajude a fazer uma CAPESESP 
ainda melhor para você. 

João Paulo dos Reis Neto
Diretor-Presidente da CAPESESP
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Em janeiro de 2016, conforme di-
vulgado anteriormente, a Agên-

cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), órgão que regula e fiscaliza as 
operadoras de planos de saúde, ins-
taurou o Regime de Direção Fiscal na 
CAPESESP. Neste regime, a Agência 
nomeia um Diretor Fiscal para acom-
panhar de dentro da operadora os 
problemas relativos à situação eco-
nômico-financeira do plano.

No caso da CAPESESP, o problema é 
que a Entidade não conseguiu cons-
tituir plenamente as reservas finan-
ceiras que a ANS tornou obrigatórias 
a partir de dezembro de 2009. O ob-
jetivo da constituição é minimizar os 
riscos de insolvência do plano, dando 
maior segurança aos beneficiários.  
Para as operadoras de autogestões, 
como é o caso da CAPESESP, essa ta-
refa é muito difícil. Elas não possuem 
finalidades lucrativas, utilizando o 
que se arrecada para o pagamento 
das despesas e implantação de ou-
tros benefícios, visando à melhoria da 
qualidade de vida dos beneficiários.

Desde que foi instituída a obrigato-
riedade, a CAPESESP vem tentando 
constituir as reservas financeiras, seja 
pelo aumento de receitas, promo-

vendo campanhas para ingresso de 
novos associados; ou pela diminuição 
das despesas, com medidas adminis-
trativas de redução de custos. Entre-
tanto, também em razão dos proble-
mas econômicos enfrentados pelo 
país, o aumento de receitas não tem 
sido suficiente e o corte de despesas 
tem um limite, caso contrário, come-
ça a interferir fortemente na qualida-
de da assistência prestada.

Durante os meses em que permane-
ceu avaliando a Entidade, a Diretora 
Fiscal nomeada pela ANS entendeu 

que o CAPESAÚDE tem condições 
de voltar a ser um Plano equilibrado 
e determinou a formulação do Pro-
grama de Saneamento Financeiro 
(PSF). O Programa foi apresentado e 
submetido à aprovação da ANS em 

CAPESESP
IMPLANTA PROGRAMA DE SANEAMENTO FINANCEIRO 
E SUBMETE À APROVAÇÃO DA ANS

Aplicação de 
reajustes anuais 

nas contribuições 
dos associados no 

percentual necessário 
para manter o 

equilíbrio entre 
receitas e despesas;

1
Instituição de aporte 

financeiro pelos 
associados, de forma 

diluída;

2 3
Ajuste nos percentuais 

e valores de 
coparticipação em 

procedimentos 
médicos.

29/08/2016. Ele terá a duração de 36 
meses. Nesse período, a ANS fará o 
acompanhamento das metas estabe-
lecidas, exigindo seu rigoroso cum-
primento na totalidade, sob pena de 
aplicação de novas sanções que te-
riam consequências bem mais graves 
para a Entidade e para os associados.

Considerando que as metas precisam 
ser mensuradas e que a possibilidade 
de participação efetiva dos patroci-
nadores não pode ser considerada, a 
CAPESESP limitou o PSF a três medi-
das principais:

Além disso, estão previstas diversas 
medidas para a redução das despe-
sas assistenciais e administrativas, 
bem como negociações com o Go-
verno Federal e patrocinadores para 
o aumento das receitas. 

Nas páginas seguintes, você terá 
mais detalhes das três medidas prin-
cipais e das outras providências inter-
nas que estão sendo tomadas.

Reservas  
Financeiras
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VEJA AS TRÊS MEDIDAS 

PRINCIPAIS DO PSF

1APLICAÇÃO DOS 
REAJUSTES 
ANUAIS (REVISÃO 

NO CUSTEIO DO 
CAPESAÚDE)
Diante da obrigação de cumprimento 
do Programa de Saneamento, nos pró-
ximos três anos, a revisão do custeio 
considerará as necessidades reais de 
aumento de receita, aplicando o per-
centual adequado para cobertura das 
despesas assistenciais e constituição 
das reservas financeiras exigidas pela 
ANS, diferentemente do que ocorreu 
nos últimos anos, nos quais a CAPESESP 
aplicou apenas o percentual definido 
pela ANS para os Planos Individuais.

2APORTE 
FINANCEIRO
Como parte dos objetivos do 

Plano (a constituição de reservas obri-
gatórias) tem efeito financeiro pontual, 
a opção mais adequada é a de aten-
dê-los com uma medida que não re-
presente um ônus permanente para os 
associados, isto é tenha um efeito tem-
porário. Sendo assim, cada titular inscri-
to no Plano de Saúde até 01/10/2016 
terá de aportar o valor correspondente 
à soma das contribuições do seu grupo 
familiar (titular + dependentes naturais, 
econômicos e agregados, conforme 

Exemplo: Grupo familiar com contribuição mensal para 
o plano de R$ 1.000,00. Valor total do aporte financeiro: 
R$ 3.000,00 (R$ 1.000,00 x 3). 
Valor de cada prestação: R$ 93,75 (R$ 3.000,00 ÷ 32). 

cada caso) multiplicada por 3 (três), 
sendo este valor dividido em 32 (trinta 
e duas) prestações, a serem cobradas 
a partir de dezembro de 2016.

O valor desse aporte financeiro será 
somado ao da contribuição mensal e 
incluído diretamente no contrache-
que, para o titular e seus dependentes 
naturais ou econômicos. Dependen-
tes-agregados terão o valor mensal 
do aporte incluído no boleto bancário, 
conforme o caso.

Todos os associados titulares rece-
berão uma correspondência indivi-
dualizada contendo o valor do apor-
te de seu grupo familiar e de seus 
agregados e os respectivos valores 
de prestação.

Caso o titular solicite o seu desliga-
mento ou de qualquer dos seus de-
pendentes do plano, o valor da cota 
extra continuará a ser devido e de-
verá ser pago mensalmente até sua 
total quitação.



5

3NOVOS 
VALORES DE 
COPARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA EM 
PROCEDIMENTOS 
MÉDICOS
Para todos os planos de abrangência 

Nacional (Capesaúde Assistência Bá-

sica I, Capesaúde Assistência Superior 

I, Capesaúde Assistência Executiva I 

(a partir de fevereiro/17), Capesaúde 

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS

CONSULTAS 30%

CONSULTAS / SESSÕES DE 
ACUPUNTURA, TERAPIA OCUPACIONAL, 
FONOAUDIOLOGIA, PSICOTERAPIA E 
NUTRIÇÃO

30%

EXAMES
20%, LIMITADOS A R$ 150,00 
POR PROCEDIMENTO REALIZADO

INTERNAÇÕES
R$ 150,00 POR INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA

R$ 200,00 POR INTERNAÇÃO EM APARTAMENTO

Para os Planos Regionais Sob Medida, a partir de abril/17,  os valores serão os des-
critos abaixo:

COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS
SOB MEDIDA

CONSULTAS EM CONSULTÓRIO R$ 20,00

CONSULTAS EM PRONTO-SOCORRO R$ 30,00

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS 
E TERAPÊUTICOS

GRUPO A : R$ 4,00

GRUPO B: R$ 20,00

GRUPO C: R$ 40,00

GRUPO D: R$ 90,00

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE 
REABILITAÇÃO

R$ 4,00

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MONI-
TORIZAÇÃO E TERAPÊUTICA

R$ 20,00

DEMAIS CONSULTAS, SESSÕES E TERAPIAS R$ 4,00

INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS QUE ULTRAPAS-
SEM O PERÍODO MÍNIMO DE CUSTEIO INTE-
GRAL NORMATIZADO PELA ANS

R$ 150,00

DEMAIS INTERNAÇÕES R$ 150,00

POR DENTRO DA CAPESESP CAPESESP

Assistência Básica II (a partir de de-

zembro/17), Capesaúde Assistência 

Básica 2, Capesaúde Assistência Su-

perior 2, Capesaúde Assistência Bási-

ca 3, Capesaúde Assistência Superior 

3, Capesaúde Assistência Básica 4 e 

Capesaúde Assistência Superior 4 (a 

partir de abril/17),  os novos valores de 

coparticipação são os seguintes:
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É um programa exigido pela ANS das 
operadoras de planos de saúde 

contendo medidas capazes de reverter 
as anormalidades econômico-finan-
ceiras detectadas durante o Regime 
Especial de Direção Fiscal, a ser cum-
prido em um período determinado.

O que levou a CAPESESP a 
esta situação?
A partir de dezembro de 2009, as 
operadoras de planos de saúde pas-
saram a ter a obrigatoriedade de 
constituir reservas financeiras, que 
visam minimizar os riscos de falência, 
garantindo a segurança dos associa-
dos. O CAPESAÚDE é um plano sem 
fins lucrativos, onde tudo que se ar-
recada é revertido para o pagamento 
de despesas ou para criação de no-
vos benefícios. Além disso, promo-
ve apenas a revisão de custeio, para 
equilibrar receitas e despesas. Assim, 
tornou-se difícil constituir a totalidade 
das reservas exigidas pela ANS, pois 

não há sobras. Por conta disso, houve 
a instauração do Regime Especial de 
Direção Fiscal pela ANS, culminando 
na elaboração do Programa de Sa-
neamento Financeiro.

Por que foram lançadas ape-
nas três medidas?
Uma das exigências para aprovação 
do PSF é que as medidas de sanea-
mento propostas sejam passíveis de 
acompanhamento e mensuração. As-
sim, elas precisam ser objetivas, com 
resultados efetivos. As três medidas 
enviadas para a ANS fazem parte de 
um conjunto de 18 providências que a 
CAPESESP irá adotar, visando à cons-
tituição das reservas. Entretanto, as 
outras 15 tem mensuração mais com-
plexa e subjetiva e algumas não de-
pendem exclusivamente da Entidade, 
como por exemplo, a expectativa de 
aumento do repasse da contribuição 
do governo para assistência à saúde 
dos servidores, por exemplo. Por isto, 

O QUE É PSF?

Quer saber mais sobre

ACESSE NOSSO HOTSITE: 
https://servicos.capesesp.com.br/campanhas/psf/

CONHEÇA 
TAMBÉM A SÉRIE

www.capesesp.com.br/entendendo-seu-plano

POR DENTRO DA CAPESESP CAPESESP

2019

o Plano apresenta formalmente as 
medidas e os resultados esperados 
para acompanhamento da Agência 
e será complementado pelas demais 
providências administrativas internas.

O que acontece se as metas 
não forem alcançadas?
Se as reservas não forem constituídas 
até o final dos 36 meses de duração 
do PSF,  a ANS pode optar diretamente 
pela alienação da carteira, quando os 
beneficiários são transferidos para ou-
tra operadora, com extinção do plano.
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CAPESESP É BEM AVALIADA 
no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da ANS

Em 2007, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) criou o 

Programa de Qualificação da Saúde 
Suplementar, que consiste na avalia-
ção sistemática de um conjunto de 
atributos esperados no desempenho 
das operadoras de saúde que formu-
la o Índice de Desempenho de Saúde 
Suplementar (IDSS).

Nas diretrizes do IDSS 2016, ano-base 
2015, foram feitas algumas alterações. 
Além da consideração sobre aspectos 
legais, foram criadas novas dimensões 
e estabelecidas quatro categorias para 
a composição do IDSS. Confira ao lado 
as faixas do IDSS e o desempenho po-
sitivo da CAPESESP, que ficou na se-
gunda melhor faixa.

0,7627
0,9483
0,6856
0,4699
0,7166

ÍNDICE DE 
DESEMPENHO

2016 
ANO BASE 2015

Garantia de Acesso (IDGA)
Gestão de Processos e Regulação (IDGR)
Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS)
Sustentabilidade no Mercado (IDSM)
IDSS

www.capesesp.com.br/entendendo-seu-plano

POR DENTRO DA CAPESESP CAPESESP

MELHOR

PIOR

OS ÍNDICES ESTÃO REUNIDOS 
EM CINCO FAIXAS: 

0,80 - 1,00

0,60 - 0,79

0,40 - 0,59

0,60 - 0,79

0,00 - 0,19

Facebook, Twitter, Instagram e 
Youtube: essas são as quatro 

redes sociais em que oficialmente 
a CAPESESP inaugura seu espaço. 
Além de aproximar os associados, a 
Entidade pretende, pelo meio digital, 
promover a saúde e o bem-estar. 
Trata-se de mais uma ferramenta 
para engajamento dos associados na 
divulgação de benefícios e notícias. 

O investimento em mídia eletrônica 
é uma realidade nas empresas, tam-
bém no segmento de saúde. Segun-
do o IBGE, mais da metade da po-
pulação brasileira acessa a internet. 
Recente pesquisa realizada pelo Eri-
csson ConsumerLab, divulgada em 
maio de 2016, revela que 60% dos 
brasileiros com idade entre 60 e 69 

anos disseram que hoje estão usando 
muito mais as redes sociais do que 
um ano atrás. Desenvolvida pela As-
sessoria de Comunicação da CAPE-
SESP as páginas da Entidade nas re-
des sociais não são canais oficiais de 
atendimento autorizado pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), principalmente por questões 
de segurança das informações pes-
soais dos associados. 

Como já foi destacado no editorial 
desta edição do Conexão, dois pon-
tos fundamentais da nova Diretoria da 
CAPESESP são a transparência na re-
lação com os associados,  e o investi-
mento na comunicação e a utilização 
contínua das informações disponíveis 
nos bancos de dados da Entidade 

CAPESESP NAS REDES SOCIAIS

CAPESESPOFICIAL

Siga, curta e compartilhe!

para promover ações que resultem 
em benefícios mais adequados para 
os associados.

É fundamental que os associado, bem 
como os dependentes, mantenham 
em dia o cadastro de email e telefone 
junto à CAPESESP. Essa atualização 
pode ser feita pela Central de Rela-
cionamento com os Associados pelo 
número 0800 979 6191. 
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CAPESESP PROMOVE 
PESQUISA SOBRE PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
Participação dos associados será fundamental para implementação 
de programas de promoção da saúde e prevenção de doenças e 
melhor adequação da Rede Credenciada

A partir de 1º de dezembro de 2016, 
a CAPESESP realizará a Pesquisa 

sobre o Perfil Epidemiológico dos Usuá-
rios do CAPESAÚDE. “Queremos ter um 
perfil da composição da nossa carteira 
para melhorar e implementar novas 
ações de promoção da saúde”, desta-
ca Dra. Juliana Busch, Assessora Técni-
ca de Atenção à Saúde da Presidência, 
uma das coordenadoras do projeto.

A participação dos associados é impres-
cindível. O levantamento de dados será 
feito pela internet através do link www.
epidemiologico.com.br/capesesp. Se 
for necessário complementar a amostra, 
alguns beneficiários poderão receber li-
gações para o levantamento de dados. 
Portanto, mantenha sempre atualizado o 
seu cadastro junto à CAPESESP. 

Para participar, ao acessar o formu-
lário de pesquisa na internet, é fun-
damental assinalar a opção SIM no 
Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido, o que formaliza a autoriza-
ção para participar da amostragem. 
Caso contrário o seu perfil não poderá 
ser utilizado. No caso de um depen-
dente menor de idade ou idoso com 
dificuldade o questionário poderá ser 
respondido pelo seu responsável.

Para ter acesso a pesquisa é preciso 
informar matrícula e a data de nasci-
mento. Os dependentes também de-
verão informar a matrícula e o nome 
do titular. É importante ressaltar que 
todos os dados são criptografados, 
garantindo a segurança.

POR DENTRO DA CAPESESP CAPESESP

TOME NOTA

Para responder a pesquisa, te-
nha em mãos:

• A carteira de assistência à 
saúde da CAPESESP (carteiri-
nha do plano);

• Menores de 18 anos e idosos 

precisam ter atualizadas as 

informações a respeito da 
vacinação; www.capesesp.com.br  

“Esse panorama também será fun-
damental para direcionar a gestão 
da rede credenciada adequando-a 
e atualizando-a de acordo com as 
necessidades do perfil de saúde dos 
nossos associados”, complementa 
Dr. João Paulo dos Reis Neto, Diretor-
-Presidente da Entidade.

Os 100 primeiros associados que par-
ticiparem da Pesquisa receberão um 
brinde relacionado a cuidados com a 
saúde. Os demais participarão do sor-
teio de outros artigos.

Acesse www.capesesp.com.br e não 
fique de fora!

• Tenha dados de peso e altura, 

inclusive de crianças e adoles-

centes;

• Verifique quais exames foram 

realizados nos últimos 3 anos – 

preventivo de câncer de próstata, 
preventivo de câncer colo do úte-
ro, exames das mamas, colesterol, 
triglicerídeos, diabetes (glicemia) 
e outros.  


