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Marcando presença no 9º Congresso 
Nacional da Ancep - Conancep, ocorrido 
entre 22 a 24 de agosto, em Fortaleza, a 
Bandeprev foi um dos destaques do 8º 
Prêmio Ancep, solenidade integrante 
do evento. A Entidade esteve entre 
as instituições que receberam uma 
condecoração de âmbito nacional. 
No caso específico da Bandeprev, a 
Organização foi contemplada com uma 
homenagem de Honra ao Mérito por seu 
apoio à educação previdenciária.

Com mais de 450 pessoas, no Recife, os Encontros Regionais de Participantes já registram um 
novo sucesso. Palestras de saúde, atrações culturais e explanações da diretoria da Bandeprev 
sobre a situação da Entidade marcaram a sétima versão do projeto, realizada em dois lugares 
até o fechamento deste número do jornal (23 de outubro). Foram contempladas as regiões 
do Agreste e Zona da mata, com uma reunião, no dia 17 de outubro, em Caruaru; e toda a 
Região Metropolitana do 
Recife, em encontro na 
Capital Pernambucana, 
no dia 18 de outubro. 
Dia 30 de outubro, será 
a vez dos sertanejos, em 
Petrolina. Não perca, no 
próximo informativo, 
a cobertura completa  
dos eventos. 

Em 18 de outubro, comemora-se o Dia do Médico, uma das mais belas profissões as 
quais uma pessoa pode abraçar. Para homenagear esse ofício que se dedica a salvar 

vidas e também a fim de prestar um ser-
viço de utilidade pública, com dicas 
de prevenção, entrevistamos o médico 
Guilherme Robalinho. Este discorreu 
sobre as grandes evoluções dessa ciên-
cia ao longo dos séculos, a contribuição 
desta e os próximos passos para o ser 
humano viver mais e melhor. 

Reconhecimento em
Âmbito nacional

Encontros retornam com tudo

Rumo à vida saudável

Salve 01 de 
outubro – Dia 

Internacional e 
Nacional  
do Idoso.
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Editorial

O planeta está envelhecen-
do. Por volta de 2025, 
pela primeira vez na 

História, haverá mais pessoas 
com idade superior aos 60 anos, 
do que crianças, na terra. Esse 
é o mote de nossa homenagem 
ao idoso, pelo seu dia (01 de 
outubro). Parabéns a todos que 
vivenciam essa fase!
 Por falar em 
longevidade, o médico Guilherme 
Robalinho, convidado do nosso 
jornal, como uma lembrança ao 
Dia do Médico (18 de outubro), 
expõe os avanços dessa ciência 
e prevenções necessárias para 
vivermos mais e melhor. O doutor 
aproveitou para deixar um abraço 
afetuoso aos Bandeprevianos, 
ressaltando que possui muitos 
amigos na Entidade. Ainda dentro 
da área de saúde, inauguramos a 
coluna Curiosidades Científicas.
 Na parte referente à 
Bandeprev, surgem novidades 
relativas aos Encontros Regio-
nais de Participantes e uma 
reportagem sobre um importante 
reconhecimento de uma institui-
ção nacional acerca do nosso 
incentivo à capacitação na 
Previdência Complementar.
 Acompanhe também 
as colunas Aniversariantes e 
Finanças da Bandeprev. 

A Diretoria

Mantendo sua iniciativa 
de incentivar o aperfei-
çoamento profissional 

direcionado ao corpo funcional 
dos fundos de pensão, incluindo 
o eixo Norte-Nordeste no acesso 
a inúmeros treinamentos, a 
Bandeprev recebeu importante 
reconhecimento em congresso 
recente. A condecoração foi 
entregue à contadora Polyana 
Aguiar, que representou nossa 
Entidade no 8º Prêmio Ancep, 
solenidade integrante do 9º 
Congresso Nacional da Ancep 
- Conancep, realizado de 22 a 
24 de agosto, em Fortaleza.  O 
evento concedeu em torno de 15 
premiações distintas a instituições 
de todo o país, dentre elas, órgãos de 
gestão, profissionalização e de mídia 
da Previdência Complementar.  
A Bandeprev, juntamente com 
Fachesf, Faelce, Fundação 
Banrisul, Fundação Cesp, Fusesc, 
Refer e Sistel, foi agraciada com a 
homenagem de Honra ao Mérito, 
pelo apoio logístico e operacional.

Há anos, pesquisadores 
vêm estudando o 
uso da música para 

complementação do tratamento 
de várias doenças crônicas, 
dolorosas e angustiantes, 
como o câncer.  Uma análise 
da Universidade Drexel, em 
Filadélfia, publicada ano 
passado, revisou 30 estudos, 
considerando um total de 1.891 

Luciana Andréa Freitas

Aperfeiçoamento

Bandeprev é homenageada em congresso
Entidade foi condecorada pelo 8º Prêmio Ancep, por seu apoio aos eventos educativos 

A Associação Nacional 
dos Contabilistas das Entidades 
de Previdência – Ancep, é uma 
entidade de classe, que promove 
eventos de integração e fomenta 
a educação previdenciária, 
no país, com foco principal 
nas áreas de contabilidade, 
finanças e controle. A 
Bandeprev está constantemente 
contribuindo com a organização 
dos cursos oferecidos pela 
Ancep, disponibilizando suas 
instalações e apoio para a 
realização dos mesmos, na  
parte cerimonial.

 Sempre interessada 
em estar atualizada acerca das 
novas tendências do Sistema 
de Previdência e das recentes 
legislações, nossa Entidade 
buscou, no Conancep, relevantes 
conhecimentos para a excelência 
dos nossos serviços. Com o 
tema Sustentabilidade Contábil: 
uma reflexão sobre a eficácia e 
a transparência da informação, 
o congresso debateu assuntos, 
como investimentos socialmente 
responsáveis, perfis de investimento, 
custeio administrativo, Indicadores 
de Desempenho de Gestão etc. 

Curiosidades Científicas

Benefícios da música contra males crônicos

HONRA AO MÉRITO - Bandeprev, por meio da contadora Polyana Aguiar (5ª da esq. p/ 
dir.), faz parte dos ganhadores do 8º Prêmio Ancep.

participantes, entre crianças e 
adultos com câncer. Em 17 das 
pesquisas, as pessoas ouviram 
música pré-gravada. Nas demais, 
os indivíduos passaram por 
terapias baseadas em música, que 
incluíam os atos de cantar, tocar 
piano ou criar ritmos ao lado 
de um especialista nessa área 
científica. Constatou-se que tanto 
as sessões com musicoterapeuta, 

quanto as com música pré-
gravada, apresentaram redução 
nos níveis de ansiedade de 
pacientes e elevaram a qualidade 
de vida, comparando com os 
tratamentos padrões.  Em alguns 
casos, a musicoterapia também 
melhorou a dor e o humor, bem 
como influenciou positivamente 
a pressão arterial, as frequências 
cardíaca e respiratória. Os dados 
desses estudos são subjetivos. 
Ainda são necessárias outras 
pesquisas para confirmação.  
Mas foi dada a largada para os 
próximos avanços.

Fonte: 
http://hypescience.com/remedio-sonoro-
musica-diminui-dor-e-ansiedade-em-
pacientes-com-cancer/

DIVULGAÇÃO
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Aniversariantes

Finanças da Bandeprev
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De Bem com a Saúde

A luta da Medicina pela qualidade de vida
Como os avanços desta área significam uma esperança de futuro e como se cuidar desde já 

buscamos ser a partida para 
você viver bem melhor”. Para 
ele, a luta contra as doenças  
evoluiu profundamente a partir 
da segunda metade do Século 
XX, com grandes avanços da 
tecnologia diagnóstica, o uso dos 
antibióticos e outras conquistas 
medicamentosas. A grande 
pesquisa, que pode progredir para 
um dos mais importantes passos da 
Medicina, nos últimos tempos, é  
o Genoma. 

Segundo o médico, nos 
próximos 10 anos, a ciência vai 
solucionar uma série de perguntas 
que estavam sem resposta. Por 
exemplo, por que, numa família, 
alguns filhos pegavam determinada 
moléstia e outros, não. Estudando o 
conjunto das informações genéticas 
do ser humano, poderemos 
decifrar os pontos fortes e frágeis 
de cada indivíduo. Dentre muitos 
benefícios, essa descoberta será 
fundamental para indicar todos 
os procedimentos de prevenção, 
identificar a possibilidade de 
doença antes que ela aconteça. 
 PREVENÇÃO – Com 
respeito às descobertas de hoje, um 
aliado são as revisões médicas, as 
quais todo indivíduo deve realizar, 
periodicamente. Robalinho alerta 
para algumas doenças, que surgem 
com mais frequência nas idades 
mais avançadas, como diabetes, 
hipertensão, obesidade. Nas 
palavras do médico, a hipertensão 
é uma enfermidade silenciosa, 
podendo se instalar, sem apresentar 

quaisquer alterações aparentes, 
como sinto-mas de mal-estar ou 
ta-quicardia. “Além da pressão 
alta, você sabe que existe uma 
correlação entre colesterol e 

triglicerídeos elevados 
com as doenças 

cardiovascula-
res, uma das 
que mais 
p o s s u e m 
riscos na 
fase idosa”.  
 Também 
faz uma 

i m p o r t a n t e 
o b s e r v a ç ã o 
sobre a hepa-
tite C, mal 
t ransmi t ido 

por sangue contaminado e via 
sexual. Os exames para detectar o 
vírus C só estiveram disponíveis 
no ano de 1992.  “Tal vírus pode 
vir a desenvolver uma hepatite 
crônica, a qual pode evoluir para 
uma cirrose hepática. Então, se 
você, por alguma razão, em 1992 
ou em anos anteriores ao mesmo, 
teve uma transfusão de sangue, 
faça um exame relativo a esse 
aspecto”, orienta o médico, que, 
além de clínico geral, é especialista  
em Gastrohepatologia.

Na sua visão, a tecnologia 
deve contribuir com a Medicina, 
mas sem anular os princípios 
tradicionais, a figura do médico 
de família. “O especialista precisa 
conhecer o paciente, contando 
com três recursos fundamentais, 

as próprias mãos, olhos e ouvidos, 
sem esquecer que todos somos um 
conjunto de vivências do passado 
e que cada membro do corpo faz 
parte de um todo”. Nessa linha 
de raciocínio, outro fator a ser 
compreendido é a aposentadoria. 
O médico aconselha a viver 
intensamente, utilizar todos os 
órgãos. Não é recomendável 
proteger, de modo exagerado, o 
idoso de quaisquer intervenções 
do meio ambiente. “O estresse é a 
nossa capacidade de adaptação às 
agressões. Só estamos vivos porque 
movimentamos nosso corpo, 
defendendo-nos constantemente. 
Aposentadoria não é para parar por 
completo e, sim, para você fazer 
o que sempre quis e aproveitar o 
tempo com coisas novas”. 

A Medicina está mudando 
e os avanços de hoje, e, 
principalmente, os daqui 

aos próximos 10 anos, podem 
representar um acréscimo de 
longevidade, mas, sobretudo, uma 
esperança de maior qualidade 
de vida. A população que mais 
aumenta, no mundo, é a dos 
idosos, incluindo os centenários. 
Atualmente, a expectativa de 
vida no Brasil está em torno de 
73 anos. A média mundial situa-
se em 66. Desde 1959 para cá, as 
pessoas tiveram um ganho de 20 
anos para sua existência na terra. 
É o reflexo do empenho da ciência 
e da tecnologia, como também 
o surgimento de novos desafios. 
“As pessoas estão vivendo mais, 
sim, contudo, é preciso se cuidar, 
se prevenir, a fim de desfrutar 
dessas décadas a mais de uma 
forma saudável”, explica o médico  
Guilherme Robalinho.
 Ele é gerente médico de 
uma das poucas instituições que 
vivenciaram os costumes de três 
séculos em Pernambuco: o Real 
Hospital Português – RHP, hoje 
com 157 anos. De acordo com 
Robalinho, este é datado de meados 
do Século IX, tendo acompanhado 
toda a fase da Medicina em que tais 
institutos eram o pon-to terminal 
da vida. “Por isso, as 
gerações mais 
antigas têm 
tanto medo 
de hospitais. 
Mas essa 
realidade se 
m o d i f i c o u 
e hoje 

Luciana Andréa Freitas
Viva Melhor 

Dicas de Prevenções gerais
Entenda que o envelhecimento é inexorável. O cabelo branco 
surge, assim como outros sinais em todo o corpo, devido ao desgaste natural. Você não 
pode evitar, mas pode retardar esse processo. Faça suas revisões médicas. Mantenha 
seus exames organizados, digitalize-os e os coloque dentro de um pendrive, porque são 
informações do seu passado, as quais vão influenciar no diagnóstico futuro. Cuide do 
corpo e da mente. Pratique exercícios físicos. Tenha vida social, divirta-se, desenvolva 
uma atividade de sua preferência.

Dicas de Gastrohepatologia (aparelho digestivo e fígado)
A alimentação é o combustível do corpo. Mas nós não temos um recipiente no 
organismo para acumulá-la, como o carro possui um tanque de gasolina, com o qual 
passa quilômetros rodando para depois abastecer. Precisamos estar constantemente nos 
alimentando. Coma devagar, mastigue bem os alimentos, fracione as refeições, nunca 
coma de forma demasiada. Saiba que as células do estômago vão envelhecendo, não 
fabricando mais as substâncias digestivas. Por isso, aquilo que você digeria antes e nada 
sentia, hoje o afeta. Busque comidas leves.

SERVIÇO
HOSPITAL PORTUGUÊS – Na entrevista, obtivemos a informação 

de que é um dos mais bem-equipados do país, com 28 salas 
cirúrgicas e mais de 160 leitos de UTI, tendo, em 2011, 
realizado cerca de 228 mil atendimentos de urgência. Como 
também foi dito que, além de oferecer atendimento 
particular ou por meio de convênios, este 
disponibiliza vários serviços pelo SUS. 

ATENDIMENTO PELO 
SUS – Exame/diagnóstico (angiografia, 
dosagens hormonais, exames imunológicos, 
hemodinâmica, patologia clínica, radiologia);  
hospitalares (cardiologia; cirurgias cardíaca, 
cardíaca pediátrica, geral, pediátrica, plástica, 
torácica, urológica; transplantes renais e cardíacos; 
clínica médica; pneumologia; urologia); tratamento/terapias 
(hemodiálise). Fonte: http://www.saude.pe.gov.br/site/
GuiaSaude/app_1/app_1.php

ATENDIMENTO PARTICULAR/CONVÊNIOS 
– Além dos serviços citados, maternidade; pediatria; centro cirúrgico (neurocirurgia; 
ortopedia; cirurgias vascular, oftalmológica; transplante e implante; obstetrícia); UTI; 
emergência; clínicas (dermatologia, fisioterapia, geriatria e muitas outras).

Inaugurou o bloco João de Deus, centro de oncologia, com 15 andares, 
projetado para prestar assistência integrada na área oncológica, propiciando a 
parte diagnóstica, tratamento clínico e cirúrgico, radioterapia, psicologia, nutrição, 
enfermagem e farmácia.  

Fone: (81) 3416 1122

GUILHERME ROBALINHO – Diretor responsável pelo Real Instituto 
de Gastrohepatologia e gerente médico do Hospital Português. Atuou 
como professor de Clínica Médica e Gastroenterologia na UFPE.  Foi 
secretário de saúde da prefeitura do Recife e do governo do Estado 
de Pernambuco.


