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FioSaúde oferece
novos planos e Policlínica ampliada
Foto: Felipe Mansan / FioSaúde

Evento de inauguração da sede ampliada marcou o lançamento da
campanha dos novos planos da Caixa de Assistência

Presidência da Fiocruz e Diretoria da FioSaúde na inauguração da ampliação da Policlínica, em 04 de dezembro

Saiba mais sobre os novos planos:

Você migra se quiser! Acesse www.fiosaude.org.br/inscricao para saber mais!
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Beneficiários da FioSaúde contam com novos planos e período de isenção/redução
de carências
Em dezembro de 2013 foi dado início à
campanha de divulgação dos novos planos
da Caixa de Assistência, iniciada em
paralelo ao evento de inauguração da
sede ampliada da Policilínica da FioSaúde.
A Caixa FioSaúde passou a oferecer novos
planos: Essencial, Clássico, Executivo
Especial (voltado para titulares,
cônjuges/companheiros e filhos/ente-

ados dependentes) e Família I, II e III
(voltados para outros familiares até o 3º
grau de parentesco).
Os novos planos são formatados dentro de
padrões de equilíbrio atuarial, garantem
internações hospitalares em acomodações
privativas e oferecem cobertura em
odontologia até então inédita na Caixa de
Assistência.

A migração é opcional. Além de se inscrever, o
beneficiário pode também trazer familiares
para os novos planos, já que o plano família
garante inscrições de parentes como
sobrinhos, irmãos, genros, noras,
cunhados, netos, bisnetos, tios, sogros,
pais/padrastos, avós/bisavós e
filhos/enteados sem condição de
dependência.

FioSaúde realiza palestras para esclarecer
detalhes sobre os novos planos

Isenção/redução de carências
garantida até 28/02/2014

A Caixa de Assistência programou diversos eventos para esclarecer dúvidas
sobre os novos planos.

Confira vantagens de fazer inscrição até o fim de fevereiro:

No mês de janeiro, as palestras aconteceram no Instituto Fernandes Figueira
(em 21/1) e no CpqGM, em Salvador (também no dia 21/1). A partir de
fevereiro, as palestras acontecem na Direb/Brasília (em 04/2), no CpqRR (em
05/2), na Fiocruz Paraná e CpqAM (em 11/02), no Auditório do Museu da Vida,
em Manguinhos (13/2), em FarManguinhos (18/2) e ainda na Fiocruz Amazônia.
A campanha de divulgação das palestras tem como foco o esclarecimento de
detalhes sobre os planos. Com isso, a ilustração abaixo foi desenvolvida para
representar algumas perguntas encaminhadas pelos beneficiários. durante o
período dos eventos Confira abaixo a série de perguntas e respostas da
divulgação. Fique atento: em breve teremos novidades sobre outras palestras a
serem agendadas (inclusive específicas sobre temas odontológicos).
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1

Qual a vantagem
de entrar para
um plano novo?

Sou obrigado a
mudar para os
novos planos?

2

O que muda
pra mim se eu
continuar com
meu atual
plano?

Respostas:

1 - R.: Não. Só migra
quem quer.
2 - R.: Nada.

4

Posso colocar
meus parentes nos
novos planos e
continuar no antigo?

5

Odontologia
é só para
os novos
planos?

3 - R.: Contar com planos atuarialmente equilibrados, internação em acomodações privativas e cobertura odontológica
4 - R.: Sim.
5 - R.: Sim.

Em fevereiro - FioSaúde apoia a prevenção do câncer de pele, garantindo
isenção de participação nas consultas com dermatologistas até 28/2!

Isenção de
carências

Para quem já tem outro
plano de saúde
regulamentado há mais
de um ano e estiver
entrando na FioSaúde

Carência
(tendo plano c/segmentação ambuZERO
latorial e hospitalar c/obstetrícia)
se migrar do:
Básico p/ Essencial, Superior p/Clássico, Executivo p/Executivo Especial

Redução de carências
- Para quem NÃO tem plano de saúde
(ou possui há menos de um ano):
- Para quem é da FioSaúde e vai migrar do
Básico para Clássico ou Executivo Especial
ou do Superior para Executivo Especial
- Para atendimentos de urgências/emergências (conforme
regulamento) - carência de 24h
- Para consultas médicas - carência ZERO
- Para procedimentos de diagnose, tratam. especializados,
procedim. e terapias exclusivamente ambulatoriais - carência
ZERO (exceto quimioterapia e radioterapia c/carência de 30d)
- Para internações hospitalares (inclusive serviços de diagnose
e terapia intrínsecos), remoções não relacionadas a atendimentos de urgência/emergência e procedim. cirúrgicos: carência 90d
- Para consulta inicial, diagnóstico e controle das doenças bucais,
radiologia e manutenção de prótese removível - carência 30d
- Procedimentos de restauração, periodontia, endodontia e
cirurgia - carência de 60 dias
- Procedimentos que envolvem próteses - carência de 90 dias
- Demais casos e partos a termo - carência de 180 dias

Aproveite e cuide de sua pele!
EXPEDIENTE
Patrocinadora-Fundadora Fundação Oswaldo Cruz • Conselho Deliberativo Pedro Ribeiro Barbosa (Presidente), Carlos Magno Ramos, Cremilda de
Almeida,Cristiane Maria de Freitas Moneró Fernandes, Daniel Daipert Garcia, Dario Almeida, Delson da Silva, Else Bartholdy Gribel, Hayne Felipe da Silva,
Jorge Tadeu Arruda, Leila da Silva Bezerra, Luis Alberto Pereira, Maria Amália do Nascimento Monteiro, Regis Carvalho de Souza, Sonia Aparecida Freitas de
Pinho, Sueli Maria Motta Cardoso, • Conselho Editorial Leila Mello, Hermínio Mendes, José Antônio Diniz de Oliveira e Erika Ferreira Schmid • Conselho
Fiscal Alcimar P. Batista, Charles da Silva Bezerra, Cláudio Damasceno Raposo, Gilvan Ferreira, Jorge Santos da Hora, Junilton Barbosa da Silva, Maria das
Graças Ferreira Marques, Paulo Henrique da C. Ferreira, Paulo Roberto de Souza Lopes, Vânia Conceição Dornellas Buchmüller, • Diretoria Colegiada Leila
Mello, Hermínio J. L. Mendes e José Antônio Diniz de Oliveira • Publicação do FioSaúde Nº 72 - dezembro / janeiro de 2014 • Editora Responsável Erika
Ferreira Schmid - Reg. Jorn. MT 23782/RJ-2002 • Diagramação Erika Schmid • Fotos Felipe Mansan •Tiragem 6.000 exemplares.
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Cobertura odontológica nos novos planos
Confira abaixo o que cada um dos novos planos oferece de cobertura em odontologia
Quem se inscreve nos novos planos passa a ter direito a cobertura odontológica. Essa é uma vantagem dos novos produtos, já que assim o
beneficiário da Caixa de Assistência passa também a poder cuidar de sua saúde bucal através da FioSaúde.
Já parou para pensar? Quanto você e sua família gastaram com dentistas no ano passado? Faça as contas e veja as vantagens em migrar
para os planos da Caixa FioSaúde com cobertura odontológica. Alguns deles também com ortodontia e implantodontia.

Cobertura odontológica

Foto: Hector Landaeta/sxc

Prevenção em
odontologia

Plano Clássico / Família II

Consultas com procedimentos e/ou
orientações para prevenir o aparecimento
de cáries e doenças da gengiva (ex.
limpezas etc.)

Toda a cobertura
dos planos
Essencial e
Família I
e mais:

Plano Execut Esp / Família III
Arquivo FioSaúde

Plano Essencial / Família I

Toda a cobertura
dos outros planos
e mais:
Foto: Leo Cinezi.sxc
Imagem de prótese sobre implante
(encaixe em parafusos)

Ortodontia (infantil e adulto)

Implantodontia

Preparação e colocação de implantes
osteointegrados ao arco dentário (com
parafusos)

Raios-X usados para auxílio diagnóstico

Correção da má posição dos dentes através
de aparelhos fixos ou móveis, incluindo
contenções.
Cobertura de custeio de aparelhos (após
auditoria inicial).
Cobertura das manutenções periódicas do
aparelho (mediante auditorias periódicas)

Endodontia

Ortodontia preventiva

Tratamento de canal dos dentes

Tratamento de prevenção de instalação de
maloclusão em crianças de até 8 anos.
Cobertura de custeio de alguns tipos de
aparelhos móveis (após auditoria inicial).
Cobertura das manutenções periódicas do
aparelho (mediante auditorias)

Periodontia
Trata das doenças da gengiva

Radiologia odontológica

Odontopediatria
Atendimento a pacientes de zero a 13 anos

Dentística (restaurações)
Cobertura de obturações (amálgama
/resina)

Próteses
Cobertura de blocos, coroas, facetas em
dentes anteriores, pontes fixas, parciais
removíveis e prótese total (dentadura)

Cirurgia oral
Cobertura em casos cirúrgicos (bucais)

Enxertos
Cobertura nas necessidades de enxertos
ósseos e/ou gengivais

Reembolso odontológico

Prótese sobre implante
Preparação e colocação de prótese fixa ou
removível sobre o implante (aparafusada,
cimentada ou encaixada)

Confira a rede odontológica
Acesse www.fiosaude.org.br/rede e
selecione um dos seis novos planos
(Executivo Especial, por exemplo) para
conferir a cobertura em odontologia na
cidade do Rio de Janeiro (na imagem,
abaixo:clínica/dentística e endodontia ).

Conforme divulgado na edição nº 71 deste
informativo, os beneficiários dos planos
Essencial e Família I terão direito a
reembolso odontológico de até 1x a
tabela de referência. Os usuários dos
planos Clássico e Família II terão
reembolso de até 2x a tabela e de até 4x a
tabela, no caso de beneficiários do plano
Executivo Especial e Família III.

Rede D’Or suspende atendimento de emergência ao
plano Básico no Copa D’Or, Barra D'Or e Rios D'Or
Em dezembro de 2013, a FioSaúde
divulgou por email informe a respeito do
fato de a Rede D’Or suspender em
05/01/2014 o atendimento de
emergência ao Plano Básico no Copa D’Or,
Barra D'Or e Rios D'Or.
Lembramos que, apesar do atendimento
prestado no serviço de

urgência/emergência a esses usuários,
não havia credenciamento para
internação nessas unidades, gerando
transtornos aos pacientes nos casos de
necessidade de internação.
Como outras opções de atendimento, os
beneficiários do plano Básico da Caixa de
Assistência podem ser atendidos na

emergência de diversos serviços de saúde,
como é o caso do Hospital São Lucas
Copacabana, Policlínica de Botafogo,
Amiu, Hospital Rio Mar etc., além dos
hospitais divulgados no site
www.fiosaude.org.br. No caso dos
beneficiários dos planos Superior e
Executivo, o atendimento permanece
inalterado.

4

Imposto de Renda à vista

Novas especialidades na
Policlínica ampliada
Beneficiários contam com dermatologista,
ginecologista e urologista, já clinicando. Novos
profissionais de saúde atenderão em reumatologia,
geriatria e pneumologia
No dia 4 de dezembro aconteceu a inauguração dos espaços
ampliados da Policlínica da FioSaúde. O evento contou com a
presença do Presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha e de
representantes da Asfoc e da Unifoc, que foram recepcionados pelos
profissionais de saúde da Policlínica e também pelos próprios
funcionários da Caixa de Assistência.

Foto: Peter Ilicciev/CCS-Fiocruz

O espaço ampliado para 15 consultórios permitiu a oferta de novas
especialidades médicas na Policlínica. É o caso de DERMATOLOGIA,
GINECOLOGIA e UROLOGIA, com médicos que já estão prestando
atendimento no serviço próprio. Os próximos profissionais de saúde a
prestarem atendimento serão reumatologista (para substituir o
antigo profissional), geriatra e pneumologista. No caso dos atendimentos em nutrição,
estes passaram a ficar
concentrados na sede
da Policlínica, já que
o espaço foi ampliado.
Paulo Gadelha visita um dos
consultórios da Policlínica
ampliada, no evento de
inauguração, em 04/12.

Colabore com a campanha Diga Não ao Absenteísmo na Policlínica.
Se precisar, desmarque consultas com antecedência pelo tel (21) 3865-1871

FioSaúde encaminhará informe de rendimentos
para endereço de correspondência do titular.
Dados também estarão disponíveis na Internet
Vai até o final de abril o prazo para enviar à Receita Federal a
Declaração de Imposto de Renda.
Os beneficiários titulares da FioSaúde que participavam do plano
em 2013 vão receber da Caixa de Assistência o informe de
rendimentos (que será enviado pelos Correios para o endereço de
correspondência cadastrado).
Os dados relativo ao IR ano-base 2013 também estarão em breve
disponíveis no site da FioSaúde. Basta acessar
www.fiosaude.org.br e fazer login para área restrita no canto
superior direito da tela. É só clicar no menu vertical
«Informações para o Imposto de Renda» para conferir os dados
necessários, inclusive valores de reembolso.

Descontos da FioSaúde
A fim de regularizar as questões relativas ao per capita do MPOG
e ao cadastro do SIAPE, no mês de janeiro, a equipe da FioSaúde
se reuniu com os responsáveis pelo cadastro da Direh, pactuando
ações conjuntas para corrigir ao máximo as divergências
encontradas. Isso porque o não-recebimento do per capita
impacta na arrecadação da FioSaúde, prejudicando o equilíbrio
entre as receitas e as despesas do plano de saúde.
Com isso, a partir de março de 2014, em casos em que não forem
repassados os valores referentes ao per capita, a Caixa de
Assistência cobrará do beneficiário o valor de tabela na íntegra.
lembrete reajuste: no contracheque de janeiro da Fiocruz já
houve a incidência de descontos referentes à nova tabela de
preços dos planos Básico, Superior e Executivo - com o reajuste
de 7,3% apreciado pela assembleia de beneficiários do dia 30/10
e deliberado em seguida pelo Conselho Deliberativo da FioSaúde.

Espaço UNIFOC
Não espere acontecer - participe
Antonio Humberto da Costa

No momento em que se discute alternativas
para o que possa vir a acontecer num futuro
próximo com o FioPrev, face as recentes
decisões que estão sendo tomadas e
discutidas, em âmbito de Direção da
Patrocinadora, no que concerne a retirada do
Patrocínio, cabe aqui esclarecer que foram
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oportunos os esclarecimentos prestados pelo
Diretor Administrativo-Financeiro do FioPrev,
Jacques Meyohas, na Assembleia –Geral da
ASFOC realizada no dia 29 de janeiro;
contudo, há de se ater para os problemas que
possam ocorrer com a extinção (?) do FioPrev.
Me refiro, especificamente aos seus
funcionários, uma vez que deram grande parte
de suas vidas laboriosas e agora ficaram a
mercê das nuances de vida que, para eles, é

como uma gangorra que ninguém sabe seu
destino. É claro que muita coisa ainda poderá
ocorrer ou até mesmo não ocorrer nada.
Sugiro que nosso Sindicato ASFOC-SN se
empenhe , mais uma vez, com bandeira em
defesa daqueles que possam precisar de
ajuda.
Assim, quero crer, os funcionários do FioPrev
devem se mobilizar, pois “quem sabe faz a hora
não espera acontecer”.
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