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Beneficiários titulares elegem
novos Conselheiros para a FioSaúde
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Entre os dias 6 e 18 de novembro, os 
beneficiários titulares da FioSaúde 
(servidores da Fiocruz, titulares do 
plano) puderam votar para eleger seus 
r e p r e s e n t a n t e s  n o  C o n s e l h o  
Deliberativo da Caixa de Assistência. 

Caixa de Assistência contou com a 
participação de 457 votantes, que 
participaram do certame através de 
página na Internet criada para o 
processo eleitoral.  

A segunda votação desde a criação da 

beneficiários eleitores foi pauta da 
Assembleia Ordinária da FioSaúde, no 
dia 16 de dezembro (veja mais na pág. 2)
Como próxima etapa, será realizada 
durante o mês de janeiro a posse dos 
Conselheiros eleitos e indicados, em 
data a ser posteriormente agendada.

De acordo com o Estatuto da FioSaúde 
em vigor desde 2013, a participação dos 

1º COLOCADO - ELEITO COMO TITULAR (mandato de 4 anos) - JOSÉ VICENT PAYÁ NETO - 106 VOTOS
2º COLOCADO - ELEITO COMO SUPLENTE (mandato de 4 anos) - HENRIQUE ANTUNES VITALINO - 98 VOTOS

JORGE TADEU ARRUDA - 85 VOTOS
WASHINGTON LUIZ MOURÃO - 79 VOTOS
ANDRÉA SANTORO - 63 VOTOS
26 VOTOS EM BRANCO

VOTOS VÁLIDOS: 431

Confira os números das Eleições - FioSaúde 2014

TOTAL DE VOTANTES: 457

Outros dados da votação:

FioSaúde tem
nova tabela
em janeiro
(veja na
pág.2)

Saiba mais:
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Pauta do evento incluiu nova tabela de preços e eleição para Conselheiros

Ações de gestão da FioSaúde
também foram apresentadas
durante a assembleia 

Não pôde comparecer à
assembleia? Confira no site da

FioSaúde a íntegra dos pontos
ali apresentados

No dia 16 de dezembro, no Auditório do 
Museu da Vida - Manguinhos/Fiocruz, 
aconteceu a segunda Assembleia-Geral 
Ordinária da Caixa de Assistência de 2014, na 
qual foi apresentada aos beneficiários a 
proposta de nova tabela para o plano de 
saúde, a ser implantada a partir de janeiro de 
2015.

tou a ser objeto de apreciação do CD-
FioSaúde, que deliberou pela adoção da 
tabela a partir de janeiro de 2015.  

Após a realização da Assembleia com 
beneficiários do plano, a avaliação da 
nova tabela de preços da FioSaúde vol-

Durante a Assembleia também foi realizado 
formalmente o encerramento do processo 
eleitoral da FioSaúde, sendo dado informe 
aos presentes sobre os novos Conselheiros 
eleitos pelos beneficiários e a quantidade de 
votos recebida por cada um dos candidatos 
que concorreram no certame.

FioSaúde realiza Assembleia-Geral com beneficiários

Conselho Deliberativo homologa nova
tabela de preços da FioSaúde

Cadastro FioSaúde

Novos valores de mensalidade do plano de saúde

É importante informar
endereços de familiares no plano

serão adotados a partir de janeiro de 2015
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E X P E D I E N T E

Saber o atual local de residência de cada 
beneficiário da FioSaúde (inclusive os parentes 
dos titulares do plano). Este é um importante 
objetivo da campanha de Recadastramento da 
Caixa de Assistência Oswaldo Cruz, que continua 
aberta à participação dos usuários.  
Se você ainda não se recadastrou, participe 
através do site  digitando www.fiosaude.org.br,
sua matrícula e senha no canto superior direito da 
página, clicando em «Iniciar recadastramento» e 
«Atualizar dados», clicando em «Editar» - ao lado 
do nome de familiares (para informar endereços). 

Quem não puder usar o computador poderá se 
recadastrar através de formulário impresso, a ser 
enviado pelos Correios.

FioSaúde realiza assembleia em 16 de dezembro
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Confira os números da nova tabela de preços que entra em vigor em janeiro de 2015

Dentro dos assuntos apresentados na 
Assembleia, a Diretoria Colegiada da 
FioSaúde incluiu as premissas para 
elaboração da nova tabela de preços de 
mensalidades do plano de saúde. 

A partir daí, os beneficiários titulares 
presentes puderam apreciar um panorama 
das ações de gestão realizadas durante o ano 
de 2014, que proporcionaram otimização das 
despesas administrativas na Caixa de 
Assistência. Saiba mais na reportagem da 
página 4 deste informativo. 

Se você não pôde acompanhar os itens 
discutidos na Assembleia, acesse 
www.fiosaude.org.br e visualize o arquivo 
com a íntegra dos pontos apresentados pela 
Diretoria Colegiada da FioSaúde. 

Faixa etária Essencial /
Família I

Clássico /
Família II

Executivo Especial 
/ Familía III

00 a 18 130,54 220,59 285,74

302,21

348,07

436,26

547,97

686,73

863,11

1.105,35

1.372,28

1.605,10

231,63

253,68

286,77

341,92

441,19

540,45

661,78

926,48

1.323,55

137,07

150,12

169,70

202,33

261,07

319,81

391,61

548,26

783,22

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 em diante

Básico (R$) Superior (R$) Executivo (R$)

130,68

139,39

160,08

199,29

252,65

316,90

396,40

507,47

629,44

737,25 876,65 1.595,39

749,23 1.363,43

602,22 1.098,80

469,36 858,13

374,62 682,80

299,48 544,50

239,58 433,42

189,49 346,30

165,53 300,56

156,82 284,23
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Mais vantagem:

Se você contribui para a FioSaúde 
através de descontos em seu 
contracheque, deve saber da 
importância da conferência mensal dos 
valores que são descontados dos 
servidores da Fiocruz (titulares).

  A Cobrança de participação -
participação (ou co-participação) é um 
tipo de fator moderador e corresponde 
à  contr ibu ição  f inance i ra  do  
beneficiário no custo das consultas, 
exames e procedimentos realizados 
fora da internação e de emergências. 
Toda vez que o beneficiário faz um 
desses exames e procedimentos ou 
consultas, ele contribui com 20% sobre 
o custo desses serviços - de acordo com 
a tabela de preços praticada na 
localidade onde é atendido.

  Com a mudança   Subsídio da Fiocruz -
de precificação do plano em 2011 
(deixando de realizar cobrança por 
grupo familiar), foram adotados 
limitadores de impacto revistos e 
d i v u l g a d o s  a n u a l m e n t e  p e l a  
patrocinadora, de forma que até 2015 
os servidores pudessem absorver a nova 
precificação.

Eventos divulgaram importantes informações de saúde

Palestras da FioSaúde para
trabalhadores da Expansão Isenção de

participação em
urgência e emergência

À esquerda, registro fotográfico do 
encontro sobre prevenção da AIDS e

à direita, palestra de oncologia 
urológica (saúde do homem).

Saiba por que descontos no contracheque às vezes
não correspondem aos valores integrais da tabela da FioSaúde

Durante os meses de novembro e 
dezembro, a FioSaúde promoveu 
palestras e ações de promoção da 
saúde: no dia 1º de dezembro, os 
trabalhadores da Expansão contaram 
com a palestra «Prevenção da AIDS e 
O u t r a s  D o e n ç a s  S e x u a l m e n t e  
Transmissíveis», ministrada por Flavia 
Rodrigues - profissional de enfermagem 
que atua na Policlínica da FioSaúde.

Voltado para trabalhadores da Expansão 
Fiocruz, o evento fechou o ciclo anual 
de ações de prevenção, sendo precedido 
pela palestra sobre saúde do homem, 
ministrada pela Dra. Carolina Fittipaldi 
(oncologia urológica). Ainda em  
novembro, a FioSaúde também divulgou 
informações importantes no Dia Mundial 
da Diabetes (lembrado em 14/11).

Desde dezembro de 2014, os 
beneficiários da FioSaúde passaram a 
contar com isenção de cobrança de 
participação em atendimentos de 
urgência e/ou emergência (em 
pronto-socorro). A medida é válida 
para todos os planos e traz mais 
economia ao usuário.

A Fiocruz estabeleceu um limitador de impacto (subsídio) para seus servidores:
- 8% sobre a remuneração do titular do plano básico
- 9% sobre a remuneração do titular do plano superior
-10% sobre a remuneração do titular do plano executivo
FioSaúde elaborou uma calculadora (disponível no site www.fiosaude.org.br) para 
que o usuário possa automaticamente fazer seus cálculos.

- Se o valor pago até abril de 2011 for MENOR que o valor definido pela tabela nova, 
deverá ser aplicado o reajuste dentro do percentual limitador definido pela Fiocruz.
- Se o valor pago até abril de 2011 for MAIOR ou IGUAL que o valor definido pela 
tabela nova, deverá ser mantida a mesma mensalidade praticada até abril de 2011.

A cada ano, até 2015, estes critérios serão reavaliados, para que num período de até 
cinco anos todos possam absorver esse impacto de maneira mais favorável.

O subsídio da Fiocruz

Em 2011:

Algumas informações do subsídio no Informativo FioSaúde nº 57, edição de março/abril 2011
Com encarte sobre subsídio e
nova tabela de preços adotada na época

Mesmo porque, existem situações em 
que  o titular  vai verificar que os 
descontos não correspondem aos 
valores integrais da tabela da FioSaúde.

    - os servi-Per capita do MPOG
dores da Fiocruz têm direito
a receber mensalmente
uma contribuição
para o cus-
teio parcial
de seu plano
de saúde e de
seus dependen-
tes - cônjuge,
companheiro(a) e
filhos (enteados
e/ou menores sob
guarda) de até certa
idade. É o chamado
per capita.

Confira sua tabela em: 
www.fiosaude.org.br/TabelasDePrecos

Você sabe quais são os principais 
motivos dessa diferença em relação aos 
valores de tabela? Confira as prin- 
cipais razões para isso acontecer: O desconto da participação só ocorre 

depois de o credenciado fazer a 
cobrança à FioSaúde. Por isso, muitas 
vezes acontece de a participação ser 
cobrada do beneficiário algum tempo 
após a realização do atendimento. 

O subsídio é anualmente definido e divulgado pela 
patrocinadora-fundadora da Caixa de Assistência.

Fotos nesta página: Arquivo
FioSaúde

Saiba mais sobre participação em reportagem desta página
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Iniciativas proporcionaram otimização das despesas administrativas e melhorias na
qualidade oferecida no plano de saúde

Um panorama das ações de gestão da FioSaúde no ano de 2014

A elaboração de uma nova tabela para os 
planos da FioSaúde (a vigorar a partir de 
janeiro de 2015) é resultado de premissas 
adotadas com base nas ações de gestão da 
Caixa de Assistência, que têm por 
objetivo promover equilíbrio entre 
receitas e despesas no plano, além de 
otimizar a própria qualidade do 
atendimento que a FioSaúde oferece a 
seus beneficiários.

Confira abaixo algumas das principais 
ações de gestão da FioSaúde em 2014:

Contempla ações de promoção de bem-
estar de pacientes crônicos, que também 
ajudam na contenção do crescimento do 
custo assistencial

A FioSaúde desenvolveu seis produtos 
desenvolvidos dentro da lógica de 
equilíbrio atuarial (Essencial, Clássico, 
Executivo Especial e Família 1, 2 e 3)

O convênio com a Fiotec, a permissão de 
ingresso de outros familiares no plano e 
campanhas de isenção de carência e aten-
dimento a novos servidores possibilitaram

no fim de 2014 um aumento de vidas da 
ordem de 5,9% (em relação ao mesmo 
período do ano anterior).

Desde o fim do ano de 2013, a FioSaúde 
vem trabalhando em parceria com a 
D i r e h / F i o c r u z ,  p r o m o v e n d o  o  
l evantamento  da s  i n fo rmações  
relacionadas ao não-recebimento do per 
capita do MPOG, com o objetivo de 
pactuar ações conjuntas em relação ao 
cadastro.

Em 2014, a FioSaúde colocou em prática 
seu primeiro calendário anual de 
campanhas de prevenção, com destaque 
para ações de incentivo a promoção de 
saúde.

Durante o ano de 2014, a FioSaúde 
divulgou o credenciamento de novos 
hospitais em sua rede, como é o caso do 
São Lucas (em Copacabana), Casa de 
Saúde Santa Lúcia e Clínica Santa Bárbara 
(Botafogo), Hospital Icaraí e Maternidade 
São Francisco (Niterói) e Hospital São 
Francisco de Assis (Tijuca).

A FioSaúde vem trabalhando pela gestão 
dos custos com materiais, medicamentos, 
órteses, próteses e materiais especiais 
(OPME) utilizados em cirurgias, inclusive 
com uso de ferramenta de conferência 
eletrônica desses materiais.

No mês de setembro, um novo espaço foi 
inaugurado, adaptado a pessoas com 
necessidades especiais e a crianças.

Em fevereiro de 2014, a Caixa de 
Assistência implantou sua assessoria da 
qualidade com o objetivo de trabalhar 
pela sua acreditação como operadora de 
planos de saúde e mapear e redesenhar 
processos da organização, de forma a 
trazer melhorias nos serviços oferecidos.

Em julho de 2014, beneficiários passaram 
a contar com o aplicativo  FioSaúde (rede 
atualizada de credenciados) na tela de 
smartphones e tablets.

Inaugurada em agosto de 2014, de forma a 
atender a demanda desses beneficiários.

PROGRAMA DE ATENÇÃO A DOENTES 
CRÔNICOS - FIOSAÚDE VIVER MELHOR

CAMPANHA DE NOVOS PLANOS

REPASSE DO PER CAPITA

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO

CREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS

GESTÃO DE MATERIAIS MÉDICOS

REFORMA NA SEDE DA FIOSAÚDE
(CENTRAL DE ATENDIMENTO E RECEPÇÃO)

ASSESSORIA DE QUALIDADE NA FIOSAÚDE

REDE CREDENCIADA NO SMARTPHONE

REPRESENTAÇÃO FIOSAÚDE EM MANAUS

INGRESSO DE NOVOS BENEFICIÁRIOS

FioSaúde divulga calendário de ações de prevenção e isenções de participação em 2015 

Janeiro - orientações sobre cuidados no verão

Confira abaixo quando serão oferecidas as isenções de participação
e programe eventuais agendamentos de consultas e exames

Fevereiro - prevenção da osteoporose, com isenção de

Março - mês da mulher, com isenção de partic. em papanicolau
Abril - palestras sobre prevenção em odontologia

Julho - palestra sobre prevenção e combate à obesidade

Setembro - palestra sobre cuidados em hábitos alimentares
Outubro - prevenção do câncer de mama, com isenção de part.

Novembro - ações de prevenção ainda a serem definidas
Dezembro - palestras de prevenção da AIDS

em mamografias e ultrassonografias de mama

Agosto - prevenção e cuidados com a diabetes, com isenção
de participação em exames de dosagem de glicose e
de hemoglobina glicosilada

Maio - palestras sobre combate ao tabagismo
Junho - cuidados com o coração, com isenção de partic. em

lipidograma e teste ergométrico

partic. em densitometria e dosagem de vitamina D e cálcio


