
Você receberá um formulário expedido pela Fundação 
CESP ou Enerprev. Responda-o e siga as instruções 

para efetuar o recadastramento. 
Se você tiver dúvidas, ligue para sua Regional.

SUPLEMENTADOS, ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.
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MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

Só assim você garante o recebimento das 
informações no seu endereço! Envie um e-mail para 

contato@aafc.org.br  e atualize seus dados!

DESEJA RECEBER NOTÍCIAS POR EMAIL ?

Informe-nos seu endereço de e-mail, juntamente com 
sua categoria de aposentadoria (suplementado ou com-

plementado) para  contato@aafc.org.br e passe a 
receber as últimas notícias da AAFC!

Página 6Leia mais 

Informação importante! 
Sub-Sede São Paulo de casa nova!

Extratos de utilização de plano de   
saúde e Crédito de Reembolso: 

a partir de setembro, acesso 
exclusivamente pelo portal da 

Fundação CESP

Página 6Página 5

Páginas 4 e 5

As doenças cardiovasculares são aquelas que 
afetam o coração e as artérias, como infarto e 
acidente vascular cerebral, e também arritmias 

cardíacas, isquemias ou anginas. 

A principal característica das doenças cardiovas-
culares é a presença da aterosclerose, acúmulo de 
placas de gorduras nas artérias ao longo dos anos 

que impede a passagem do sangue.

Conheça nossos representantes na pg. 2

Campanha de Saúde
Doenças Cardiovasculares 

Representantes apoiados pela AAFC são eleitos em 
democracia exercida através do voto direto e secreto 
dos participantes ativos, coligados e, principalmente, 

assistidos, como você. 

Através desses representantes seus direitos serão 
respeitados e valorizados!

As Regionais sempre trabalhando por você !
Acompanhe as principais realizações !

FUNDAÇÃO
CESP



EDITORIAL

Eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da FUNCESP

Encerram-se as eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da 
Fundação CESP.  Os Complementados que foram alijados do processo num 
primeiro momento, participaram normalmente, graças a Liminar obtida na 
Justiça, Liminar essa para a qual houve tentativa de cassação por parte da 
FUNCESP, sem êxito.

Fizemos uma coligação com os Sindicatos, quando ficou acordada 
a indicação da Chapa 02 pela AAFC, da Chapa 03 pelo Sindicato de 
Eletricitários de São Paulo e na Chapa 1 para o Conselho Fiscal, o Sindicato 
dos Eletricitários de Campinas indicou o titular e o Suplente, indicado pela 
AAFC.

A AAFC marcou sua posição na Campanha e o resultado não poderia ser 
mais expressivo: mais de 15% de assistidos votaram, dos quais 25% de votos 
entre os Complementados.

Queremos parabenizar os componentes das chapas vencedoras e desejar 

sucesso na difícil tarefa de participar 
ativamente na condução da gestão da 
Fundação CESP.

Plano Odontológico

Decorridos apenas 05 meses da implantação do Plano Odontológico, já 
atingimos um número próximo a 1.000 adesões, ou seja, 5% dos associados, o 
que é considerado pela própria prestadora Plenodonto um número expressivo.

Agora, acabamos de aprovar a participação dos funcionários da AAFC, 
nas mesmas condições dos associados. Trata-se de mais um importante serviço 
que estamos estendendo para os nossos colaboradores e seus familiares, o que 
entendemos no mínimo, como mais uma ação que visa o seu conforto e bem 
estar.

Mario Mortari
Presidente

A AAFC dá as boas vindas aos 
novos associados!
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Conselho Deliberativo - Suplentes
Manoel Duarte, Marlene Toledo Nascimento, José Armando Greghi, 
Luiz Carlos Rosado, Pedro Paulo Barreiro, Nivaldo Pazianoto, 
Dirceu Emílio Giannella, Antonio Carlos da Costa, 
Ariovaldo Coelho de Andrade, José Emílio E. Santiago, 
Therézio P. de Oliveira Junior, José Alípio Lopes, Pedro Pompermayer, 
Mario Francisco Sansone, José Armando Athayde.

Conselheiros de Honra
José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo, Douglas Apparecido
Guzzo, José Milton Dallari Soares e Sylvio Pacheco Rasi

Conselho Fiscal
Titulares: Hiroshi Morishigue, Toshibumi Fukumitsu,
Sandra  Marli Caparoci

Presidente
Mario Mortari

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez
Vice Diretor Adm / Financeiro
Carlos Aurélio K.A. Pires
Diretor de Complementação
Tácio Antônio Z. Cattony
Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretora Jurídica
Maria Guiomar Moraes Sala

Diretor de Comunicação
Walney Gileno Goes
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Michele Matteo
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Diagramação, Arte e Impressão:
G4 EDITORA /ASSOCIADAS
Tel. ( 11 ) 2341-1909 -Cel. 97385-0007 

Conselho Deliberativo
Titulares: Waldyr Antonio Prando, José Carlos Brizolla, 
José Geraldo Pereira, Elisabeth Pereira Monteiro, 
Moacyr Carlos Baptistini, Marcos Alves, Bento Carlos Sgarboza, 
José Ferraz Neto, Carlos Antonio Silva, José Antunes Cursino, 
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Diretor de Planejamento
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José Carlos Penna Drugg
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NOVOS SÓCIOS +GENTE

Meus caros associados (as),

Presidente
Mario Mortari

Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade

Adelcio Francisco de Assis   Bauru

José de Oliveira Rodrigues Fil  Pacaembu

Carla Patricia Assis dos Santos Dutra Santos

Leda Rezende Trindade   Ilha Solteira

Clarice Bonomi Zanco   Mogi Guaçu

Edgar Lima da Silva   Ilha Solteira
Elizabeth Mathilde Baungart Rossi  Campinas

Iolanda Nascimento Barrueco  Votuporanga

Maria do Rosário Cavani Mori  Itapeva

Vagner Cruz    São Paulo

Maria dos Santos Souza   Araçatuba
Marlene Jerônimo Ferreira   Rosana

Marta Rodrigues Yassuda   Ilha Solteira
Nadir Ferreira Gomes   Ilha Solteira

Sergio Augusto Nunes Machado  Itapeva

Chapa 1 - 4.053 votos

JUNTE-SE A NÓS!

NOSSOS REPRESENTANTES NA FUNDAÇÃO CESP 

Reynaldo 
Rodotá 
Stéfano

TITULAR

Claudemir 
Sebastião 

Casarini

TITULAR

Leonidas 
Figueiredo 

SUPLENTE

As propostas das chapas estão disponíveis no site http://eleicao.funcesp.com.br

Chapa 2 - 3.196 votos Chapa 3 - 2.627 votos

José Carlos 
Penna 
Drugg

SUPLENTE

José 
Augusto 
Senatore

TITULAR

Adauto 
Firmino 
Ribeiro

SUPLENTE

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do 
Presidente!

www.aafc.org.br



Revisão da pensão por morte 
concedidos na MP 664

Os portadores de doenças graves ou crônicas 
podem ser beneficiados com direitos previdenciários e 
isenções fiscais previstos na legislação brasileira. Esses 
pacientes podem requisitar, independente de carência, 
a concessão de auxílio-doença e aposentadoria 
por invalidez, desde que sejam filiados ao Regime 
Geral de Previdência Social, ou seja, contribuam ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apontam que cerca de 75% das 
pessoas com mais de 60 anos têm alguma doença 
crônica e, para o Ministério da Saúde, esta é a 
principal causa de óbito e incapacidade prematura 
no país. 

No Brasil, a Lei 8.213/91 – Lei dos Planos de 
Benefícios da Previdência Social – elenca, em seu 
artigo 51, uma lista de doenças consideradas graves. 
São elas: tuberculose ativa; hanseníase; alienação 
mental; câncer; cegueira; paralisia irreversível 
e incapacitante; cardiopatia grave; doença de 
Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia 
grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte 
deformante); síndrome da deficiência imunológica 
adquirida - AIDS; contaminação por radiação, com 
base em conclusão da medicina especializada; e 
hepatopatia grave. 

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), são consideradas como crônicas 
as doenças cardiovasculares (cerebrovasculares, 
isquêmicas), as neoplasias, as doenças respiratórias 
crônicas e diabetes. A OMS também inclui nesse rol 
aquelas doenças que contribuem para o sofrimento 
dos indivíduos, das famílias e da sociedade, tais como 
as desordens mentais e neurológicas, as doenças 
bucais, ósseas e articulares, as desordens genéticas e 
as patologias oculares e auditivas. 

Anna Toledo, advogada de Direito 
Previdenciário da Advocacia Marcatto, esclarece que, 
apesar da legislação trazer uma lista de doenças 
graves, contagiosas e incuráveis, “o Judiciário 
entende que é impossível que a lei abarque todas 
as hipóteses. Portanto, estas listas são meramente 
exemplificativas, o que implica dizer que outras 
doenças poderão vir a ser consideradas graves, 
incuráveis ou contagiosas, através de perícia médica, 
por exemplo”, explica. 

A advogada Alessandra Cervellini, do escritório 
A. Augusto Grellert Advogados Associados, ressalta 
que as doenças graves são aquelas que têm evolução 
prolongada, são permanentes ou não se têm cura 
conhecida. Já as crônicas são caracterizadas como 
aquelas que por critério médico obrigam a consultas, 
exames e tratamentos frequentes para amenizar, 
controlar ou dar melhor qualidade de vida ao 
indivíduo, sem risco direto para a vida da pessoa, 
mas extremamente graves”, diz. 

Segundo Cervellini, a comprovação dessas 
doenças deve ser realizada por meio de relatórios 
médicos e exames. “Em alguns casos, o paciente deve 
se submeter à perícia médica dos órgãos competentes 
para concessão dos benefícios previstos na lei”. 

O advogado Fabiano Russo Dorotheia, do 
escritório Baraldi Mélega Advogados, reforça que 
mesmo que a doença do segurado do INSS não 
esteja prevista na lista da lei, ele poderá requisitar 
o benefício. 

“Apesar de existir um rol de doenças 
consideradas como graves para os ministérios da 
Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, há casos 
em que o segurado é acometido por doença com o 
mesmo nível de gravidade daquelas reconhecidas 
na lista. Fato este que possibilita ao segurado 

PREVIDÊNCIA

SUPLEMENTAÇÃO

O IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, da Funda-
ção Getúlio Vargas, está previsto nos regulamentos dos PSAPs como 
o indicador de reajuste das suplementações.

Compõem o IGP-DI: o Índice de Preços ao Produtor ao Produtor Am-
plo – IPA (60%), o Índice de Preços ao Consumidor – IPC (30%) e o 
Índice Nacional de Custos da Construção – INCC (10%).

IGP-DI fecha alta em 0,40% em agosto

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) cedeu 0,40% em agosto, de 0,58% em julho, influencia-
da pela queda dos preços de alguns alimentos no atacado e varejo.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) cedeu para 0,44% de 
0,61% em julho. Nos produtos agropecuários, houve uma queda de 
1,02% para 0,58% e o de produtos industriais de 0,45% para 0,38% 
entre julho e agosto.

No IPC, Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,22% no mês passa-
do, de 0,53% em julho. A maior contribuição foi o grupo alimentação, 
que saiu de alta de 0,79% para queda de 0,11%. A taxa de inflação de 
habitação de 1,03% para 0,36% e a tarifa de eletricidade residencial, 
de 3,62% para -0,59%.

Já no Índice Nacional de Construção Civil (INCC) registrou em agosto 
variação de 0,59%, acima do resultado do mês anterior, de 0,55%. 

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Os 44.718 benefícios de pensão por morte, conce-
didos de acordo com os critérios estabelecidos na 
Medida Provisória nº 664, foram revistos adminis-
trativamente pelo INSS e terão renda mensal alte-
rada conforme Lei nº 13.135 conforme divulgou o 
Ministério da Previdência Social.
A Medida Provisória nº 664, de 30 de dezembro de 
2014, instituiu o cálculo da pensão por morte em 
50% da aposentadoria do segurado falecido, com o 
acréscimo de 10% para cada dependente, com vigên-
cia em 1º março de 2015. A referida MP foi conver-
tida na Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015 e o 
cálculo da pensão manteve em 100%, retroagindo 
e corrigindo a Medida Provisória e suas consequên-
cias.
Segundo informou INSS, os beneficiários que tive-
ram as pensões concedidas nos termos da MP 664, 
não precisarão solicitar a revisão junto a Agência de 
Previdência Social.

Você Sabia?

Direitos dos pacientes com câncer: 
os pacientes têm o direito à circulação livre de carro, mesmo em 

dias de rodízio, em cidades que adotam esse sistema. Para isso, eles têm 
que cadastrar previamente o veículo nos órgãos competentes. 

Fique ligado! (Cetesb, Jornal da AAPP)

3JORNAL DO SÊNIOR setembro 2015

Benefícios previdenciários: Portadores de doenças graves ou crônicas

(Caio Prates – PREVTOTAL)

Fonte: www.previdencia.gov.br

pleitear os mesmos direitos em relação aos benefícios 
previdenciários, seja pela via administrativa junto 
ao INSS, ou, no caso de negativa, por meio de ação 
judicial”, pontua. 

O valor da aposentadoria por invalidez do 
segurado que necessitar da assistência permanente 
de outra pessoa será acrescido de 25%. Segundos 
os especialistas, a comprovação desta assistência 
permanente também depende de perícia médica. 

O IGP-DI de agosto foi calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 1º e 31 do mês de referência.
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Regional

Santos

Regional

Campinas

Regional

Itapeva
Regional

Bauru

Panorama das Regionais
Os acontecimentos mais importantes da sua Regional estão aqui!

Vários encontros marcaram a comemoração dos pais em Ribeirão Preto, 
com emoção, carinho e festa!

A homenagem, em Campinas, rendeu elogios! 
Casa cheia, no Clube Fonte São Paulo!

Dracena homenageou os progenitores no 
Lar dos Vicentinos, no dia 16.

Em São José do Rio Preto, amizade e alegria 
marcaram o encontro dos pais!

Este ano, Andradina recepcionou os pais com 
almoço para comemorar a data, no dia 15. Foi 

um sucesso!

Em Presidente Prudente, 
no dia 07, teve show com o 

músico Jamil Monteiro e festa 
caprichada, na Churrascaria Guaíba, 

com direito a rodada de bingo!

Comemoração do 
Dia dos Pais nas

Regionais 

A Regional de Bauru da AAFC recepcionou a delegação da 
Regional de Santos para um evento sócio esportivo que 

ocorreu no dia 31 de julho de 2015, 
no GRESP, onde foram disputadas as seguintes 
modalidades: Buraco, Dama, Dominó, Tranca, 

Truco e Voley Adaptado (Masculino e Feminino), além de 
Futebol Society que aconteceu no Campo Fortaleza.

 As equipes de Bauru foram capitaneadas por Izídio Agostinho Filho (Superintendente) e Leocádio 
Fernandes (Diretor de Esportes) e as de Santos por Hercules Leopoldo P. Cilli 

(Superintendente) e Francisco Manoel Pereira (Diretor de Esportes).
 As disputas ocorreram em clima de respeito e amizade, como acontecem quando nos encontramos 

com velhos amigos, reforçando os laços de amizade entre associados das duas regionais, com a 
participação de cerca de 100 associados.

 No encerramento, todos foram recepcionados com um almoço de confraternização, na qual houve 
troca de mimos. A Regional de Bauru retribuirá a visita!

Com a participação de 185 pes-
soas entre associados e convidados 
distribuídos em 5 ônibus (Grupos 
de Campinas, Jundiaí e São Pau-
lo), foi realizada entre os dias 15 
e 18 de junho com enorme sucesso, 
mais uma excursão a Thermas dos 
Laranjais, na cidade de Olímpia-SP.

 Os participantes da excursão ficaram hospedados no excelente Hotel 
Olímpia Resort e viveram momentos de muita diversão e tranquilidade, 
participando das programações do Resort, música ao vivo no pátio do ho-
tel e principalmente desfrutando da emoção única nas águas quentes do 
Parque Aquático do Thermas dos Laranjais. O Departamento de Turismo 
da Regional agradece a todos os participantes pela cooperação, para que 
mais este evento se realizasse dentro da esperada normalidade. 

No dia 30 de 
julho, o 

Departamento 

Feminino e Di-
retoria da Regional de 

Itapeva entregaram quase 350 fral-
das recebidas na campanha realizada nos meses de maio a julho. 

As doações foram entregues para o Lar Vicentino de Itapeva. 

A próxima campanha será arrecadação de leite, para que outra 

instituição possa ser contemplada ainda este ano. 

Nos dias 25 e 26 de julho, associados de Itapeva 
conheceram a capital e a cidade de Castro, no Paraná.

Bauru e Santos em 
evento esportivo

Diversão e tranquilidade na 
excursão de Campinas a 
Thermas dos Laranjais

Curitiba foi o destino 
de associados de 

Itapeva
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Regional

Sorocaba

Regional

S.J dos Campos

Regional

Sub-Sede

Regional

Ribeirão Preto

Regional

Santos

Em reunião ocorrida no dia 28 de agosto, 
o Vice-Presidente Michele Matteo, o Diretor de Suplementação José C. P. 

Drugg, o Representante dos Aposentados no Conselho Deliberativo da Funcesp 
Reynaldo Rodotá Stéfano, o Diretor de Tesouraria e Relações com Investidores 
da AES Eletropaulo Luiz Cota, o Diretor de Previdência da Funcesp Euzébio 
da S. Bomfim e o Superintendente de Sorocaba Francisco Annibal Dias estive-
ram presentes para esclarecer dúvidas dos associados referentes ao plano CD da 
Eletropaulo. A abordagem sobre a proposta de reformulação do Programa de 
Previdência Complementar do PSAP/Eletropaulo foi importante também, pois 
esclareceu que, somente após a aprovação da Previc é que a Funcesp fará 
campanha, detalhando a proposta. Canais de atendimento foram disponibiliza-
dos para obter informações e consultas.

Na reunião, a Regional destacou a atuação eficiente da 
Associação, através do escritório Innocenti Advogados As-
sociados, tem conseguido manter, nos últimos dez anos, a 
folha de pagamento dos seus associados complementados, 
na Fundação Cesp e sem redução em seus vencimentos. 

“É bem verdade que, infelizmente, a disputa judicial 
ainda não se encerrou e, portanto, devemos permanecer 
atentos, otimistas e, dentro do possível, construir reserva 

financeira e um planejamento para o caso do retorno da folha de pagamento para a Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo e, consequentemente, redução salarial e alteração na data do 
crédito”, alertou o superintendente da Regional, que ainda sugeriu aos associados que 
acompanhem os pronunciamentos do Presidente Mario e as notícias dos complementados. 

“Temos que nos manter unidos em pensamento positivo e confiantes naqueles que buscam 
a preservação dos direitos dos complementados, mas, cientes de que se trata de uma árdua e 
longa disputa judicial”, finalizou.

No dia 15 de agosto último, a Regional Santos mais uma 
vez abraçou a causa e cedeu espaço para a parceria com a 
Secretária de Saúde de Santos, através da USF Jabaquara, 
servindo como posto da campanha de vacinação contra a 

poliomielite e multivacinação, das 8 às 17h!
A poliomielite é uma doença causada por vírus e é altamente contagiosa. A transmissão do 

vírus pode ser de pessoa para pessoa e através de contato com fezes contaminadas. Crianças 
entre seis meses e cinco anos devem tomar a vacina uma vez por ano.

 Além da vacina contra pólio, a campanha também incluiu as outras vacinas previstas para 
crianças de até 5 (cinco) anos no calendário vacinal básico. Os profissionais foram orientados a 
avaliar a caderneta infantil e a alertar os pais para imunizações vencidas ou em atraso.

O clima foi de descontração e muita alegria, garantidos através da presença sempre marcan-
te dos palhaços pintando, brincando e animando a criançada durante o período de vacinação.

 Foram vacinadas mais de 300 crianças somente em nossa Regional.

Mais uma Festa Julina da Regional de Ribeirão Preto reali-
zada no dia 18 de julho p.p. contou com a ampla participação 
de associados e seus dependentes. O grupo lotou o salão de 
festas da sede regional, onde a colaboração de cada um pôde 

oferecer a todos uma mesa farta e variada de muitos pratos deliciosos, tanto salgados como doces. 
Somando-se a esses quitutes, a AAFC ofereceu quentão, suco, chocolate quente, refrigerante, milho 
verde, pipoca e lanches de pernil e cachorro quente. 

 E como não podia faltar, contamos ainda com a presença do já integrante dos nossos eventos, o 
animado sanfoneiro de São Joaquim da Barra, nosso representante distrital, Sr. Jair Galina; e com-
pletou a “banda”, o representante regional José Geraldo Pereira e os percussionistas Armandinho e 
Edina. O arrasta pé foi pra lá de animado. Essa “banda” está ficando famosa.

 Com tanta coisa boa para comer e beber, a alegria de reencontrar os amigos e a descontração que 
o ambiente oferecia, todos ficaram mais uma vez muito felizes em participar desse gostoso evento que 
já faz parte integrante do calendário da regional. E ainda puderam fazer uma boa ação, pois cada 
família contribuiu com um quilo de alimento não perecível que será doado a instituição de assistência 
aos necessitados. Parabéns a diretoria e aos associados por mais esse lindo gesto.

A Sub-Sede passou a 
atender os associados em novo endereço 
a partir do dia 08 de setembro. 

O espaço, mais amplo e melhor 
adaptado para receber as atividades 
desenvolvidas pela Sub-Sede, contará 
com metrô nas imediações e fácil 
acesso de carro, também. Venha conhecer 
o novo espaço!  Anote o endereço:

No dia 27 de maio, a enfermeira 
Margarete Magalhães – do Pro-
grama Saúde do Adulto e Idoso 
da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José dos Campos - proferiu 
palestra clara e objetiva, sobre a 
diabetes tipo 1, 2 e pré diabetes, e 
principalmente os sintomas das mesmas. 

Como prevenção, foi recomendada a prática de exercícios físicos, 
dieta alimentar, redução do consumo de álcool e a realização de 
exames laboratoriais para controle da glicemia. As dúvidas foram 
amplamente esclarecidas pela palestrante.

No dia 04 de agosto de 2015, 
no auditório da Porto Seguro, 
um grande número de aposen-
tados da Eletropaulo teve a 
oportunidade de obter informa-
ções e detalhes sobre o Plano 
CD da Eletropaulo.

Objetivamente transmitida, a proposta da Eletropaulo trouxe cer-
ta tranquilidade aos participantes.

O grupo palestrante estava constituído de representantes da AAFC, 
Srs. José Carlos P. Drugg e Ricardo Pinheiro. Da Funcesp, Sr. Euzébio 
Bomfim e o representante da Eletropaulo, Sr. Luis Carlos Salles Cota.

A Regional de Santos agradece a todos que, de uma maneira ou 
outra, colaboraram com aquela reunião.

Em julho, a 
Regional congregou 
os associados para 
comunicar assuntos 
de interesse e tirar as 
principais dúvidas dos 
associados. A reunião contou a com participação do Vice-
Presidente Michele Matteo e dos funcionários da AAFC, Dr. 
Ricardo Pinheiro e Dra. Jane Hsiao, além do palestrante 
Fabrício Andrade Nogueira que, em cumprimento ao 
calendário da saúde, discursou amplamente a respeito das 
doenças reumáticas. Houve, também, técnicos presentes 
que auferiram a pressão arterial e níveis de glicemia dos 
voluntários participantes.

Reunião Mensal de 
Associados em Ribeirão Preto

Tranquilidade e transparência 
marcaram a reunião sobre 

plano, CD em Santos

Palestra sobre Diabetes, 
em São José dos Campos

Campanha de vacinação contra 
Poliomielite e Multivacinação em Santos

Reunião Complementados 4819

Reunião esclarece dúvidas sobre plano CD 
da Eletropaulo em Sorocaba

Sub-Sede São Paulo de casa nova!

Rua Dr. Tirso Martins, 236. 
Os números de telefone 

permanecem os mesmos. 

E a festa julina lotou o salão da Sede Regional!
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INFARTO DO MIOCáRDIO: É uma das mais 
conhecidas complicações, popularmente chama-
da “ataque cardíaco”. Ocorre quando há morte 
do tecido de parte do músculo do coração, de-
vido à redução brusca do fluxo de sangue. Esta 
necrose ocorre por conta do entupimento das 
artérias (aterosclerose), que alimentam o cora-
ção com nutrientes e oxigênio. Sem esses ele-
mentos, a parte do coração diretamente atingida 
deixa de funcionar. O nome que se dá a esta falta 
de oxigenação de algum órgão pela interrupção 
do fluxo sanguíneo é “isquemia”.

ATEROSCLEROSE: É o processo de enrije-
cimento, perda de diâmetro e entupimento das 
artérias provocado pelo acúmulo de placas de 
gordura e cálcio em suas paredes. O acúmulo 
dessas placas costuma estar ligado a altos índi-
ces de colesterol, diabetes e hábitos como o se-
dentarismo e o tabagismo. A aterosclerose obri-
ga o coração a bater mais forte para bombear a 
mesma quantidade de sangue para o organismo, 
trazendo grande desgaste para ele e criando o 
fenômeno da hipertensão. Num nível extremo, 
o entupimento das artérias impede que o san-
gue chegue a determinados pontos do coração, 
ocasionando necrose do tecido cardíaco e levan-
do ao infarto do miocárdio. Se a interrupção do 
fluxo sanguíneo ocorrer em outros órgãos ao 
invés do coração (como cérebro, pulmão, rins e 
estômago), teremos outras complicações, como 
AVCs, doença arterial dos membros inferiores e 
doença arterial dos rins.

ANGINA DO PEITO: É a dor no peito que 
sentimos quando o processo de isquemia (baixo 
abastecimento de oxigênio) do músculo cardíaco 
começa a se tornar crítico, devido a um processo 
avançado de aterosclerose.

AVC: Acidente vascular cerebral: Fenômeno 
similar ao infarto do miocárdio, ocasionado pelo 
entupimento de vasos sanguíneos (aterosclero-
se) e a consequente falta de oxigenação do ór-
gão, necrosando parte de seu tecido e anulando 

Doenças Cardiovasculares
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parte de suas funções. A diferença é que, neste 
caso, o órgão atingido é o cérebro e não o 
coração.

HIPERTENSÃO, OU PRESSÃO ALTA 
provoca doenças do coração. É preciso 
acompanhamento médico, pois a doença 
não apresenta sintomas e 50% dos casos são 
diagnosticados a partir de 55 anos. A doença 

cardíaca hipertensiva altera a função e estru-
tura do coração como consequência da hiper-

tensão arterial. A hipertensão começa em todos 
os órgãos e ataca todos os vasos sanguíneos. O 
coração é o órgão responsável por fazer o san-
gue circular por todo o corpo. A força necessária 
para esse bombeamento por meio dos vasos é a 
pressão arterial. É considerada alta quando está 
igual ou acima de 140 por 90 mmHg.

A hipertensão causa estreitamento e en-
tupimento dos vasos. É um importante fator de 
risco para o desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares. Quando causa entupimento, surge o 
infarto. Caso se rompa no cérebro, causa um AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) e pode também pro-
vocar a paralisação dos rins. Se o músculo cardí-
aco não receber a quantidade correta de sangue, 
ocorre hipertropia (aumento de tamanho), que 
por sua vez provoca insuficiência cardíaca. 

 O problema atinge principalmente homens 
a partir dos 40 anos. As mulheres podem ter mais 
incidência do problema na menopausa, quando 
perdem a proteção do hormônio estrógeno.

De acordo com o especialista Décio Mion, 
chefe da Unidade de Hipertensão do Instituto 
Central do Hospital das Clínicas de São Paulo, 
95% dos casos são genéticos. Entre outras cau-
sas estão estresse, tumores em que determinada 
produção de hormônios fecha os vasos e eleva 
a pressão, além de doença renal que provoca o 
estreitamento das artérias dos rins. 

A doença não causa sintomas – nem dor de 
cabeça, que antes se acreditava estar ligada à hi-
pertensão. Hoje se sabe que qualquer dor pode 
elevar a pressão. Quando surgem alguns sinais, 
os órgãos mais importantes já estão atacados. 
Nesse caso, podem surgir falta de ar, inchaço nas 
pernas e dor no peito. Podem ocorrer também 
zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e 
sangramento nasal. 

No caso dos idosos, existe o efeito da cha-
mada “cascata terapêutica”, em que um medica-
mento inadequado provoca outros problemas, 
diz Maurício Wangarten, médico do Incor (Insti-
tuto do Coração do Hospital das Clínicas de São 
Paulo).

Segundo o médico, o idoso tem menor 
sensibilidade ao sal, sente menos sede e é mais 
sensível à queda de pressão. O sal retém água, o 
que aumenta o volume de sangue e proporciona 
a pressão alta. O especialista orienta que a medi-
ção da pressão deve ser feita em pé. Entre 20% a 
30% dos idosos que medem a pressão em pé, ela 

recua. “Isso é resultado do envelhecimento, com 
mecanismos de adaptação alterados”. 

As medidas para prevenir a hipertensão e, 
consequentemente, as doenças do coração são:

 Evitar o sedentarismo, praticar esportes;

 Evitar a obesidade;

 Alimentação saudável;

 Não abusar do sal;

 Não abusar do álcool;

 Não fumar;

 Evitar o estresse;

 Medir sempre a pressão arterial e con-
sultar um médico periodicamente.

A pressão alta não tem cura, mas tem 
tratamento e pode ser controlada. Alguns idosos 
conseguem controlar a pressão com hábitos 
saudáveis, outros só conseguem com medica-
mentos. “Se a pessoa tiver uma carga genética 
para a hipertensão, mas for magra e praticar 
esportes, tem chance menor de manifestar o 
problema”, resume Décio Mion.
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Doenças cardiovasculares, 
por definição, são doenças que afetam o coração 
e/ou o sistema circulatório que é formado pelas 

artérias, veias e demais vasos capilares. 
Geralmente o termo é utilizado como sinônimo de

 “doenças cardíacas”. O infarto do miocárdio é uma das 
diversas doenças cardiovasculares conhecidas. 
Veja um breve resumo dos principais tipos de 

doenças cardiovasculares. Você vai perceber que 
muitas delas estão intimamente interligadas, 

sendo desdobramentos de um 
mesmo processo: o processo de entupimen-

to das artérias e suas consequências 
para a nutrição, oxigenação e 

bom funcionamento 
dos órgãos.

Como já realizado com o Aviso de Pagamento 
de aposentados de pensionistas e com o Extrato 
Previdenciário dos ativos, acessados somente por 
meio online, a partir de setembro, a Fundação 
CESP disponibilizará os Extratos de Utilização 
de Plano de Saúde e de Crédito de Reembolso 
exclusivamente via portal.
Com a mudança, os extratos trarão melhor 
explicação de dados apresentados e a 
possibilidade de consulta ágil dos reembolsos 
efetuados (agora, os Créditos de Reembolso já 
estarão disponíveis assim que o processamento 
for concluído, o que melhora a previsão de data 
de crédito aos usuários), além das informações 
detalhadas de utilização que já constam 
atualmente, porém, com melhorias na forma de 
disponibilização das informações. Poderá, ainda, 
ser possível salvar e imprimir os documentos.
De acordo com Simone Cardoso, da Fundação 
CESP, a novidade traz benefícios como agilidade 
na atualização das informações, permitindo 
melhor controle das movimentações realizadas 
no período, mais segurança e praticidade, já que 
agora não é necessário acumular extratos físicos 
para consulta. Além disso, economia de recursos 
naturais e custos com impressão, manuseio e 
postagem.

Alimentação saudável
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Fundação CESP disponibilizará 
Extratos de Utilização de Plano de 
Saúde e de  Crédito de Reembolso 
exclusivamente via portal


