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Editorial
O ano de 2022 começou no Fisco Saúde com 

grandes desafios, mas também com celebrações.  
Entramos no terceiro ano da pandemia de Co-
vid-19 com o necessário enfrentamento simul-
tâneo do surto de Influenza que, junto com a 
primeira, ameaça sobrecarregar novamente os 
sistemas de saúde.

Para fazer frente a essa conjuntura, tomou 
posse em 3 de janeiro a Nova Gestão, vencedora 
na Assembleia Geral Eleitoral realizada em 22 de 
novembro último. A cobertura da cerimônia de 
posse é matéria especial nesta Edição: confira as 
participações, mensagens e, principalmente, os 
eleitos. Entre eles está o já tradicional colabora-
dor deste informativo, José Alencar, que, dessa 
vez, reflete conosco a respeito de finitude, rea-
proveitamento e renovação. 

Caixa de Assistência à Saúde do 
Sindicato dos Funcionários Inte-
grantes do Grupo Ocupacional Ad-
ministração Tributária do Estado 
de Pernambuco – FISCO SAÚDE.  
Registro ANS nº 41.766-1.

Expediente
Diretor Presidente: Dr. Pablo Cavalcanti
Edição: JAN/2022
Projeto Gráfico: Cybelle P. Soriàno
Tiragem: 1.500 impressos
Impressão: Gráfica Provisual

 Editoração: Joelma Helena da Rocha
Responsável Técnico: Dr. Roberto José 
Amorim Soares de Lima – CREMEPE 6869
Jornalista Resp.: Laura Lins - DRT 2745

  Os artigos assinados são de responsa- 
  bilidade de seus autores.

Outro destaque foi a reeleição do Diretor Pre-
sidente do Fisco Saúde, Pablo Cavalcanti, para o 
cargo de Conselheiro da UNIDAS Nacional, que 
ocorreu em assembleia daquela entidade reali-
zada em 30 de novembro, em Brasília-DF. Veja 
ainda a participação do Fisco Saúde em eventos 
e encontros locais, regionais e nacionais, a exem-
plo do 24º Congresso da UNIDAS.

Acompanhe também importantes informati-
vos sobre a operação do plano: contatos, cartei-
rinhas, reembolso, Ambulatório Próprio, Central 
Clínica e Teleatendimento em saúde, com espe-
cialidades - bem como o Demonstrativo Econô-
mico e de Apuração da Cota, e a publicação da 
Ata da Assembleia realizada em 9 de dezembro, 
que aprovou o planejamento estratégico para 
2022.
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realiza seus sonhos.
Pernambucred

Sicredi

Até 90 dias para começar a pagar.

Taxas justas.

Participação na distribuição dos resultados anuais da cooperativa.

Conte com o nosso crédito consignado para quitar
as suas contas de início de ano e ficar no verde.

Temos soluções financeiras ideais para você. 

3117 9110Crédito Consignado é na
Sicredi Pernambucred.
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 A cerimônia ocorreu na Sede do Sindifisco 
e foi simples, em razão da situação de pandemia. 
Compareceram 50 convidados, entre empossados e 
diretores do Sindifisco e do Fisco Saúde.
 O evento foi prestigiado por representan-
tes de entidades com relevância nacional. O Sr. 
Ânderson Mendes, Presidente da UNIDAS - União 
das Autogestões em Saúde Suplementar, que con-
grega mais de 100 entidades filiadas e 4.000.000 
de vidas; bem como o Sr. Cleudes Cerqueira de 
Freitas, Presidente da FEBRAFITE Saúde, entida-
de que reúne os planos do Fisco Estadual Brasileiro 
e coordena o programa de reciprocidade para aten-
dimento em outros estados da federação por meio 
das instituições co-irmãs, do qual o Fisco Saúde é 
signatário. Além disso, esteve presente também o 
Presidente do Sindifisco, Alexandre José Wanderley 
de Moraes, acompanhado de diversos colegas. 
 Em sua fala, o Diretor Presidente empossa-
do, Dr. Pablo Cavalcanti, convidou todos a olharem 
para a gestão que se encerrava com gratidão. Entre 
os êxitos, ressaltou a ampliação do ambulatório e a 
aquisição da sede própria, e também a ênfase na 
atenção primária à saúde, bem como na medicina 

Nova Diretoria do Fisco Saúde
Cerimônia de Posse

Em 03/01/2022 tomou posse a nova Gestão do Fisco Saúde, 
eleita na Assembleia Eleitoral de 22 de novembro último.

preventiva. Fez uma análise do cenário desafiador 
e, por fim, conclamou a família Fisco Saúde a se unir 
em torno do ideal comum de cumprir a missão da 
entidade, que é a sua razão de ser:  contribuir para 
a qualidade de vida, por meio de ações de saúde,  
com base nos pilares a seguir: 1) Pessoas antes das 
coisas; e 2) Saúde antes da doença.

Veja a seguir a relação dos empossados:

• Diretor Presidente:
PABLO CAVALCANTI DE ANDRADE LIMA BRITO
 
• Diretor de Operações:
LUIZ ANTÔNIO DE SOUZA NETO
 
• Diretor Administrativo e Financeiro:
NEVTON BORBA DE ANDRADE
 
• Conselheira Fiscal Titular:
MARISOL PIMENTEL CARDONA PEREIRA
 
• Conselheira Fiscal Titular:
ANA PAULA LEITE SERRANO DE LIMA
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Cuidado 
e prevenção! 

• Conselheira Fiscal Titular:
ZENAIDE FAGUNDES COUTINHO
 
• Conselheiro Fiscal Suplente:
JULIO URIEL CARVALHO LÓSSIO
 
• Conselheiro Fiscal Suplente:
FRANCISCO JOSÉ ROSENDO DE MELO
 
• Conselheiro Fiscal Suplente:
HENRIQUE SALES ASSUNÇÃO SANTOS
 
• Presidente do Conselho de Administração:
JOSÉ ALENCAR TAVARES DE ALBUQUERQUE 
FILHO
 
• Primeiro Conselheiro Titular do Conselho de 
Administração:
ANTÔNIO DA SILVA FERREIRA
 
• Segundo Conselheiro Titular do Conselho de 
Administração:
EDUARDO VICENTE DO NASCIMENTO
 
• Terceiro Conselheiro Titular do Conselho de 
Administração:
GIVALDO MACEDO SOARES
 
• Quarto Conselheiro Titular do Conselho de 
Administração:
CELSO LUIZ AGRA DE SÁ
 
• Primeiro Conselheiro Suplente do Conselho de 
Administração:
EDVALDO PEREIRA DA SILVA
 

Dr. Pablo é reeleito Conselheiro da UNIDAS 
– União Nacional das Autogestões em Saúde

• Segundo Conselheiro Suplente do Conselho 
de Administração:
FILIPE CAVALCANTI DE ANDRADE LIMA BRITO
 
• Terceiro Conselheiro Suplente do Conselho de 
Administração:
GUSTAVO ANDRÉ COSTA BARBOSA
 
• Quarto Conselheiro Suplente do Conselho de 
Administração:
FREDERICO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

Eleição
 A Assembleia Geral 
Eleitoral ocorreu em 
22 de novembro de 
2021, e elegeu os no-
vos mandatários. 

 O processo eleitoral foi conduzido pela 
Comissão presidida pelo associado Marcelo de 
Corrêa Mendes, acompanhado de Marcelo Pinto de 
Abreu e Josefa Ribeiro Leite – membros. 
 Todo o procedimento transcorreu tranquila-
mente, sem impugnações. Os votos, tanto os pre-
senciais quanto os remotos, foram apurados pela 
própria Comissão no mesmo dia, após o encerra-
mento do prazo para o sufrágio, às 17h.

 Em 30 de novembro de 2021 ocorreu, em Brasília-DF, a eleição para o 
Conselho Deliberativo da UNIDAS – União Nacional das Autogestões em Saúde, 
entidade que congrega mais de 100 filiadas e 4.000.000 de vidas em todo o 
Brasil, para o mandato de 2022 a 2024. 
 Ânderson Mendes e Cleudes Cerqueira foram reconduzidos aos cargos 
de Presidente e Vice-Presidente. Já o Dr. Pablo Cavalcanti, Presidente do Fisco 
Saúde, foi reeleito para compor o Conselho Deliberativo – representando, jun-
tamente com Cleudes, a força das entidades estruturadas por auditores fiscais 
estaduais no segmento.
 Cleudes, além de Vice-Presidente da UNIDAS é também Presidente da 
ASFEB (Associação do Fisco Estadual da Bahia) e da FEBRAFITE Saúde 
(Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, 
Departamento de Saúde), responsável por congregar os planos do Fisco Estadual 
brasileiro e coordenar o sistema de reciprocidade que permite atendimento por 
instituições co-irmãs em outras unidades federativas. Na FEBRAFITE Saúde, o 
Dr. Pablo exerce atualmente o cargo de Diretor Técnico.
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SAÚDE

LAURA LINS - DRT 2745 

 O Brasil vive mais uma onda da co-
vid-19, dessa vez a variante Ômicron é a 
responsável pelo aumento dos casos. Em 
Pernambuco não é diferente. De acordo com um mape-
amento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a FIOCRUZ, 
mais de 90% das amostras coletadas no Estado são da 
nova variante. Na semana de 24 de janeiro, Pernambuco 
tinha a média móvel de 1.929 novos casos da doença. Já 
a média móvel de mortes estava em 5 óbitos/dia.
 Os especialistas ensinam que a nova variante, des-
coberta no final do ano passado na África do Sul, mostra-
-se menos letal devido à vacinação. Por isso é tão impor-
tante manter o esquema vacinal completo. Lembrando 
que a vacina pode não evitar a doença, mas diminui em 
até 20 vezes a possibilidade de morte. 
 Os sintomas da Covid-19 foram mudando à medida 
que novas variantes do vírus SARS-CoV-2 surgiram des-
de o início da pandemia, em março de 2020. Atualmente, 
circulam pelo mundo pelo menos cinco variantes de preo-
cupação, consideradas mais transmissíveis e com maior 
risco de levar a casos de gravidade: alfa, beta, gama, 
delta e ômicron. 
 Desde o surgimento da versão original do vírus, a 
cepa de Wuhan, os sintomas da Covid-19 considerados 
mais comuns são febre, tosse seca, cansaço e perda do 
paladar ou do olfato. Já os sintomas mais graves envol-
vem dificuldade de respirar ou falta de ar, perda de fala 
ou mobilidade, confusão mental e dor no peito, de acordo 
com a OMS. 
 Na maioria dos casos de Covid-19, apenas alguns 
destes sintomas aparecem entre cinco e 14 dias após a 

Pernambuco vive nova onda 
de COVID-19 provocada pela 

variante ÔMICRON
infecção, mas a grande maioria permanece assintomáti-
ca. Em casos graves, a recomendação da OMS é que se 
procure ajuda médica. 
 A boa notícia é que algumas vacinas contra 
Covid-19 já confirmaram serem capazes de neutralizar 
as variantes de preocupação. Uma delas é a CoronaVac, 
vacina do Butantan e Pfizer, cujos estudos demonstra-
ram alta eficácia contra a doença.  
 A Organização Mundial de Saúde informa que a 
Ômicron apresenta sintomas diferentes, aparentemente 
mais leves para os vacinados, como dor no corpo, dor 
de garganta e de cabeça. A minoria dos infectados vai 
precisar de hospitalização, mas sem a necessidade de 
ventilação mecânica. 



7

EDIÇÃO - FEVEREIRO 2022

EVENTOS / ENCONTROS

Participação do 
Fisco Saúde no 24º 
Congresso da UNIDAS

Reflexão natalina 
realizada no 
Fisco Saúde 

Visita à AGO da Unidas 
Pernambuco

 O Dr. Pablo Cavalcanti representou o 
Fisco Saúde no 24º Congresso Nacional da 
UNIDAS, que ocorreu de 01 a 03 de dezem-
bro no Centro Internacional de Convenções 
do Brasil em Brasília – DF, com participações 

 Os colaboradores do Fisco Saúde parti-
ciparam de uma reflexão natalina promovida 
pela entidade em 15 de dezembro de 2021. 

 Em 12 de janeiro de 2022 o Dr. Pablo Cavalcanti 
visitou a UNIDAS Pernambuco, que reúne diversas en-
tidades de autogestão no estado com vistas à troca de 
informações estratégicas e fortalecimento do segmen-
to na negociação com prestadores de serviço, entre 
outros objetivos.
 A Superintendência Regional UNIDAS em 
Pernambuco é presidida pelo Dr. Reginaldo Novaes, 
que exerce também a Presidência da FACHESF 

presenciais ou remotas, debatendo o Tema “Desafios da Saúde Coletiva no Segmento 
Suplementar”.

Na oportunidade, foi lida uma passagem bíblica (Lc 2, 1-14) e o Dr. Pablo Cavalcanti pronunciou 
palavras a respeito dos aspectos comemorativos e também motivacionais inerentes a esse período 
propício à reflexão pessoal, social, profissional e empresarial. 

(Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social)  – autogestão que atende aos cola-
boradores da CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco, com cerca de 25.000 
beneficiários.

JOELMA HELENA DA ROCHA - CRA-PE 6659 
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MAIS!

Nascimentos • OUT a DEZ/2021
Nossas felicitações aos recém-nascidos incluí-
dos ao nosso plano.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares dos 
que estiveram conosco.

CAT.*GRUPOINCL. GRUPONASC.

Falecimentos • OUT a DEZ/2021

AURORA C. SERPA B. DE HOLANDA SANTIAGO 03/12/21 03/12/21  AP

DEBORA DOS SANTOS ALMEIDA 11/08/21 23/11/21 AP

GUILHERME MENEZES S. ROCHA FERNANDES 29/10/21 29/10/21 A

GUSTAVO DE MENDONÇA G. P. BARBOSA 07/06/21 11/10/21 A

MARIA CLARA MIRANDA RAMOS 05/09/21 12/11/21 R

MARIA JULIA DE OLIVEIRA ARAUJO 20/09/21 23/11/21 AP

MATEUS FAJARDO D. CARVALHO IUMATTI 28/02/21 23/11/21 AP

TEO ALCANTARA FIGUEIROA 28/06/21 01/10/21 A

*GRUPO: AP = Aposentados; A = Ativos; P = Pensionistas; R = Remanescentes
*CATEGORIA: Tit. = Titular; Dep. = Dependentes

AVANI AQUINO 16/12/2021 AP TIT
CRISTINA APARECIDA M ASSIS R BARROS 29/12/2021 AP TIT
EDNALVA SIQUEIRA DE ARAÚJO 08/12/2021 A DEP
ELZA FRAGOZO DE FIGUEIREDO 25/10/2021 R TIT
EXPEDITA ALEXANDRE VICTOR 03/11/2021 AP TIT
HELENA TENORIO GONCALVES DE LIRA 15/12/2021 AP DEP
MARIA ALDERIZA JUCÁ CRUZ MENEZES 01/12/2021 A DEP
RUBENITA CAJUEIRO MOREIRA 21/12/2021 P TIT
RUY LEITE DE MELO LINS 14/10/2021 AP TIT
VERÔNICA CHAVES FEITOSA 27/10/2021 P TIT

José Alencar
Presidente do Conselho 
de Administração do Fisco Saúde

Nada se perde, 
tudo se renova

uma alma, representa-
da pelo operador.
 Não pude deixar 

de perceber o contras-
te entre a construção e 

a destruição. Certamente 
foram necessários vários 

meses do trabalho de dezenas 
de pessoas, com o uso de ma-

teriais, equipamentos e ferramen-
tas, para erguer aquela casa, que 

agora estava indo abaixo em apenas 
um dia, por meio do trabalho de apenas 

um homem, que habilmente manobrava 
uma máquina. Por que será que é sempre mais fácil 
destruir do que construir?
 Mais tarde, já em casa, continuei a pensar naquela 
cena. Considerei que seria um desperdício derrubar uma 
casa que, além de sólida e bonita, poderia ser habitada 
por uma grande família. Foi aí que percebi que a bela 
casa estava sendo demolida porque perdera a utilidade, 
pois não existem mais as famílias para as quais ela fora 
construída. Charles Darwin, autor da Teoria da Evolução, 
diria que ela não sobreviveu porque não se adaptou à 
nova realidade.
 Finalmente, cheguei à conclusão de que a demo-
lição ocorrida naquele dia não era um fato isolado, mas 
uma etapa de um processo de renovação. Certamente, 
daqui a pouco, outra coisa surgirá para ocupar o lugar. 
Afinal, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se 
renova.

 Outro dia, vi uma retroescavadeira demolindo uma 
bela residência de dois pavimentos. A poucos metros 
dali, uma fileira de caminhões tipo caçamba aguardava 
o momento de entrar em ação, indicando que, em pouco 
tempo, aquilo tudo viraria um monte de entulho. Fiquei 
por alguns minutos parado na calçada do outro lado da 
rua, junto com uma meia dúzia de outros passantes, atra-
ídos pelo estranho barulho da máquina e de paredes in-
teiras que caíam como cartas de baralho, enquanto me 
ocorriam pensamentos e sentimentos variados.
 O primeiro sentimento foi de admiração com a apa-
rente facilidade com que a máquina realizava aquela ta-
refa. Na verdade, não era a retroescavadeira que fazia 
o trabalho, mas um conjunto de dois elementos que se 
completavam. A máquina sozinha seria incapaz até de 
se mexer e o homem, sem a ajuda de ferramentas, não 
poderia sequer arranhar uma parede. Aquela máquina 
precisava de uma energia para funcionar e uma inteligên-
cia para direcionar seus movimentos. Assim mesmo é o 
ser humano, composto, ao que tudo indica, de um corpo 
físico, representado no exemplo acima pela máquina e 
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Atualização nos serviços
da Amparo Saúde

Comunicamos que a Amparo, que presta serviços de Teleatendimento em Saúde, está realizando alterações 
na forma de acesso aos atendimentos, principalmente quanto aos acionamentos via chamada telefônica.

Anote os meios de acesso aos serviços:

- Chamada telefônica: 4020-1766*
- Portal da Amparo: www.fiscosaudepe.com.br/teleatendimento

Confira os novos horários de funcionamento para acionamento/agendamento via chamada telefônica:

- A par�r de fevereiro o acionamento via chamada telefônica será apenas de segunda a sábado, das 7 às 20h.

 O atendimento sempre começa com uma consulta do MÉDICO DA FAMÍLIA OU COMUNIDADE**, especiali-
dade apta a atender do bebê ao idoso, com resolu�vidade de cerca de 80%. É esse profissional que indicará o 
atendimento médico por um dos especialistas, se necessário.

Os atendimentos de urgência pelo médico da família con�nuam ocorrendo 24 horas, apenas o acesso via 
central telefônica está restrito aos dias/horários mencionados acima.

Quando a central telefônica da Amparo não es�ver funcionando, o acesso pode ser realizado via Portal 
Amparo.

Os atendimentos ele�vos com o médico da família ou com os especialistas por ele indicados dependem de 
agendamento prévio, que pode ser feito via chamada telefônica ou Portal.

Veja a seguir as especialidades disponíveis para atendimento ele�vo:

* Se a chamada cair, alguém da Central ligará para você a par�r do número (11) 3181 6149.
** Todos os profissionais são cer�ficados e aptos para emi�r prescrições ou receitas eletrônicas, se necessárias – 
esses documentos são válidos em qualquer farmácia ou serviço credenciado para aquisição de medicamentos ou 
realização de exames ou procedimentos.

 Recomendamos a avaliação dos atendimentos mediante envio de e-mail para ouvidoria@fiscosaudepe.com.br.

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

GERIATRIA

PSIQUIATRIA
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Como acessar o Portal
Meu Amparo (passo a passo)

1.
Acesse pelo endereço 
www.fiscosaudepe.com.br/teleatendimento 
e clique em INICIAR, ou aperte ENTER

2. Na tela abaixo, digite um E-MAIL VÁLIDO e 
clique em OK ou ENTER.

Dica Importante: Caso não consiga finalizar o atendimento via 
Portal, consulte o e-mail informado, pois o sistema envia 
automa�camente para ele um link que dá acesso ao atendimento.

3. Na próxima tela, informe o nome de quem 
será atendido:

4. Na tela seguinte, clique em MEU AMPARO.

5. Em seguida, informe o login e a senha e 
clique em LOGIN.

Informações importantes:

• Seu login é o número da 
carteirinha, sem os pontos;

• No primeiro acesso, sua 
senha também é o número da 
carteirinha, sem os pontos - 
será solicitada a troca da 
senha. Você pode repe�r o 
número da matrícula como 
senha, ou escolher outra. 
Guarde essa senha, pois ela 
será solicitada nos próximos 
atendimentos.

• Seu cadastramento já foi 
realizado previamente pelo 
Fisco Saúde, NÃO é necessário 
clicar em “cadastre-se”.

Não clicar aqui.Não clicar aqui.

6. Escolha uma das opções: FALE COM O MÉDICO 
AGORA ou AGENDE UMA CONSULTA. 

Atenção:
NÃO opte por agendar consulta na rede credenciada, pois 
esse serviço não está disponível no Portal da Amparo Saúde.

Não clicar aqui.

7. Pron�nho, você será direcionado para o 
agendamento de uma consulta!

Nos picos de casos de Covid, Influenza ou outras patologias, 
pode ocorrer sobrecarga no sistema e filas de espera. 
Contamos com a compreensão de todos.


