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Editorial
Vivemos tempos tormentosos. Uma pandemia 

ameaça o nosso estilo de vida, nossas relações sociais 
e afetos, nossa saúde e nossas finanças. 

As únicas armas das quais dispomos para com-
bater esse gravíssimo problema são a informação, a 
esperança, a paciência e também a perseverança, o 
trabalho e a inovação.

O Fisco Saúde está usando todos esses instrumen-
tos para permanecer ativo e presente durante essa di-
fícil crise. Implantamos o teleatendimento em parceria 
com a Amparo Saúde, os atendimentos do ambulató-
rio próprio são mantidos por telefone, os laços com a 
rede credenciada estão fortalecidos, estamos flexibili-
zando todos os atendimentos relacionados ao Covid-19 
e outros casos graves ou urgentes, transferimos nossos 
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EVENTOS - Cancelamento da assembleia em 
atendimento às regras estabelecidas para o isolamento 
por conta da pandemia.

serviços administrativos para home-office sem des-
mobilizar nenhuma linha de atendimento.

Nesta edição, vamos dar ênfase a todos esses ser-
viços e também publicar comunicados, informações 
financeiras, e dicas de saúde importantes para lidar 
com diversos aspectos do isolamento social e sobre a 
prevenção do contágio.

Não deixe de ver também o artigo especial do nos-
so tradicional colaborador José Alencar: Uma Pedra 
no Caminho. Aproveite também o resumo completo 
sobre como acessar cada um dos nossos serviços du-
rante a pandemia, no Especial FISCO SAÚDE JUNTO 
COM VOCÊ.

#fiqueemcasa
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 O Fisco Saúde realizou duran-
te o mês de abril uma pesquisa de 
satisfação conforme os padrões e 
critérios estabelecidos pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde.
 A pesquisa abrangeu os últimos 12 meses e 
abordou a percepção de beneficiários a partir de 18 anos 
de idade, titulares ou dependentes, sobre diversos aspec-
tos da assistência, tais como: acesso e qualidade dos ser-
viços de saúde, qualidade do atendimento no ambulatório 
próprio e pelos funcionários, qualidade dos processos de 
trabalho e dos serviços de comunicação, entre outros.
 Trezentas e cinquenta e seis (356) pessoas con-
cluíram o questionário e compuseram a base amostral da 
pesquisa, que foi realizada pela Collecta Consultoria em 
Estatística e Dados e auditada conforme critérios especí-
ficos estabelecidos pela Agência Reguladora.

Os resultados foram muitos satisfatórios, confira al-
guns números:

1 • Nos 12 últimos meses, com que frequência você con-
seguiu ter cuidados de saúde (por exemplo: consultas, 
exames ou tratamentos) por meio de seu plano de saúde 
quando necessitou?

Respostas positivas (sempre/a maioria das vezes):   

 94,94% | (margem de erro: 2%)

2 • Nos últimos 12 meses, quando necessitou de aten-
ção imediata (por exemplo: casos de urgência ou emer-
gência), com que frequência você foi atendido pelo seu 
plano de saúde assim que precisou?

Respostas positivas (sempre/a maioria das vezes):  
 92,72% | (margem de erro: 4%)

3 • Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a aten-
ção em saúde recebida (por exemplo: atendimento em 
hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, dentistas, fisio-
terapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)? 

Respostas positivas (muito bom/bom): 
 94,89% | (margem de erro: 4%)

4 • Nos últimos 12 meses, quando você acessou o seu 
plano de saúde (exemplos de acesso: SAC, presencial, 
teleatendimento ou por meio eletrônico), como você ava-
lia seu atendimento considerando o acesso às informa-
ções de que precisava? 

Respostas positivas (muito bom/bom): 
 93,83% | (margem de erro: 4%)

5 • Como você avalia seu plano de saúde?

Respostas positivas (muito bom/bom): 
 93,82% | (margem de erro: 4%)

6 • Você recomendaria o seu plano de saúde para ami-
gos ou familiares? 

Respostas positivas (recomendaria): 
 90,17% | (margem de erro: 4%)

7 • Nos últimos 12 meses, como você avalia os aten-
dimentos recebidos nos consultórios próprios do Fisco 
Saúde, localizados na Sede do Sindifisco?

Respostas positivas (bom/muito bom): 
 95,87% | (margem de erro: 6%)

8 • Nos últimos 12 meses, como você avalia os atendi-
mentos prestados pelos funcionários do Fisco Saúde em 
geral, quando precisou fazer contato pessoalmente, por 
telefone ou e-mail? 

Respostas positivas (bom/muito bom): 
 95% | (margem de erro: 3%)

9 • Nos últimos 12 meses, como você avalia a gestão do 
Fisco Saúde? 

Respostas positivas (bom/muito bom): 
 92,66% | (margem de erro: 3%)

Confira o relatório completo da pesquisa no site 
do Fisco Saúde: www.fiscosaudepe.com.br

Joelma Helena da Rocha
Gerente Operacional

FISCO SAÚDE realiza 
PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO com 
associados  e dependentes

FISCO SAÚDE EM AÇÃO
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Coronavírus: 
O que você precisa saber para 
se proteger da doença.

A família coronavírus já é velha conhecida da 
humanidade e responsável por causar doen-
ças que vão de uma simples gripe a casos gra-
ves, como a  Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS-CoV). 

ESPECIAL

Diagnóstico
 
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeira-
mente pelo profissional de saúde que deve ava-
liar a presença de critérios clínicos:

 Pessoa com quadro respiratório agudo, ca-
racterizado por febre, acompanhada de tosse ou dor 
de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória, é 
chamado de Síndrome Gripal.
 Pessoa com desconforto respiratório/dificul-
dade para respirar, pressão persistente no tórax ou 
saturação de oxigênio menor do que 95% em ar am-
biente evoluiu para a Síndrome Respiratória Aguda 
Grave.
 Caso o paciente apresente os sintomas, 
o profissional de saúde poderá solicitar exames 
laboratoriais:
- De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) 
que diagnostica tanto a COVID-19, a Influenza ou a 
presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR);
- Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a 
presença de anticorpos em amostras coletadas so-
mente após o sétimo dia de início dos sintomas.

 Os primeiros coronavírus humanos foram isolados 
pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que 
o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do 
perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
 Como sabemos, o mais novo coronavírus provoca 
a Covid-19, doença provocada pela nova cepa descober-
ta em 2019, que não havia sido identificada anteriormen-
te em seres humanos.

Sintomas

Sinais comuns da infecção pelo novo coronavírus 
incluem febre e tosse seca, dor de garganta e no 
corpo e, em casos mais graves, dificuldade para 
respirar ou mesmo insuficiência respiratória. Há 
relatos de casos em que pessoas são infectadas, 
mas não apresentam sintomas. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos 
infectados se recuperam sem precisar de tratamen-
to especial e 1 em cada 6 pessoas que contraem o 
coronavírus fica gravemente doente e desenvolve 
dificuldade em respirar. Pessoas idosas e que têm 
problemas crônicos, como pressão alta, problemas 
cardíacos ou diabetes, têm maior probabilidade de 
desenvolver a forma grave da doença.

 As principais recomendações para impedir a pro-
pagação do vírus incluem o distanciamento social, lava-
gem regular das mãos, cobrir boca e nariz com a parte 
interna do cotovelo ou com lenço descartável ao tossir e 
espirrar, e evitar contato com pessoas que apresentem 
sintomas gripais.
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Tratamento

 Não há nenhum tratamento específico com 
medicamentos antivirais para o coronavírus. O tra-
tamento se baseia no alívio dos sintomas.
 A pandemia do novo coronavírus atingiu todo 
o mundo e mesmo os países com os sistemas de 
saúde mais desenvolvidos têm dificuldade para lidar 
com o número de pacientes com necessidade de 
cuidados intensivos.
 No Brasil, até o último dia 26 de maio, havia 
377.711 casos confirmados da Covid-19 e 23.606 
mortes. O país já é o segundo em maior número de 
casos em todo o mundo, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Em Pernambuco, até o mesmo dia, eram 
28.854 doentes e 2.328 óbitos.

Como se proteger

As recomendações de prevenção à COVID-19 
são as seguintes:
 
Lave com frequência as mãos até a altura dos pu-
nhos, com água e sabão, ou então higienize com 
álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço 
ou com o braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não 
lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já 
indicado.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 me-
tros de qualquer pessoa.

Higienize com frequência o celular e os brinquedos 
das crianças.
 
Não compartilhe objetos de uso pessoal, como ta-
lheres, toalhas, pratos e copos.
 
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

Não abrace, não beije e nem aperte as mãos de nin-
guém. Adote um comportamento amigável sem con-
tato físico. Sorrisos no rosto estão liberados!

Se eu ficar doente
 
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, 
evite contato físico com outras pessoas, principal-
mente idosos e doentes crônicos e fique em casa 
por 14 dias. Só procure um hospital se estiver com 
falta de ar.

LAURA LINS - DRT 2745 

ESPECIAL

Hábitos de higiene foram reforçados com a pande-
mia da Covid-19. Nesse contexto, os alimentos in natura 
ou industrializados podem ser vetores do vírus. Para evitar 
a contaminação, é fundamental adotar medidas adequa-
das para manipular e higienizar corretamente os alimen-
tos. O principal risco de contaminação por coronavírus no 
momento de higienizar os alimentos está na manipulação 
propriamente dita. É preciso atenção ao realizar a limpeza 
e jamais guardar frutas, verduras ou qualquer tipo de pro-
duto sem antes limpá-los com atenção. O coronavírus 
pode manter-se vivo por dias na geladeira.

Mas, como devemos fazer essa higienização? A pri-
meira atitude é lavar as mãos com água e sabão e higieni-
zar as superfícies onde serão manipulados ou guardados 
os alimentos, como: bancada, pia e despensa. As superfí-
cies e utensílios que entram em contato com os alimentos 
devem estar limpos com detergentes ou hipoclorito.  
 A indicação da Organização Mundial de Saúde é 
fazer a limpeza convencional com água corrente e deter-
gente ou álcool em gel (para os casos de alimentos que 
veem embalados) ou numa solução de água e hipoclorito 
de sódio (água sanitária), para os casos das folhas. Elas 
devem ficar cerca de 15 minutos imersas na solução (para 
cada litro de água, use uma colher de sopa de hipoclori-
to). Após esse tempo, lavar novamente em água corren-
te e deixar secar naturalmente. Os produtos embalados 
adquiridos no supermercado, como os industrializados ou 
não-perecíveis devem ser higienizados com álcool 70%.  
 As sacolas plásticas ou caixas do supermercado 
devem ser descartadas.

Também é preciso atenção com utensílios disponibili-
zados por restaurantes ou na entrega da comida. O ideal é 
que todos esses objetos sejam higienizados antes do con-
sumo. Antes de manusear qualquer alimento é importante 
higienizar as mãos e cozinhar bem antes do consumo.

Mas, lembre-se: o novo coronavírus necessita 
de um hospedeiro para se multiplicar. A transmissão 
ocorre somente de pessoa para pessoa, de forma direta, 
pela proximidade com um indivíduo contaminado, ou in-
direta, tendo contato com uma superfície contaminada e 
não higienizando as mãos de forma correta. Os alimentos 
precisam ser tocados por alguém contaminado para que 
representem perigo. É, sim, preciso cuidado e atenção, 
mas sem neuroses.

Como higienizar verduras 
e legumes para evitar 
a contaminação por 
coronavírus?
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ESPECIAL

Controle da 
ansiedade 
em tempos de 
pandemia

 Segundo a Organização Mundial de 
Saúde, o Brasil já era o país mais ansio-
so do mundo mesmo antes da pandemia 
do novo coronavírus, com mais de 18 
milhões de brasileiros convivendo com o 
transtorno. Com o isolamento, o cenário 
tende a piorar. Mas, afinal, como lidar 
com a ansiedade na quarentena?
 Os efeitos da ansiedade, além de serem sentidos 
durante este período, também podem deixar marcas trau-
máticas na vida das pessoas. Dados da revista East Asian 
Arch Psychiatry apontam que entre 2002 e 2003, quando 
uma cepa do coronavírus causador da SARS. matou 803 
pessoas no mundo, 42% dos sobreviventes acabaram 
desenvolvendo algum tipo de transtorno mental. Mais da 
metade das pessoas sofreu com o transtorno de estresse 
pós-traumático.
 Apesar da ansiedade ser uma resposta natural do 
nosso corpo, algo fisiológico essencial para a nossa so-
brevivência, em alguns momentos pode se tornar nociva.  
 No caso da pandemia, aprender como lidar com a 
ansiedade é importante, caso contrário, o impacto na saú-
de mental das pessoas não será nada bom.
 Se você também anda preocupado com o impac-
to da quarentena na sua saúde mental e não sabe como 
lidar com a ansiedade neste período pelo qual estamos 
passando, confira todas as dicas a seguir que prepara-
mos neste artigo sobre o assunto!

1• Filtre as informações sobre o assunto

Um dos principais fatores de ansiedade é o excesso de 
informação que recebemos em tempo real sobre a pan-
demia. A mídia está aí, pronta para trazer os fatos, mas 
cabe a cada um de nós filtrar o que consumir. O ideal é 
evitar manter os noticiários da televisão ligados o dia todo, 
caso contrário, isso pode gerar muita angústia e pânico. 
Procure separar um período do dia no qual irá se informar 
sobre o que está acontecendo e quais são as atualiza-
ções. Não se esqueça de que existem muitas fake news 
por aí, portanto, não saia acreditando em tudo o que lê. 
Priorize fontes confiáveis e evite espalhar notícias duvido-
sas pelo WhatsApp.

2• Leia livros e assista a filmes

A literatura e o cinema têm o poder de nos transportar 
para outras realidades, ou seja, são perfeitos para este 
momento de quarentena. Ao se sentir muito estressado, 
com medo excessivo e ansioso, procure se desconectar 
um pouco da realidade.

3• Seja solidário

Que tal usar um pouco do seu tempo para ajudar quem 
mais precisa? As pessoas do grupo de risco, como os 
idosos, precisam de uma atenção especial nesse perío-
do. Atitudes solidárias já viralizaram na internet, como é 
o caso das pessoas mais jovens que se ofereceram para 
ajudar seus vizinhos idosos com as compras de mercado. 
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Ao exercitar a empatia, se colocando no lugar do outro, 
você se sente melhor consigo mesmo e tem a certeza de 
que está fazendo a sua parte nesta luta.

4 • Compartilhe histórias positivas
O que mais vemos por aí são histórias ruins sobre as mor-
tes, os riscos e os dados alarmantes. Que tal virar esse 
jogo e ser um disseminador de histórias boas? Isso quer 
dizer compartilhar casos de recuperação e de boas ações 
que estão acontecendo no mundo todo (como o caso cita-
do no item anterior). Dessa forma, renovamos as esperan-
ças e ajudamos a espalhar o otimismo entre as pessoas.

5 • Crie uma rotina
Você deve estar se perguntando: “Mas como vou criar 
uma rotina dentro de casa?” É importante criar horários 
de trabalho, intervalos, refeições e também ter momen-
tos de lazer e descanso. A rotina é muito importante para 
organizar a sua mente ao longo do período de isolamento 
social. Caso você não crie uma rotina, pode ser que aca-
be passando o dia todo de pijamas trabalhando na cama, 
o que a longo prazo não é saudável. Lembre-se de que 
você passará muitos dias em casa, portanto, deve fazer 
com que estes dias sejam os mais saudáveis possíveis.

6 • Faça exercícios físicos
Não é novidade que a prática de exercícios físicos é uma 
ótima maneira de combater o estresse, a ansiedade e a 
depressão. Além disso, também melhora a autoestima, a 
qualidade do sono e a concentração.

7. Faça exercícios de respiração
Nem todo mundo sabe, mas a respiração é bem podero-
sa, pois é capaz de diminuir nossos níveis de ansiedade. 

Existem formas de controlar a sua respiração, técnicas 
simples que podem ser adotadas no seu dia a dia para 
ajudar a lidar com a ansiedade. A respiração diafragmá-
tica funciona de maneira simples: coloque uma mão no 
abdômen e a outra no peito, mantendo os ombros ere-
tos; respire profundamente pelo nariz, levando o ar até o 
diafragma (abdômen) e não permitindo que ele se limite 
apenas até o peito; expire pela boca. Repita o processo 
de maneira lenta de 6 a 10 vezes.

E não hesite: se precisar, peça ajuda a um profissional. 
Psicólogos e psiquiatras seguem fazendo consultas, a 
maioria delas através de vídeo-chamadas.

LAURA LINS - DRT 2745 

LAURA LINS - DRT 2745 

Casos de ataques 
cardíacos diminuem 
durante pandemia 
da COVID-19 As 

pessoas não estão 
chegando às emergências, mas 
vão continuar morrendo de causas car-
díacas. A Covid-19 é um fator complicador. O 
medo pode atrasar a busca por socorro ao mesmo tempo 
que essas 14 milhões de pessoas com doenças cardio-
vasculares têm risco maior de complicações por conta da 
infecção.
 A diminuição nos casos é mais intrigante ainda, 
considerando que é comum que nas temporadas gripais 
e de frio aumentem os casos de infarto. Uma das pos-
sibilidades, segundo ele, seria estar ocorrendo uma di-
minuição real dos casos. Home-office, menos estresse 
associado ao trabalho (consequentemente, menos uso 
de cigarro), alimentação mais controlada e menos polui-
ção poderiam ser fatores que diminuiriam os infartos, por 
exemplo. Outra explicação possível, e talvez mais próxi-
ma do real motivo, é o medo. As pessoas, por um possível 
risco de infecção pelo novo coronavírus, estariam receo-
sas de ir a serviços de pronto-atendimento.
 Médicos da Sociedade Brasileira de cardiologia 
alertam: “Nunca devemos, nunca mesmo, negligenciar 
um sintoma cardiológico. Pode ser dor no peito, ou perto 
do estômago, nas costas, no braço esquerdo, na mandí-
bula e pescoço. Essas dores associadas com náuseas, 
vômito, sudorese são iguais a pronto-socorro. Mesmo com 
cenário de Covid-19, a pessoa deve ir ao pronto-socorro.”

 A pandemia de coronavírus tem reduzido aten-
dimentos cardiológicos de emergência em todo o país, 
especialmente os infartos e anginas instáveis, fenômeno 
também observado em países da Europa e nos Estados 
Unidos. No caso dos procedimentos de desobstrução 
da artéria por meio de um balão e, depois, colocação de 
stent, a redução chega a 70%, segundo a sociedade bra-
sileira de cardiologia.
 No Instituto do Coração, a redução estimada das 
angioplastias primárias está em torno de 50%. A média 
mensal é de 40 casos. Na primeira quinzena de abril, ape-
nas 9 foram realizadas.
 Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
Intervencionista também apontam diminuição de até 70% 
desses procedimentos em todo o país na primeira sema-
na de abril. A mortalidade por infarto chega a 50% — com 
a angioplastia, cai para 5%. A outra metade sobrevive, 
mas pode ficar com sequelas no coração, como a insufici-
ência cardíaca.
 Ainda não dá dados consolidados e nem uma ex-
plicação única sobre essa diminuição. Entre as hipóteses 
estão desde a possibilidade de estar havendo de fato uma 
diminuição das ocorrências até, a mais plausível, que as 
pessoas estejam retardando a busca por socorro, o que 
pode agravar o quadro cardíaco ou causar morte repenti-
na em casa. 
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 Temos o compromisso de estar-
mos sempre presentes e próximos. 
Veja a seguir como acessar cada 
um dos serviços disponíveis.

Autorização de atendimentos
Internações:
- (81) 3126 7719 ou (81) 9 9207 7563
- internamentos.opme@fiscosaudepe.com.br

Procedimentos ambulatoriais: 
- (81) 3126 7730 ou (81) 9 8841 4791
- autorizacao@fiscosaudepe.com.br

Para tratar sobre monitoramento de pacientes 
crônicos ou atendimentos domiciliares: 
- (81) 3126 7715
- assistencia_domiciliar@fiscosaudepe.com.br

Serviços Administrativos
Para tratar sobre hospitais, clínicas ou profis-
sionais credenciados: 
- (81) 3126 7714
- credenciamento@fiscosaudepe.com.br.

Para tratar sobre mensalidades: 
- (81) 3126 7711 ou (81) 9 8841 4919,
- financeiro@fiscosaudepe.com.br.

Para tratar sobre dados cadastrais, inclusões 
ou exclusões: 
- (81) 3126 7713
- cadastro@fiscosaudepe.com.br.

Ouvidoria: 
- (81) 3126 7706
- ouvidoria@fiscosaudepe.com.br.

Central Clínica 24h: 0800 772 8988
Atendimento telefônico 24h, 7 dias por semana, 
com acesso a equipe de saúde preparada para dar 
orientações e tirar dúvidas remotamente, inclusive 
sobre Covid-19, mas não somente.

Teleatendimento: 4020 1628, 
ou acesse o link www.fiscosaudepe.com.br/
teleatendimento
Atendimento por médicos especialistas em saúde 
da família com certificação digital plena e possibili-
dade de emitir receitas eletrônicas, se necessárias. 
De segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábados, 
domingos e feriados, das 7h às 13h (o retorno do 
médico pode ocorrer em até 24h, conforme a clas-
sificação do atendimento).

Ambulatório próprio do Fisco 
Saúde: (81) 3126 7709 - Atendimento te-
lefônico pelos médicos e pela nutricionista do nos-
so ambulatório próprio, de segunda a sexta-feira. 
Confira os horários a seguir.

Cardiologista -  Segunda-feira, das 8 às 12h 
   Drª Suzana Ferraz

Endocrinologista - Terça-feira, das 13 às 17h
      Drª Aline Lopes

Geriatra -   Quarta-feira, das 8 às 12h 
   Drª Gabrielle Martins

Clínico Geral -  Quinta-feira, das 8 às 12h
   Dr. Antônio Souza

Nutricionista -  Sexta-feira, das 14 às 16h
   Drª Jandira Alves de Paula

SERVIÇOS

FISCO SAÚDE 
JUNTO COM VOCÊ
Serviços do Fisco Saúde 
durante a pandemia
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MAIS!

Nascimentos • JAN a ABR/2020
Nossas felicitações aos recém chegados ao nosso plano.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares dos que es-
tiveram conosco. CAT.*GRUPO

Falecimentos • JAN a ABR/2020

ALICE CAVALCANTE M. DE ALBUQUERQUE 20/02/2020 P

ARTHUR ARAÚJO P. PARIS DE LIMA 22/03/2020 AP

ELOÁ DE ARAÚJO FREITAS  25/03/2020 AP

FERNANDA SAMICO RIBEIRO  28/02/2020 AP

HELENA COSTA FERRAZ PIMENTEL 30/03/2020 AP

ISABEL DE CARVALHO SOARES PESSOA 30/03/2020 AP

JORGE EDUARDO C. FERRAZ COSTA 10/02/2020 A

RAMON ATHOS VENÂNCIO DA MATA 07/01/2020 R

THEO CARLOS R. DE GOUVEIA FEITOSA 05/01/2020 A

VICENTE DOS SANTOS PAES BARRETO 12/03/2020 P

*GRUPO: AP = Aposentados; A = Ativos; P = Pensionistas; 
 R = Remanescentes

*CATEGORIA: Tit. = Titular; Dep. = Dependentes

ANTÔNIO FERREIRA MAIA 27/04/2020 AP TIT
ANTÔNIO FERREIRA VERAS 28/04/2020 AP TIT
CIRO BONIFÁCIO DA SILVA 04/03/2020 A DEP
CLÓVIS DE SOUSA BARBOSA 27/02/2020 AP TIT
DALVA SALES BUONONATO 15/03/2020 P TIT
FRANCISCA ZILDA D. VILA CHAN 09/02/2020 AP DEP
IRACEMA BARBOSA DE ARAÚJO 26/04/2020 AP TIT
IRACI DE ANDRADE GONÇALVES 27/01/2020 P TIT
JAÍRA RIDAN DE MELO RAMOS 20/03/2020 P TIT
JOSÉ PIRES 12/04/2020 AP TIT
JURACI MODESTO A. SEDYCIAS 26/01/2020 P TIT
LAUDICEA MARIA DE ALMEIDA 24/04/2020 AP TIT
MARIA BENVINDA DA S. BARBOZA 05/03/2020 P TIT
MARIA LUZINETE C. DE A. BARROS 08/03/2020 P TIT
MARIA TEREZA DE M. MONTEIRO 10/02/2020 R TIT
SEVERINO RAMOS DA SILVA 25/01/2020 AP TIT
THEREZINHA DE JESUS M. DA SILVA 04/04/2020 AP DEP
VITAL TEOTÒNIO BARBOSA 11/03/2020 AP TIT

Uma pedra 
no Caminho
 Dentro da vasta obra de Carlos Drummond de 
Andrade há um poema de 1928, intitulado “No meio do 
Caminho”, que impressiona pela singeleza e pela profun-
didade. São dez versos ao todo, onde as expressões “no 
meio do caminho” e “tinha uma pedra” aparecem sete ve-
zes cada uma, contando com a do título.
 Ao falar em pedra, a primeira ideia que nos ocorre é 
a de obstáculo, tropeço, dureza, incômodo. Ninguém se 
lembra dos blocos de pedra que Michelangelo transfor-
mou em esculturas ou dos que outros transformaram em 
catedrais. Mas isto não vem ao caso neste momento.
 É verdade que as pedras não aparecem de repente 
como espantalhos no caminho das pessoas. Elas per-
manecem imóveis no meio, à margem ou mesmo ao lado 
dos caminhos. Em cada caminho (no meio, à margem 
ou ao lado) vamos encontrar pedras dos mais variados 
tamanhos, formatos e consistências. Nós podemos igno-
rar, observar, contornar, escalar, remover, recolher cada 
uma delas, conforme nosso julgamento e nossa conve-

niência. Assim como escolhemos o ca-
minho para chegar até ela, 

também decidimos o 
que fazer com 

cada pe-
dra.  

 

José Alencar
Diretor Executivo 
Adjunto do Fisco Saúde

 Nossa escolha é que vai fazer a diferença no 
final das contas.
 As pedras estão presentes no caminho de cada pes-
soa e também de cada país e da humanidade como um 
todo. No caminho da humanidade também tinha uma pe-
dra. Trata-se de uma pedra diferente, desconhecida da 
atual geração. Uma pedra muito pequena, praticamente 
invisível, mas com grande capacidade de ferir e de matar. 
Sim, esta pedra é o Coronavírus. Ela é muito menor do 
que um grão de areia, o que lhe confere uma extrema faci-
lidade para ser transportada de um lado para outro. Quem 
a recebe, compartilha facilmente com os outros, formando 
uma enorme rede social da contaminação. Daí a necessi-
dade do isolamento para evitar que ela “viralize”.
 Não se pode comparar o Coronavírus com uma pedra 
no sapato, que basta tirar, jogar fora e continuar andan-
do. Ele se parece mais com aquelas pedrinhas conheci-
das como cálculos renais, que a gente cultiva silencio-
samente durante anos, até que uma ou umas cheguem 
às vias urinárias. Aí a pessoa percebe que no meio do 
caminho (uretra) tem uma pedra. Assim como os cálcu-
los renais, o Coronavírus é doloroso e exige tratamento 
adequado. Um e outro indicam a necessidade de mu-
dança de hábitos. A grande diferença é que a Litíase Re-
nal acomete pessoas, enquanto o popular Corona, como 
pandemia, atinge a todos e “a cada um segundo a sua 
necessidade”, como preconiza a doutrina socialista. Isto 
significa que ninguém pode dizer que está sadio se a 
humanidade está doente, como se fosse um extraterres-
tre que acabou de chegar neste planeta. Este é o ponto 
para se refletir neste momento.
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Presidente do Fisco Saúde 
é o novo Diretor Administrativo 
e Financeiro da FEBRAFITE

 Em 17/03/2020 o Presidente 
do Fisco Saúde, Pablo Cavalcanti 
de Andrade Lima Brito, foi eleito 
Diretor Administrativo e Financeiro 
da FEBRAFITE para o triênio 
2020-2022.
 A FEBRAFITE, Federação 

Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, 
congrega associações e outras entidades que reúnem ou 
representam auditores fiscais em todos os estados da 
Federação, e também é responsável por administrar o con-
vênio de reciprocidade que viabiliza atendimentos fora do 
estado de Pernambuco.

Nova Especialidade no 
Ambulatório do Fisco Saúde 
- Geriatria

 O ambulatório do Fisco Saúde, que já contava 
com as especialidades de cardiologia, clinica médica e 
nutrição, agora conta também com a especialidade de 
geriatria.
 Durante o período de isolamento social, o aten-
dimento está sendo exclusivamente telefônico, confor-
me as datas e horários constantes na página 10 deste 
informativo.

LGPD 
Lei geral de proteção de dados
 O Fisco Saúde está fazendo tratativas para aper-
feiçoar tratamento de dados dos associados titulares, 
dependentes, funcionários, colaboradores, credencia-
dos, fornecedores e outras partes interessadas, tudo de 
acordo com a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados 
(Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018).
 Fique atento às melhorias que serão implantadas 
nos próximos meses.

GESTÃO FISCO SAÚDE

COMUNICADO
A reunião mensal do Conselho de Administração 
não será realizada em abril de 2020.

O FISCO SAÚDE/PE, informa aos seus Associados 
que o Conselho de Administração, formado pelo 
Presidente, Vice-Presidente, 1º Conselheiro, 2º 
Conselheiro e 3º Conselheiro, consoante art. 22 do 
Estatuto Social, deixarão de realizar a reunião men-
sal de Abril do ano de 2020, prevista no art. 23, § 
2o, Estatuto Social, em virtude da Pandemia do 
COVID-19, classificada em 11 de março de 2020, 
objetivando adequações, as orientações emanadas 
pelo Ministério da Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), bem como aos decretos emana-
dos pelo Governador do Estado de Pernambuco, 
em razão das medidas restritivas temporárias para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus. 
Tudo isso, em consequência das novas necessidades 
e adaptações aos trabalhos internos e externos, prio-
rizando assim a continuidade de um atendimento de 
excelência aos associados.

O Conselho da Administração, entendeu como me-
dida de emergência e excepcionalidade, a não re-
alização da reunião mensal de abril de 2020, visto 
que novas adaptações aos trabalhos realizados pelo 
Plano de Saúde serão essenciais neste período, com 
vistas a acelerar e priorizar implantação urgente de 
mais tecnologias, para realização de trabalhos remo-
tos, em alguns departamentos, objetivando reduzir os 
índices de contágio da doença.

Entretanto, com as adaptações realizadas, bem como 
o trabalho fluindo a contento, a reunião mensal do 
Conselho de Administração do mês de maio de 2020, 
será realizada de forma virtual, com a presença do 
Presidente e demais membros, após as novas medi-
das implantadas.

Por fim, asseveramos que nosso maior objetivo é a 
preservação da vida. Nos colocamos à disposição dos 
Associados para dirimir quaisquer dúvidas existentes.

Recife, 22 de abril de 2020.

PABLO CAVALCANTI DE ANDRADE LIMA BRITO
Presidente do Conselho de Administração do Fisco Saúde/PE
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DEMONSTRATIVO ECONÔMICO E APURAÇÃO DA COTA
JAN-MAR/2020

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS


