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JORNAL FUTURO: VERSÃO 
PARA CELULAR E TABLET
O Jornal Futuro agora está na palma da sua mão.  
O INFRAPREV criou um aplicativo para celular e tablet. 
Os participantes podem ler o jornal digital com mais co-
modidade e facilidade. 
O aplicativo ‘INFRAPREV Jornal Futuro’ está dispo-
nível nas plataformas Android, Windows e iOS, a 
partir da segunda quinzena de maio.  
Como ler o Jornal – Basta acessar Play  
Store (Android - Smartphone e Tablet), App 
Store (IOS – Iphone e Ipad), Loja Virtual 
(Windows) e na barra de pesquisa digite 
‘INFRAPREV Jornal Futuro’. Localize o 
aplicativo, toque nele e instale. 
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O percentual mínimo de rentabilidade dos planos de 
benefícios aumentou. Estudos atuariais sinalizaram a 

possibilidade do aumento da taxa de juros que compõe 
a meta atuarial, que passa de 5% para 5,5%. Página 3

PERCENTUAL MÍNIMO 
DE RENTABILIDADE 

AUMENTA PARA 5,5%
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EDITORIAL

A despeito do processo de concessão dos  

aeroportos, o INFRAPREV caminha de forma sólida, 

com base em um modelo de gestão voltado para pes-

soas, processos, clientes, sustentabilidade e resultados.

A evolução foi gradativa e a maturidade ago-

ra está evidente. O bom desempenho alcançado ao 

longo desses anos espelha o empenho da equipe, o comprometimento com os resul-

tados e a preocupação em ampliar a satisfação de nossos participantes.

Mesmo com as mudanças ocorridas na Infraero e os cenários econômicos ins-

táveis, o Instituto demonstra a sua capacidade de transformação exigida pelo mundo 

moderno. Foi uma evolução sustentável galgada ao longo dos anos. 

Como já informado na edição anterior, os planos fecharam 2014 com supe-

rávit técnico de R$ 21.661 milhões. O Plano CV registrou superávit de R$ 10.061 

milhões, o BDI Saldado de R$ 9.235 milhões, e o BDII, de R$ 2.365 milhões. 

Queremos reforçar que os valores excedentes de cada plano foram utilizados 

para a constituição da Reserva de Contingência, conforme legislação vigente. O BDII 

ainda formou Reserva Especial para revisão do plano no futuro.

Hoje o Instituto tem 14.297 participantes - 11.365 ativos e 2.932 aposenta-

dos e pensionistas - e patrimônio da ordem de R$ 2.797 bilhões.

Para o futuro, o nosso planejamento estratégico prevê a ampliação de patro-

cinadores (planos para empresas) e instituidores (planos para entidades de classes). O 

objetivo é aumentar a quantidade de participantes, com planos independentes para 

que o Instituto cresça e fique cada vez mais sólido.

Os participantes podem se sentir seguros, pois a situação do INFRAPREV é 

estável mesmo diante das adversidades do mercado financeiro e de questões pontuais 

no sistema de previdência privada. Temos recursos para honrar com os compromis-

sos previdenciários.

No entanto, para que se sintam mais tranquilos, acompanhem a rentabilidade 

dos investimentos no portal do INFRAPREV e quaisquer dúvidas entrem em contato 

com nossos canais de relacionamento: Fale Conosco no portal  e 0800-707-1273.

Aproveitem para conferir o resultado da gestão em 2014 no relatório anual 

que está disponível no portal.

Estamos à disposição para orientá-los no que for preciso. 

CARLOS FREDERICO AIRES DUQUE

DIRETOR-SUPERINTENDENTE
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CANAL ABERTO

PLANOS SUPERAVITÁRIOS
FACEBOOK

IMPOSTO DE RENDA I
Na declaração do Imposto de Renda, como 
devo preencher a parte dívidas, em relação 
a um empréstimo que possuo com vocês?
Lúcio Daou
Indaiatuba - SP

RESPOSTA: (...) Somente é obrigatório 
informar na Declaração de Imposto de Ren-
da o saldo devedor de empréstimo acima de  
R$ 5.000,00, em 31 de dezembro de 
2014. Qualquer dúvida, permanecemos à 
disposição.
  
IMPOSTO DE RENDA II
(...) Sou aposentado e gostaria de receber 
a Declaração de Rendimento para Imposto 
de Renda 2014/2015, que deve ser enviado 
para o meu e-mail pessoal. Sem mais, agra-
deço pela colaboração.
José Eduardo Paduchiba
Rio de Janeiro - RJ

RESPOSTA: Será encaminhado para o e-mail 
solicitado. Peço que informe o recebimento. 

ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS 
Gostaria de saber por que a minha senha 
para votar no candidato não está mais habili-
tada. Mudou a senha? Qual seria?
Norma Barreto 
Rio de Janeiro - RJ

RESPOSTA: A votação para conselheiros 
é exclusiva aos participantes ativos.

E-MAIL

CLUBE DE VANTAGENS
Qual é o código promocional do INFRA-
PREV para eu usar no site da Fast Shop?
Moacir Vedovatto Junior
Campinas – SP 
 
RESPOSTA: Não precisa de senha. Basta 
estar logado no portal do INFRAPREV. Na 
página do Clube de Vantagens, vá direto a 
“Busca por Conveniados” e digite Fast Shop.
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O INFRAPREV promoveu, em março, palestra no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que teve 
como objetivo explicar os benefícios do Plano CV e esclarecer dúvidas dos participantes. Na ocasião, foi enfatizada 
a importância de utilizar o simulador para planejar a aposentadoria e os canais de relacionamento como o Autoaten-
dimento e o Fale Conosco. A apresentação foi ministrada pelos coordenadores do Setor de Benefícios, Luis Carlos 
Evaristo, e do Setor de Atendimento ao Participante, Denise Marins.

O percentual mínimo de rentabilidade dos planos de benefícios 
aumentou. Estudos atuariais sinalizaram a possibilidade do aumento da 
taxa de juros que compõe a meta atuarial, que passa de 5% para 5,5%.

O simulador de aposentadoria já está projetando os benefícios 
com a nova taxa. A medida resulta no aumento da projeção de aposen-
tadoria no Plano CV para os participantes que optarem pelo recebimento 
sob a forma de Renda Mensal Vitalícia. O impacto estimado pela adoção 
de nova taxa de juros é o aumento da ordem de 7% nos benefícios.

Para a alteração do percentual, o INFRAPREV considerou instru-
ção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Pre-
vic), órgão fiscalizador, que estabelece as orientações e procedimentos 
para realização de estudo técnico específico para a definição da taxa de 
juros mais adequada à realidade de cada plano de benefícios.  O estudo 
atuarial constatou que os planos de benefícios comportam, no momento, 
taxa de juros de 5,5%.

UTILIZE O FALE 
CONOSCO 
PARA 
CONSULTA

O Fale 
Conosco, canal 
de atendimento 
pelo portal, é 
uma das ferra-
mentas de rela-
cionamento do 

INFRAPREV. É muito importante a uti-
lização, pois gera protocolo de atendi-
mento e histórico das solicitações. 

Em 2014, foram 7.201 aten-
dimentos realizados pelo Fale Conosco. 
Os profissionais do atendimento es-
tão preparados para responder às 
solicitações dos participantes. As dú-
vidas mais comuns são sobre senha 
para Autoatendimento, simulação 
de aposentadoria, informe de rendi-
mentos e alteração de contribuição 
para Plano CV.

O prazo para resposta é de 
até três dias úteis para os chamados 
efetuados até as 17h. 

PALESTRA DO INFRAPREV 
NO SANTOS DUMONT

ESTUDOS EMBASARAM A DECISÃO DE ALTERAÇÃO 
DA TAXA DE JUROS QUE COMPÕE A META ATUARIAL

TAXA DE JUROS DE META 
ATUARIAL AUMENTA

RELACIONAMENTO

INVESTIMENTOS
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GESTÃO

ACOMPANHE AS INFORMAÇÕES 
INTEGRADAS DE GESTÃO E 
SUSTENTABILIDADE DO INFRAPREV 

RELATÓRIO  
ANUAL 2014  
ESTÁ NO PORTAL

A previdência e a sustentabilidade são 
temas convergentes. Ambos se baseiam em ser 
previdente no longo prazo. Enquanto previdên-
cia envolve planejamento do futuro, sustenta-
bilidade se baseia em usar os recursos naturais 
hoje, de forma consciente, para que haja recur-
sos no futuro. 

Por outro lado, sustentabilidade não in-
clui apenas preservar o meio ambiente, abrange 
questões sociais, econômico-financeiras e de go-
vernança corporativa. Por isso, nas empresas e 
organizações, simboliza um conjunto de medidas 
para garantir o respeito à legislação trabalhista, o 
afastamento de conflitos de interesses, a proibição 
de trabalho escravo, os direitos humanos, o con-
trole de riscos, o combate à corrupção e a não 
discriminação, entre outros aspectos.

No INFRAPREV, a sustentabilidade se ma-
terializa principalmente através de:

1. Ações sociais (de voluntariado) e coleta seletiva;
2. Benefícios trabalhistas diferenciados;
3. Análise socioambiental dos investimentos (para redução 

dos riscos);
4. Relatório anual sob as diretrizes da Global Reporting 

Initiative - GRI (de transparência, exatidão, clareza e 
confiabilidade);

5. Neutralização anual de gases de efeito estufa (compra de 
créditos de carbono);

6. Participação em iniciativas para:
a) O investimento responsável;
b) Consideração da influência das mudanças do clima 

nos negócios;
c) Relatório em diretrizes de consenso mundial;
d) Avaliação da dependência dos investimentos aos re-

cursos naturais.
7. Canais de diálogo permanentes com seu público de interesse;
8. Respeito à diversidade (oportunidades iguais para os gê-

neros, raças e orientações sexuais).

PREVIDÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

O desempenho do INFRAPREV 
em 2014 está registrado no relatório 
anual, publicado no portal e enviado 
por e-mail aos participantes. O relatório 

possui informações integradas de gestão 
e sustentabilidade, com  destaque para as 
áreas financeira, previdenciária, adminis-

trativa, social e ambiental, dentro da me-
todologia da Global Reporting Initiative (GRI), 

versão Essencial.
A consulta ao material permite acompa-

nhar como estão os planos de benefícios, renta-
bilidade de todas as carteiras, evolução dos inves-

timentos, custos previdenciários e dos investimentos, 
despesas administrativas, demonstrações contábeis entre 
outros temas.

Para a elaboração foram consideradas as consultas 
enviadas a participantes, conselheiros, empregados, órgãos 

de controle e fiscalização, entre outros públicos que influen-
ciam ou são influenciadas pelo negócio do INFRAPREV. 

 Todos os participantes podem e devem acessar o 
relatório anual. A publicação é uma prestação de contas aos 
participantes e patrocinadores. 

GRI – A Global Reporting Initiative (GRI) é uma ins-
tituição independente que fornece a empresas e 
organizações uma estrutura abrangente de relató-
rios de sustentabilidade, amplamente utilizada em 
todo o mundo.

Resumo pelo celular – Os participantes podem 
acessar o resumo do relatório pelo celular e tablet. 
O conteúdo estará disponível no final de maio no 
App INFRAPREV Jornal Futuro. 
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FIQUE POR DENTRO

O INFRAPREV foi bem avalia-
do pelos participantes ativos e assistidos 
na pesquisa de satisfação realizada, de 
dezembro de 2014 a janeiro de 2015, 
pelo Instituto de Pesquisa Overview. O 
nível de satisfação atingiu 93,5%, soma 
das menções Ótima e Boa, o que re-
presenta 1,5 pontos percentuais a mais 
que a avaliação do ano anterior.  

Entre os ativos, a classificação 
Ótima teve aumento de quatro pon-
tos em relação à pesquisa anterior 
(de 38% para 42%). Houve, ainda, 
uma queda de dois pontos percentu-
ais referentes às avaliações negativas 
(Regular, Ruim e Péssimo), o que re-
presenta um ganho real em termos de 
indicadores de satisfação.

A pesquisa quantitativa foi reali-
zada por telefone com 837 participantes 
– 610 ativos e 227 assistidos –, escolhi-
dos aleatoriamente.  O objetivo da con-
sulta anual é medir a gestão administrati-
va e financeira; os atributos de imagem; 
conhecimento e avaliação dos serviços, 
benefícios, investimentos e canais rela-
cionamento e de comunicação. Apesar 
da imagem ser muito positiva, existem 
muitas melhorias a realizar.

PESQUISA 
REGISTRA 
AUMENTO NA 
SATISFAÇÃO
MESMO COM A AVALIAÇÃO 
DE 93,5% DOS PARTICIPANTES 
ATIVOS E ASSISTIDOS SOBRE O 
INFRAPREV, EXISTEM MUITAS 
MELHORIAS A FAZER

Contribuição administrativa  
Em abril, houve alteração na contribuição administrativa do Plano CV. Por recomen-
dação da última avaliação atuarial, o INFRAPREV precisou retornar ao percentual da 
contribuição praticado em 2013, tanto para participantes como para o patrocinador 
Infraero. O INFRAPREV efetuou em abril de 2014 a redução momentânea dessa 
contribuição. No entanto, a avaliação atuarial, de forma prudencial, sinalizou a ne-
cessidade de retorno ao nível contributivo de 2013. O processo de avaliação é anual 
e tem o objetivo de determinar o percentual de contribuição administrativa mais 
adequado para que o Instituto possa cumprir com as atividades de gestão dos planos.

Alteração de contribuição
O participante dispõe de uma nova página no portal 
exclusiva para alteração de contribuição no Plano CV. 
Contém informações quanto aos tipos de contribui-
ção; básica destinada à aposentadoria, e específica ao 
pecúlio, percentuais mínimos de participação e escla-
recimento de como alterar o percentual em Autoa-
tendimento. Para acessar, vá em ‘Links em Destaque’, 
no item ‘Alteração de Contribuição – Plano CV’. 

IMAGEM

Comunicação
A avaliação dos veículos de comunicação ficou acima de 80%:  

Jornal Futuro 86%, SMS 81%, Newsletter 85% e Portal INFRAPREV 86%.

Atendimento
A Central de Atendimento apresenta nível de conhecimento/ 

utilização bastante alto (90%), assim como o Fale Conosco (88%).

Autoatendimento do Portal
É utilizado por 34% dos participantes, mais pelos ativos (40%),  

principalmente para acesso a simuladores e extrato de conta.

Serviços
O empréstimo é conhecido por 96% dos entrevistados,  

e o Clube de Vantagens, por 60%.

Imagem
Todos os atributos tiveram avaliação acima de 80%: eficiência (88,5%), 

modernidade (86,8%), solidez (86,7%), segurança (85,7%),  
transparência (83,7%) e sustentabilidade (83,9%).

Investimentos
Conhecimento: Empréstimos (95%), Renda Fixa (73%),  Imóveis (69%),  

Renda Variável (64%), Investimentos Estruturados (51%).

Rentabilidade
86% dos entrevistados costumam acompanhar a rentabilidade. Os ativos 
acompanham mais que os assistidos (88,1% e 79,6%, respectivamente).

Benefícios
A aposentadoria é o benefício mais conhecido (89%), seguida  

pelo auxílio-doença (75%), pensão (55%) e pecúlio (48%).

Institutos legais
Houve queda no conhecimento dos institutos: autopatrocínio (26%),  
resgate (44%) e benefício proporcional (15%) e portabilidade (45%)

Gestão financeira e administrativa 
 82,2% avaliam de forma positiva.  

Este resultado se mantém no padrão dos anos anteriores.  

5



FUTUROJORNAL MAR/ABR 2015

POR ONDE ANDA

Paulo César Rumbelsperger – São Mateus (ES)
Nasceu no Rio de Janeiro. Sempre atuou no aeroporto do Galeão (RJ) durante os 22 anos de trabalho na In-
fraero. Foi supervisor de pátio e se aposentou como coordenador geral do aeroporto. A decisão de morar em 
São Mateus (ES) foi uma das melhores, segundo ele. “Estava estressado quando me aposentei. Precisava de um 
local mais tranquilo para morar”, argumenta o participante, que destaca a qualidade de vida no local. Atualmente, 
Paulo César atua como empresário. Gosta de receber os amigos em casa e viajar de carro por todo o Nordeste. 
Apreciador da natureza, o aposentado colabora com o projeto Tamar – que preserva tartarugas marinhas.

Adélia Scóz Costa – Florianópolis (SC)
Trabalhou por 26 anos na Infraero, nas áreas de Tesouraria, Recursos Humanos, Financeira, entre outras, sem-
pre no aeroporto de Florianópolis (SC). Participou do recrutamento de pessoal dos aeroportos de Navegantes 
(SC) e Bagé (RS). Adélia se orgulha por ter participado dos primeiros anos do INFRAPREV. “Foi formada uma 
equipe muito capacitada e, com isso, o Instituto pôde crescer”, recorda a aposentada, que foi representante no 
aeroporto de “Floripa”. A rotina de Adélia é agitada. Ela é dona de casa e costuma ir à praia, à academia e viajar. 
Religiosa, a participante sonha em conhecer o santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. 

Gildo Reis Lins – Paudalho (PE)
Começou a trabalhar na Infraero como estagiário na área fiscal, em 1974, e depois foi efetivado como fiscal de 
pátio. Foi chefe da seção Comercial do aeroporto de Recife (PE). O aposentado afirma que sente falta das amizades 
que fez na empresa. “Seria muito bom se a Infraero fizesse uma associação de ex-aeroportuários, para rever e 
conversar com os amigos”, sugere. Atualmente, Gildo é dono do blog ‘Carcará Vigilante 1’, no qual compartilha 
notícias sobre Política e Economia. “Gosto muito de me informar. Penso até em fazer faculdade de jornalismo”, re-
vela. Católico, costuma participar de encontros da igreja, e para ele foi inesquecível a viagem feita a Israel em 2011.
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NOVOS CONSELHEIROS SÃO ELEITOS
A DEFINIÇÃO DE TITULAR E SUPLENTE É DE ACORDO COM O 
NÚMERO DE VOTOS, CONFORME REGULAMENTO ELEITORAL

Com 289 votos, Keyla Regina da Silva Torres Bosco Matias foi 
eleita conselheira deliberativa no INFRAPREV e Ánete Viana Damasceno, 
com 372 votos, conselheiro fiscal. Os suplentes são Alex Fabiano Oliveira 
da Costa, no Conselho Deliberativo, com 254 votos, e no Conselho 
Fiscal Bruno Tavares Basseto, que obteve 354 votos.

Os candidatos são eleitos como titular e suplente de acordo com 
o número de votos. O primeiro mais votado é o titular e o segundo o 
suplente, conforme estabelece o Regulamento Eleitoral em vigor. 

A votação foi toda eletrônica e registrou 3.474 votos dos par-
ticipantes, o que representa 15% do universo de ativos. A apuração 
eletrônica aconteceu no INFRAPREV com presença da comissão eleito-
ral e do auditor Toni Hebert da Silva, da empresa BDO RCS Auditores 
Independentes.

A posse dos novos conselheiros será na primeira quinzena de 
maio, no INFRAPREV.

O Relatório Geral de Votação contendo todos os votos de todos 
os candidatos encontra-se disponível no Banner “Eleições de Conselhei-
ros INFRAPREV”.

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

GOVERNANÇA

KEYLA 
TORRES
289 votos
Titular

ALEX 
FABIANO
254 votos
Suplente

ÁNETE 
VIANA
372 votos
Titular

BRUNO 
BASSETO
354 votos
Suplente
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PREVIDÊNCIA NOSSOS NÚMEROS

MARÇO
Cota Plano CV 6,3683151

Cota Plano Anei 1,0953501

Plano CV R$ 2.704.620.008,18

Plano BDI R$ 79.911.194,00

Plano BDII R$ 12.185.549,87

Plano Anei R$ 184.365,29

Patrimônio consolidado R$ 2.796.901.117,34

Patrimônio Líquido 
Meta Atuarial - 2003 a 2015

Distribuição dos Ativos

8,14%

14,89%
11,02%

59,63%
6,32%

Imóveis Empréstimos
Renda Fixa Renda Variável Inv. Estruturados

Por mais que haja planejamento, o fu-
turo é imprevisível, e ao participar dos planos 
de previdência do INFRAPREV, o participante 
assegura seus familiares com benefícios não 
programados. 

Trata-se da pensão e pecúlio concedi-
dos aos beneficiários em caso de falecimento 
do participante. 

A pensão é a renda mensal, devida a 
partir do dia do óbito e paga no último dia de 
cada mês, após envio do requerimento e habi-
litação do processo. 

Já o pecúlio é o pagamento único divi-
do em parcelas iguais entre os beneficiários ou 
qualquer pessoa indicada na ausência dos bene-
ficiários.  Não havendo beneficiários ou pessoas 
indicadas, o pecúlio será pago aos herdeiros.

A comunicação pode ser feita à Central 
de Atendimento, 0800-707-1273, que dispo-
nibilizará as informações sobre a documenta-

ção e o procedimento de envio do requerimento.
O Instituto publicou no Canal de Vídeo no portal esclarecimentos sobre 

pensão e pecúlio.

PLANOS DO INFRAPREV 
ASSEGURAM BENEFICIÁRIOS       
PENSÃO E PECÚLIO DEIXAM GARANTIDOS FAMILIARES EM CASO 
DE MORTE DO PARTICIPANTE DOS PLANOS CV, BDI E BDII 

20042003 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2013 2014

Evolução do PL Acumulado Meta Atuarial Acumulada

2009 2012

516,70%

311,49%

2015

LEMBRAR
MINHA SENHA 

NOVA REGRA DO AUXÍLIO-
DOENÇA PELO INSS

A Previdência Social mudou a regra de concessão de auxílio-doen-
ça. Desde 1º março, o INSS considera o 31º dia de afastamento médico 
e odontológico para pagamento do benefício, e não mais o 15ª dia. 

O INFRAPREV também seguirá a mesma regra da Previdência Social 
para o auxílio-doença. O empregador vai arcar com os primeiros 30 dias de 
afastamento, e o Instituto fará a concessão do benefício a partir do 31º dia.

O auxílio-doença é concedido ao participante que solicitar seu re-
querimento com, pelo menos, 12 meses de contribuição ao INFRAPREV 
e durante o período em que lhe for garantido o benefício pela Previdência 
Social, como disposto no regulamento do plano.

Os participantes ativos que já estão aposentados pela Previdência 
Social também têm direito ao auxílio-doença pelo INFRAPREV.

Importante: o participante deve manter o seu cadastro de benefici-
ários e indicados para recebimento da pensão e pecúlio atualizado. 
Veja seu cadastro pelo portal INFRAPREV ou entre em contato com 
o 0800-707-1273.

Para acessar a área restrita do 
portal INFRAPREV, Autoatendimen-
to e Clube de Vantagens, é preciso 
utilizar a senha do portal. Caso não 
possua, utilize o ‘Lembrar minha se-
nha’, no topo da página.  Basta digitar 
CPF que a nova senha será enviada 

para o e-mail cadastrado. 
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‘SÓ MEIA HORA POR DIA’

“É importante reservar nem que seja só meia hora por dia. Movimentar o corpo aumenta 
o tempo de vida.” Esta é a dica de Nélio Paulo Braga Ferreira, que encontrou na atividade física 
uma forma de manter a saúde. 

O participante, que atua na área operacional do aeroporto da Pampulha (MG), faz natação e 
caminhada toda semana. A força de vontade, aliada ao local onde vive, facilita a prática de esporte e 
proporciona uma boa qualidade de vida.

Carioca, aprendeu a nadar no Rio de Janeiro. Hoje, mora em Lagoa Santa (MG). Mesmo 
com a mudança para o interior, ele não deixou de fazer natação, pois a cidade mineira possui 
muitos rios e lagoas em bom estado. Costuma nadar todo final de semana. “O nado é benéfico 
porque aumenta a capacidade respiratória”, informa.

A caminhada, por sua vez, é realizada de três a quatro vezes por semana. Assim como na 
natação, Lagoa Santa também é propícia para caminhar. “A cidade é bem arborizada. Isso torna a 
caminhada mais prazerosa”, enfatiza. Segundo Nélio, a atividade fortalece a musculatura, melhora 
a circulação e proporciona maior resistência física. Além disso, dá animo para enfrentar o dia a dia.

O participante também praticou paraquedismo por 20 anos e considera um ótimo esporte 
para a mente. “A adrenalina é só no início. Depois, é uma tranquilidade incrível”, complementa.

NÉLIO FERREIRA FALA SOBRE OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA  
E A IMPORTÂNCIA DA CIDADE ONDE MORA PARA UMA VIDA SAUDÁVEL

NOSSA GENTE

TRATAMENTO INCORRETO  
RESULTA EM SINUSITE CRÔNICA

A sinusite aguda, inflamação dos seios da face, 
é considerada uma doença simples de tratar. Tomar 
antibióticos devidamente, evitar locais úmidos e 
empoeirados e beber muita água são algumas das 
medidas mais comuns para a cura. O paciente que 
não segue as recomendações médicas devidamente 
pode agravar sua situação e desenvolver um qua-
dro mais grave da doença, a sinusite crônica. 

A sinusite crônica ocorre quando os sintomas 
da sinusite aguda persistem por 12 semanas ou mais. 
A febre não é tão habitual, sendo mais comuns o can-

saço e a dor na face. As possíveis complicações, embo-
ra raras, incluem bronquite, infecção óssea (osteomie-
lite), inflamação no ouvido, meningite e pneumonia.

Tratamento – Além do uso de anti-
bióticos, a cura da sinusite crônica envolve 

lavagem nasal e cirurgia em alguns casos. Existem tam-
bém soluções caseiras para aliviar os sintomas e agilizar 
a recuperação. 

Solução salina: a mistura de água e sal ajuda a dis-
solver as secreções nasais. Acrescente uma colher de chá 
de bicarbonato de sódio e duas de sal a uma caneca de água 
fervida. Espere amornar e pingue no nariz com a ajuda de 
um conta-gotas ou uma seringa.

Inale vapor d’água: ajuda a eliminar as secreções.
Evite o ar-condicionado: além de ressecar as mu-

cosas e dificultar a drenagem de secreção, pode disseminar 
agentes infecciosos (especialmente fungos) que contaminam 
os seios da face.

Evite locais sujos e poluídos: mantenha a casa 
e o local de trabalho sempre limpos e não fique em locais 
com muita gente. 

SAÚDE
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