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CAMPE adquire 
novo equipamento 

odontológico

Assembleia Geral 
está confirmada para 

janeiro de 2013

Magistrados  
argentinos visitam  

a CAMPE

Urologista fala sobre 
prevenção do 

câncer de próstata
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Ampliação: mais associados  
na CAMPE



É chegado o final de mais um ano e novamen-
te temos a comemorar a boa performance da 
nossa CAMPE, com a inclusão de mais associados 
dadas as recentes nomeações de novos juízes, 
assim como a manutenção de nossa capacidade 
econômica financeira e bom atendimento aos 
associados.

No entanto, devemos observar que o nosso 
plano de saúde, da mesma forma que todos os 
outros no Brasil, sofre com a tendência a uma 
maior longevidade e menor fecundidade dos 
associados que estão ficando a cada dia mais 
idosos. É um cenário que traz uma mudança no 
perfil de sinistralidade do nosso grupo e merece 
um olhar diferenciado, inclusive no que diz res-
peito à sobrevivência do nosso plano de saúde.

Atentos a este cenário, temos que empreender 
na CAMPE uma gestão responsável e, acima de 
tudo, profissional. Nessa perspectiva é funda-
mental a cooperação de todos os associados, 
tendo em vista que a empresa de autogestão tem 
como norte o cooperativismo, onde, tratando-
-se de propriedade coletiva, o interesse de todos 
deve prevalecer sobre o interesse individual.

Excepcionalmente, e isso é público e notório, 
existem profissionais da área de saúde que não 
honram o seu mister e, lamentavelmente, fazem 
da medicina mercancia. Daí nos valemos das 
auditorias médicas visando o acompanhamen-
to e controle dos custos, bem como do nível 
de utilização do plano pelos associados e de-

pendentes, seja com internamentos, consultas 
e exames, para constatar e coibir a utilização 
em níveis acima dos limites estabelecidos para 
cada tipo de consulta, exames e procedimentos 
médicos, e a utilização de materiais dentro do 
que preconiza a legislação pertinente e a ANS.

Lamentavelmente isso não é compreendido 
por alguns associados que quando tem glosa-
da alguma recomendação de seu médico pela 
auditoria, ao invés de procurar a diretoria para 
encontrar uma solução que convenha a todos, 
intentam ações judiciais e algumas mesmo te-
merárias, trazendo grande prejuízo a todos nós 
que fazemos a CAMPE, como por exemplo pa-
gamento de custas e honorários advocatícios.

É preciso, portanto, refletir sobre a ideia de que 
a CAMPE é coletiva, e que todos perdem quan-
do somos obrigados a bancar elevados custos 
sem a devida previsão do órgão regulador.

Estamos à disposição dos associados para a 
busca de melhores soluções.

Desejamos um Natal envolvido pela paz do 
Cristo, e um Ano Novo pleno de realizações e 
sucesso.

A Diretoria

A CAMPE é nossa!

E D I T o r I A L

Além de se diferenciar pela qualidade dos servi-
ços, a CAMPE registra o menor preço em várias 
faixas etárias quando comparado com a maior 
operadora de autogestão do País - a CASSI - que 
tem mais de 700 mil vidas. Vale salientar que o 
preço competitivo está aliado a uma boa rede cre-
denciada de hospitais, clínicas, médicos, cobertu-
ra em casos de internação e plano odontológico.      

Qualidade e menor preço 

  FAIXA ETÁRIA CAMPE CASSI

0 a 18 R$ 217,13 R$ 211,94

19 a 23 R$ 297,79 R$ 216,88

24 a 28 R$ 327,89 R$ 229,26

29 a 33 R$ 339,30 R$ 301,20

34 a 38 R$ 355,81 R$ 321,52

39 a 43 R$ 371,94 R$ 361,62

44 a 48 R$ 517,98 R$ 519,12

49 a 53 R$ 550,31 R$ 593,96

54 a 58 R$ 695,59 R$ 758,59

 59 + R$ 871,73 R$ 1.271,15

C A M P E  C o M P r o V A



P r E V E N Ç Ã o

N o T A S

A CAMPE informa que, em caso de urgências 
noturnas, nos finais de semana e feriados, o as-
sociado deve procurar a Prontoclínica odon-
tológica Valéria Dias, na Av. Caxangá, nº 2015, 
Cordeiro. A unidade fica em frente ao Parque 
de Exposição do Cordeiro. Telefones para con-
tato: 3445.3743 ou 3227.6968.

Para reforçar a transparência e credibilidade da gestão 
da CAMPE, o conselho fiscal da entidade vem se reunin-
do trimestralmente. Na pauta, a verificação das contas e 
atividades da diretoria. Integram o órgão de fiscalização, 
o presidente Dr. Danilo Martiniano, os titulares Gilde-
nor Eudócio e Antônio Medeiros, e os suplentes Cícero 
Magalhães, Fernando Menezes e Frederico Guilherme.

Urgência odontológica Conselho fiscal

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o câncer de próstata é o segundo mais comum 
no homem, só perdendo para o câncer de pele. Em 
entrevista para o InfoCAMPE, o urologista Seráfico 
Júnior, coordenador de serviço de urologia do IMIP e 
membro da Sociedade Brasileira e Americana de Uro-
logia, fala sobre os cuidados que devem ser tomados 
para evitar a doença. 

A partir de qual idade se deve iniciar um check up com 
um urologista?

recomendamos que, a partir dos 45 anos, o paciente 
procure um especialista. Porém em negros ou pacien-
tes que tenham caso de câncer de próstata na família, o 
acompanhamento deve ser antecipado para os 40 anos. 
Nesses dois casos, o risco para desenvolver a doença é 
mais elevado.

Quais os exames que fazem parte de uma avaliação 
médica de rotina?

o check up é feito através da história clínica do pacien-
te, exames laboratoriais (dosagem do PSA) e, em alguns 
casos, toque retal e ultrassom. Pacientes muito jovens ou 
idosos, com perspectiva pequena de vida e com o PSA 
baixo, muitas vezes não precisam de toque retal. 

Quais os outros cuidados para se prevenir a doença?

Além de um acompanhamento médico e laboratorial, uma 
boa dieta (pobre em gordura animal), aliada à atividade fí-
sica pode diminuir a incidência deste e de outros cânceres.

Check-up do homem

A CAMPE convida seus associados para a pri-
meira Assembleia Geral 2013, marcada para 
o dia 31 de janeiro, às 17h30, no Fórum ro-
dolfo Aureliano. Na pauta estão a aprovação 
das prestações de contas de 2012, alienação 
ou não das salas do ED. Des. Pedro Marti-
niano Lins, aumento do valor de reembolso 
de consulta médica, entre outros assuntos. 
A diretoria conta com a sua participação.

Assembleia  
Geral 2013

Um grupo de magistrados argentinos, chefiado pela 
Ministra da Suprema Corte de Mendonza Dra. Inés 
rauek de Yanzón, esteve na sede da CAMPE para 
conhecer a experiência bem sucedida da magistratura per-
nambucana em gestão de saúde. recebidos pelo diretor da 
entidade, Arnóbio Araújo, os juízes portenhos ficaram 
bastante impressionados com a estrutura da operadora de 
saúde. o intercâmbio, que aconteceu no mês de agosto, 
foi organizado pelo diretor da ESMAPE, desembargador 
Fernando Cerqueira.

Delegação argentina

Dr. Seráfico Júnior, membro da Sociedade 
Brasileira e Americana de Urologia
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C A M P E  N o T Í C I A S

CAMPE | Caixa de 
Assistência dos Magistrados 

de Pernambuco

A diretoria da CAMPE comemora a ampliação do 
número de usuários ativos. Só este ano, 92 vidas ade-
riram à operadora de saúde. “o crescimento da cartei-
ra de associados é resultado de ações que vêm sendo 
desenvolvidas constantemente com o propósito de 
garantir a sustentabilidade do plano. Hoje temos quase 
dois mil usuários, entre titulares e dependentes”, declara 
o presidente da CAMPE, Arnóbio Araújo. 

o desembargador Stênio Neiva é um dos novos asso-
ciados que migrou para a CAMPE com toda a famí-

lia, por reconhecer a qualidade dos serviços ofe-
recidos. Além dele, o presidente da AMEPE, Dr. 
Emanuel Bonfim, também optou por mudar depois 
de 20 anos na CASSI. “Estou plenamente satisfeito 
com a minha escolha. A reestruturação ocorrida na 
CAMPE, a nova tabela de preços mais competitiva, 
a facilidade de atendimento, qualidade nos serviços 
e responsabilidade da diretoria para gerir a entidade 
foram os principais fatores que me motivaram a ade-
rir à CAMPE”, elencou Bonfim.

CAMPE conquista ainda mais associados

Des. Stênio Neiva e Dr. Emanuel Bonfim, com contrato em mãos, comemoram 
adesão à CAMPE. À direita, mais juízes escolheram o plano

Expressar a felicidade com um belo sorriso é um gesto 
simples e espontâneo que ajuda a aumentar a auto-
estima e a autoconfiança. Além de ser uma expressão 
contagiante, o sorriso franco libera endorfina, que pro-
porciona a sensação de bem-estar e estimula o sistema 
imunológico a funcionar melhor.

A coordenadora odontológica da CAMPE, Juliana 
Galvão, explica que os cuidados com o sorriso devem 
começar na infância e serem levados a sério na fase adul-
ta, pois vão além da estética. “Boca impecável é sinôni-
mo de saúde e vale ressaltar que muitos problemas de 
saúde sistêmica começam na cavidade oral. Estudos 
realizados na Universidade de Boston mostram que in-
fecções bucais podem triplicar as chances de um enfarte 
em pacientes adultos. Para as gestantes, a higiene bucal 
deficiente pode influenciar no peso do bebê e provocar 
partos prematuros”, explica.

NoVo EQUIPAMENTo – Para que os seus associados 
recebam um atendimento ainda mais especializado, a 

A saúde começa pela boca

CAMPE adquiriu um moderno equipamento capaz 
de captar imagens intra-orais. Composto por uma 
câmera intra-oral, monitor e software, o sistema 
permite a visualização de lesões nos tecidos bucais, 
fraturas e cáries, possibilitando o diagnóstico preco-
ce e intervenção eficaz. “Com esse novo equipamen-
to também conseguimos criar e armazenar as ima-
gens do paciente em um banco de dados, que pode 
ser compartilhado com outros cirurgiões-dentistas 
de diferentes áreas, ampliando o planejamento do 
tratamento”, detalha Juliana Galvão.

Novo equipamento 
já instalado


