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A sistematização da cobrança de cotas trimestral é uma 
realidade adotada durante assembleia realizada pelos 
servidores da Caixa de Assistência dos Servidores 
Fazendários Estaduais. 

Considerada pelo presidente Marcus 
Ferreira �uma ferramenta fundamental 
p a r a  q u e  a  C A FA Z  s e  m a n t e n h a 
equilibrada �nanceiramente e continue 
prestando serviços de qualidade�, o 
processo de registro da sistemática foi 
concluído junto à Agência Nacional de 
Saúde Suplementar no ano de 2012. �É 
uma sistemática que tanto respeita o 
contrato devidamente registrado na ANS 
quanto dá a garantia de que a Caixa 
sempre se manterá  �nanceira-mente  
equilibrada.�

A cobrança, acrescenta Marcus, é realizada a cada três meses 
de utilização dos serviços da CAFAZ, calculando-se os custos 
destes serviços pelo número de associados; com o resultado 
do cálculo, obtém-se a variação do valor da cota trimestral 
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A experiência é uma das ações promovidas pela Célula de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos (CDRH )da SEFAZ e tem 
o apoio da CAFAZ

O Laboratório Social (LS) da Secretaria da Fazenda do Estado 
do Ceará (SEFAZ) completou dois anos de atuação no último 
dia 12 de novembro. Dentre as principais atividades 
desenvolvidas estão palestras sobre saúde mental, seminário 
de combate e prevenção às drogas e reuniões com os 
colaboradores. 

A participação da CAFAZ dá-se junto ao CEDEPSI (Centro de 
Desenvolvimento Psicossocial), que disponibiliza a psicóloga 
Arminda Rodrigues e a psiquiatra Dra. Marluce Oliveira, 
responsáveis pelas diretrizes técnicas do Laboratório. Entre os 
colaboradores da Caixa presentes às reuniões, a Assistente 
Social Marcy Braga de Menezes Beviláqua, as estagiárias de 
Psicologia Camilla e Julianna Pinheiro Angelim e o ouvidor 
Mário Walraven.
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seguinte. �A cota se comporta de acordo com os gastos 
assistenciais, os gastos com cirurgias, com exames e consultas. Se 
os gastos aumentam, a cota tem que aumentar; se os gastos 

diminuem, as cotas têm que diminuir�.

O presidente ainda ressalta a importância de 
utilização do plano de saúde quando realmente 
houver necessidade. Dessa forma, o servidor 
conseguirá administrar melhor os custos para 
que não haja gastos maiores. �O uso racional do 
plano faz com que se tenha um custo menor ou, 
pelo menos, um custo mais estável. E isso vai 
re�etir positivamente no valor da conta�.

N a  c a m p a n h a  d e  p r e v e n ç ã o  d o  r i s c o 
cardiovascular, do câncer de mama, do câncer de 

próstata, do colo retal, a CAFAZ vem identi�cando 
o público com maior risco destes tipos de doenças para realizar 
acompanhamento especializado, além de check-up anual. 
�Denominamos isso de prevenção, tanto para dar qualidade de 
vida às pessoas, como para fazer o melhor uso dos recursos de 
saúde�, completa o presidente. 



O Planejamento Estratégico é uma atividade administrativa construída 
conjuntamente para direcionar os rumos da instituição e dar-lhe a 
sustentabilidade devida, produzindo respostas consistentes a três 
questões fundamentais: 

 Onde estamos? 
 Aonde queremos chegar? 
 Como vamos fazer para alcançar os resultados?

Para a CAFAZ, signi�ca organizar as atividades necessárias à execução 
das decisões tomadas com os associados e, através de retroalimentação 
organizada e sistemática, medir o resultado das decisões a serem 
tomadas.

Para manter a boa saúde do Sistema, mediante o equilíbrio �nanceiro e a 
excelência na prestação de serviços por parte da CAFAZ Saúde e da 
CAFAZ Corretora, são tomadas providências no sentido de desenvolver 
um nível de gerenciamento cada vez mais cientí�co, razão maior de um 
planejamento seguro e e�ciente. 

2015 marca a 7ª edição do Planejamento na CAFAZ Saúde e a 1ª da 
CAFAZ Corretora.

ENGAJAMENTO
Cada setor/departamento teve o seu planejamento especí�co de�nido, 
com as descrições de metas, ações e objetivos a serem alcançados. O 
período de aplicação das estratégias (levantamento, desenvolvimento, 
implementação) também foi delineado. Reuniões setoriais e 
intersetoriais envolvendo integrantes e responsáveis diretos marcaram 
a construção conjunta do Planejamento Estratégico da CAFAZ para o 
ano vindouro.

EXECUÇÃO EXITOSA
Para a equipe responsável pela criação do Planejamento Estratégico, 
tendo à frente o superintendente Paulo Holanda, interessa, 
fundamentalmente, a garantia do clima organizacional focado em 
expectativas que impulsionem a empresa a um crescimento natural, 
gerador de produtividade e elevação do nível motivacional.

Na medida em que se estabelecem os objetivos, as metas e as ações 
de�nidas pelo Planejamento Estratégico, as rotinas se tornam mais 
fáceis, claras e racionais, em toda a extensão empresarial. As demandas 
escoarão com maior �uidez. Os resultados serão melhores. O 
Planejamento, en�m, resultará em aprendizado e engajamento da 
equipe.

Todo o esforço empreendido tem alvo bem direcionado: a qualidade 
dos serviços prestados aos usuários CAFAZ (na Saúde, somos de novo o 
melhor plano do Estado). O desa�o é garantir sempre e cada vez mais 
qualidade de vida (por mais saúde, mais prevenção, mais assistência), o 
bem-estar, a felicidade de quase 10 mil vidas.
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Aldenor Menezes Angelim, Diretor da CAFAZ 
Corretora, servidor público aposentado da SEFAZ, 
onde exerceu as funções de Assessor, Coordenador, 
Diretor, Ouvidor e Instrutor. Colaborador da Esaf 
(Escola Superior de Administração Fazendária), 
Engenheiro Agrônomo, Apiterapeuta, Psicanalista 
Clínico, Acupunturista, Pós-graduado em RH e 
Teologia.
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A conjunção dos trabalhos da CAFAZ Saúde e da CAFAZ Corretora, prática agora 
intensi�cada, objetiva ampliar as possibilidades de bem-estar dos fazendários e 
seus familiares. Para o presidente Marcus Ferreira, o �trabalho conjugado� 
potencializa a excelência dos serviços ora prestados e reconhecidos.
 
�A contribuição da cota do servidor poderá no futuro não ser su�ciente, em 
função dos ajustes ou reajustes de seus salários, que muitas vezes não 
acompanham o custo do mercado da saúde�, analisa. E acrescenta: �A in�ação na 
saúde é superior à in�ação o�cial que reajusta os salários�. O presidente esclarece 
que os recursos oriundos da Corretora são fundamentais para a manutenção e o 
constante aprimoramento do cuidado com a saúde dos servidores fazendários e 
de seu patrimônio.
 
À frente da instituição há dois anos e cinco meses, o gestor Marcus Augusto 
Ferreira envia mensagem de otimismo: �Acredito que a felicidade é conquistada 
com uma visão otimista do mundo, na qual você tenha capacidade de entender 
que os problemas poderão ser resolvidos com determinação. Portanto, abrace a 
felicidade com determinação e internalize essa realidade. Reserve pequenos 
momentos na rotina, para que você possa viver com mais leveza. Quando a 
pessoa está feliz, ela está realizada!�
 
CAFAZ SAÚDE E CAFAZ CORRETORA: UM SÓ IDEAL
Com 22 anos de mercado, a CAFAZ Corretora viu-se obrigada a passar por uma 
reestruturação. Uma das necessidades identi�cadas foi a revisão e melhoria do  
atendimento aos servidores fazendários. Mudanças foram implementadas. Para 
o diretor Aldenor Angelim, os resultados  são visíveis. �Já deu para perceber que 
estamos realizando um bom trabalho. Os fazendários estão acreditando�.
 
A meta, de acordo com Angelim, é fazer com que a CAFAZ Corretora 
renove/melhore sempre a sua visão estratégica e de planejamento. �Se não 
podemos ser a maior, podemos ser uma das melhores do mercado, com esforço e 
comprometimento�.
 
CAFAZ SAÚDE E CORRETORA SÃO UMA SÓ
Integrar as duas empresas signi�ca planejar conjuntamente, permitindo aos 
fazendários tomarem conhecimento do processo. �Trata-se de duas irmãs que 
caminham juntas com o mesmo objetivo. Estamos executando um trabalho de 
crescentes resultados, nas duas empresas, sempre com o intuito de melhor 
atender os servidores�, esclarece o diretor.
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Fundada no dia 2 de outubro de 1991, a Caixa de 
Assistência dos Fazendários do Estado do Ceará 
(CAFAZ) é uma conquista na vida de servidores e 
familiares no apoio à assistência médica e hospitalar, 
com a prestação dos melhores serviços. Hoje, sob a 
sua responsabilidade, são quase 10 mil vidas.

Co m  o  t r a b a l h o  fo c a d o  n a  s a t i s f a ç ã o  d o s 
bene�ciários, a instituição tem a missão de garantir a 
excelência dos serviços de saúde, �tendo a saúde 
como valor maior�. E o resultado re�ete na satisfação 
dos usuários, exatamente os que comprovam a 
qualidade da CAFAZ de promover saúde e prevenir 
doenças. 

Para enaltecer a atuação da Caixa, um grupo de 
aposentados esteve recentemente na sede, onde 
foram recepcionados pelo gerente Paulo Holanda. 
Edson Correia, Airton Barbosa, Cândida Rabelo, Dayse 
Lopes, Maria Lúcia Peixoto, Noíta Magalhães e 
Gerardo Gomes falaram da importância do plano em 
suas vidas. Con�ra alguns depoimentos. 

�Considero a CAFAZ o 

melhor plano de 

assistência à saúde. 

Somos muito bem 

recebidos em hospitais 

e também nos 

atendimentos 

administrativos. De�no 

a CAFAZ em uma só 

palavra: excelente.� 

(Edson Cordeiro)

�A CAFAZ é o coração 

dos fazendários. A 

importância dela para 

nós, fazendários e 

familiares, é ilimitada. 

Esta instituição tem 

uma qualidade 

invejável, pois muitos 

gostariam de ter um 

plano como esse�. 

(Airton Barbosa)

�Parabéns a CAFAZ 

por ser um plano de 

assistência à saúde tão 

atuante. Sou sempre 

muito bem atendida 

nos hospitais, faço 

exames. Considero o 

melhor, pois também 

fazem um belíssimo 

trabalho de prevenção 

com os idosos. 

Agradeço a excelência 

dos serviços 

prestados.� 

(Cândida Rabelo)

Fazendários aposentados representando a AAFEC, e o superintendente Paulo Holanda.



As ações que melhoram a qualidade de vida e têm o reconhecimento da ANS

Programa de Gerenciamento em Saúde da CAFAZ quer dizer bem-estar dos usuários, cuidando da saúde (prevenindo), tratando as 
doenças instaladas, monitorando a carteira. Assim se constrói o melhor plano de saúde do Estado.

Desde a criação, o PGS tem buscado assegurar e ampliar a participação de fazendários e familiares nos diversos subprogramas e 
projetos sob a sua responsabilidade, sempre em busca da �excelência dos serviços, tendo a vida como valor maior�. O foco do 
Programa é a promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Assim atuando, sagra-se novamente, de acordo com a ANS, o melhor plano de saúde do Estado do Ceará. Lembrando que a atuação 
preventiva da CAFAZ, antecipando-se a grandes campanhas nacionais, já contemplava o câncer de mama e de próstata.

Sempre multidimensional, a AGA (Avaliação Geriátrica 
Ampla) é frequentemente interdisciplinar e tem por objetivo 
determinar as condições de saúde e qualidade de vida do 
idoso, principalmente com relação à sua capacidade 
funcional, objetivando o planejamento do cuidado e o 
acompanhamento a longo-prazo.  O instrumento não é uma 
avaliação isolada, e deve resultar em uma intervenção, seja 
de reabilitação, de aconselhamento, indicação de 
internação em hospital (médico) ou instituição de longa 
permanência.

Os benefícios e utilidades da AGA compreendem dois níveis:

INDIVIDUAL
a - complementa o exame clínico tradicional e melhora a 
precisão diagnóstica;
b - determina o grau e a extensão da incapacidade (motora, 
mental, psíquica);
c - identi�ca risco de declínio funcional;
d - permite uma avaliação de riscos e possibilidades no 
estado nutricional;
e - serve de guia para a escolha de medidas que visam 

restaurar e preservar a saúde (farmacoterapia, �sioterapia, 
terapia ocupacional, psicoterapia);
f - identi�ca fatores que predispõem à iatrogenia (doença com 
efeitos e complicações causadas em função de um tratamento 
médico) e permite estabelecer medidas para sua prevenção;
g - estabelece parâmetros para o acompanhamento do 
paciente;
h - serve de orientação para mudanças e adaptações no 
ambiente em que o paciente vive, no sentido de reduzir as 
desvantagens e preservar sua independência. Ex.: instalação 
de barras de apoio nos banheiros, elevação dos  assentos dos 
vasos sanitários, aumento da iluminação, troca de degraus por 
rampas;
i - estabelece critérios para a indicação de internação hospitalar 
ou em instituição de longa permanência (asilo).

POPULACIONAL
a - serve como uma medida precisa em estudos clínicos nos 
quais se avaliam a capacidade funcional e a qualidade de vida;
b - identi�ca populações de risco;
c - permite um investimento em saúde, qualidade de vida e 
bem-estar;
d - serve para planejamento de ações e políticas de saúde.

MONITORAMENTO 
PROGRAMA DE ATENDIMENTO 

DOMICILIAR - PAD PROJETO BEM-QUERER PROJETO PRIMEIROS PASSOS AMIGO DO PEITO 

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO RETAL CAMPANHA DE VACINAÇÃO  AVALIAÇÃO GERIÁTRICA AMPLA 

SUBPROGRAMAS E PROJETOS DO PGS



Conjunção dos trabalhos

Índices da ANS comprovam
CAFAZ é a melhor operadora do Ceará

Índice de desempenho da 
saúde suplementar (IDSS)

valiação da Agência Nacional de Saúde quali�cou A1,2 mil empresas de planos de saúde do País com 
atividades em 2013. No Ceará, a melhor avaliada foi 

a Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários 
Estaduais.

A edição do jornal O POVO do dia 20/11/2014, com o título 
OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE - ANS divulga nota 
das operadoras de planos de saúde, traz matéria 
relacionada à avaliação da Agência Nacional de Saúde 
(ANS), com as notas que atribui às operadoras de saúde, 
variando de zero a um, sendo zero nota �péssima� e um, 
�muito boa�.  Das 1.237 empresas avaliadas, 596 �caram 
com notas �boa� e �muito boa�, 5,2% a mais que em 2012. 

De acordo com a agência reguladora, aumentou o 
percentual de bene�ciários nos planos de saúde mais bem 
avaliados do país. 82,5% dos bene�ciários estão situados 
nas duas melhores faixas, com notas de 0,6 a 1, do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Os dados se 
referem a 2013. No ano anterior, esse índice era de 62,9%.

O cálculo do IDSS é resultado de média feita com trinta 
indicadores distribuídos em quatro categorias: atenção à 
saúde; econômico-�nanceiro; estrutura e operação; e 
satisfação dos bene�ciários.

Atenção à saúde é a categoria de maior peso na nota, 40%. 
Nela, são avaliadas a proporção de parto cesáreo, taxas de 
mamogra�a e de internação hospitalar, por exemplo. As 
outras três categorias representam 20% da avaliação, cada.

No Ceará
Foram 23 as operadoras de saúde com sede no Ceará, e com 
registro ativo em 2013, que receberam nota da ANS. Mais da 
metade delas, 15, está nas duas melhores faixas de 
avaliação. Considerando todas as empresas, as três 
melhores notas são de operadoras que prestam serviços 
odontológicos: Uniodonto Fortaleza, Odonto System e 
Maisodonto.

Fora da modalidade odontológica, a melhor avaliada foi a 
Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais 
(Cafaz), com índice 0,76, seguida pelo Hapvida, com 0,75. A 
Unimed Cariri obteve pontuação 0,68, enquanto a Unimed 
Fortaleza alcançou índice 0,62. 
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