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Eventos marcam período de transição
da Caixa de Assistência
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Inscrições de novos beneficiários do FioSaúde somente serão feitas
com apresentação de cópias do CPF da pessoa a ser inscrita
Os beneficiários do FioSaúde precisam ficar

capita da Patrocinadora relativo

varia de acordo com o

atentos. Em conformidade com as normas
divulgadas no informe nº 542993 do SIAPE,
as inscrições de novos beneficiários no plano de saúde somente poderão ser realizadas
mediante informação do(s) número(s) do(s)

a este beneficiário

salário do servidor e
idade de cada membro
do grupo familiar.

CPF(s) da(s) pessoa(s) a ser(em) inscrita(s) no
plano - junto com o restante da documentação necessária (acesse www.fiosaude.
org.br/planos/inscricao para conferir a lista
dos documentos exigidos e as regras de

be da Fundação

inscrição de beneficiários).

de Seguridade Social)

A informação sobre o CPF é fundamental
para que seja feito o cadastro de titulares e

a contribuição para o custeio parcial

dependentes no SIAPE, dentro das normas
do MPOG, possibilitando assim que o per

relativa aos eventuais dependentes. O valor

do plano de saúde
seja transferido
para o FioSaúde.

Oswaldo Cruz

Lembramos que a exigência abrange também menores de 18
anos, inclusive recém-

(patrocinado-

nascidos e portadores

ra do Instituto

de necessidades especiais. Ressaltamos que
para a emissão do CPF
(incluindo menores de
idade), é preciso aces-

O FioSaúde rece-

Oswaldo Cruz

do plano de saúde, incluindo contribuição
dessa contribuição (chamado de per capita)

Entenda o que é a participação
no FioSaúde

sar o site da Receita Federal (www.receita.
fazenda.gov.br) ou procurar uma agência
dos correios. Para saber qual a documentação exigida, basta ligar para a Central de
Atendimento dos Correios (CAC), que atende
pelo número 3003-0100.

Policlínica: se você
desistir da consulta,
desmarque com
antecedência!

Na hora de conferir o que você paga pelo
FioSaúde, muitas vezes pode acontecer de

variações - de acordo com a quantidade de

num mês o valor descontado ser superior à
tabela de precificação do plano. Quando
isso ocorre, pode ser que você tenha tido
cobrança de participação.

atendidos. O desconto da participação só

A participação, também chamada de fator
moderador, é a contribuição financeira do
beneficiário no custo das consultas, exames
e procedimentos ambulatoriais realizadas

acontece de a participação ser cobrada do

fora da internação. Desde 1997, toda vez
que o beneficiário faz consultas, exames,
tratamentos etc. ele paga 20% do custo desses
serviços - de acordo com a tabela de preços
praticada na localidade onde é atendido.

referente aos atendimentos prestados pelo

Se você ou alguém de sua família tem
consulta agendada na Policlínica do Fio-

FioSaúde, acesse www.fiosaude.org.br e

Saúde, colabore: se souber que não vai ser

informe sua matrícula e senha no canto

possível comparecer na data marcada, ligue
com antecedência para (21) 3865-1871
e comunique a atendente do FioSaúde,

O fator moderador é descontado no contracheque do titular, junto com sua mensali-

menu vertical. Na tela do extrato, é preciso

dade do FioSaúde. Como a utilização varia
mês a mês, isso explica por que o valor
descontado referente ao plano pode sofrer

quadrado à esquerda do nome). Ao clicar no

procedimentos realizados e beneficiários
ocorre depois de o credenciado fazer a
cobrança ao FioSaúde. Como o prazo de
entrega ocorre em até 90 dias, muitas vezes
beneficiário meses depois da realização do
atendimento.
Para visualizar o valor da participação

superior direito da tela. Depois, basta
clicar no link “Extrato de utilização” no
selecionar mês e beneficiário (clicando no

Dessa forma um outro beneficiário pode ser atendido em
seu lugar!

solicitando a desmarcação da consulta ou
o agendamento em outra data.

botão “Detalhar”, será exibida a tela com a

Isso garante que o horário fique livre para
que outro beneficiário possa ser atendido

participação do FioSaúde.

em seu lugar.
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Caixa de Assistência: mais uma etapa cumprida
Convênio de adesão entre Fiocruz e Caixa de Assistência assinado
No dia 16 de maio de 2011 aconteceu a
assinatura do convênio de adesão entre a

rotina operacional interna do FioSaúde em
adaptação ao período de transição para a

brica “30489 – FioPrev – Plano de Saúde”,

Fiocruz e a Caixa de Assistência Oswaldo
Cruz – FioSaúde, que permite que a nova
entidade venha a receber diretamente os
recursos referentes ao per capita da Patrocinadora-Fundadora da Caixa (contribuição
para o custeio parcial do plano de saúde).

implantação da Caixa de Assistência.

FioSaúde, referente aos descontos relativos

Dando prosseguimento a essas medidas
iniciais, a ideia é que os pagamentos a

à contribuição do servidor na mensalidade

credenciados e fornecedores do plano
de saúde também passem a serem feitos
exclusivamente pela nova razão social da
Caixa FioSaúde. Para que isso possa ser
plenamente adotado será preciso que a ru-

Saúde. Essa mudança garantirá o repasse

Rede credenciada continua a mesma!
Os credenciados do FioSaúde receberão uma correspondência com o aviso oficial da assinatura do termo
de cessão de direitos contratuais, relacionado ao antigo
contrato firmado até então com o FioPrev. Mesmo antes
disso, os beneficiários do
plano continuarão a serem
atendidos normalmente na rede credenciada,
mediante a apresentação
da atual carteira do plano
de saúde.

Diretores e Conselheiros do FioPrev na
Caixa de Assistência durante o período
de transição
Lembramos que os Diretores do FioPrev acumulam
neste período de transição a Diretoria da Caixa FioSaúde, a mesma coisa acontecendo com os Conselheiros
Deliberativos e Fiscais do Instituto. De acordo com o
Estatuto da Caixa, as eleições para Conselheiros Deliberativos e Fiscais na nova entidade deverão acontecer
em Assembleia Geral Ordinária, sendo que, até a data
da Assembleia (março de 2012) – definida pelo Estatuto
– permaneceriam os atuais integrantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do FioPrev acumulando também
os colegiados da Caixa de Assistência Oswaldo Cruz.

do plano, seja transferida para a Caixa Fiodireto das contribuições realizadas pelos
beneficiários do plano – o que representa
a totalidade dos recursos hoje recebidos
mensalmente pelo plano de saúde.

Novas carteiras do FioSaúde serão emitidas
já com os dados da nova operadora!
Os beneficiários do FioSaúde recebem até 30/6 as suas
novas carteiras do plano de saúde com a menção ao número de registro dessa nova operadora na Agência Nacional
de Saúde Suplementar – ANS
(41754-8). As novas carteirinhas terão validade a partir
de 1º de julho de 2011, sendo
enviadas pelos Correios para o
endereço de correspondência
do titular do plano.
Foto:Kristja/sxc.hu

A partir disso, em 1º de junho de 2011, foi
dado início a uma série de mudanças na

presente nos contracheque dos titulares do

Confira alguns dos projetos relacionados à
Caixa FioSaude
s 4RABALHAR O DESAFIO DO ENVELHECIMENTO DA POPULA ÎO
do plano.
s !UMENTAR O ATUAL CONTINGENTE DE BENEFICIÉRIOS DO &IO3AÞde (hoje num patamar de cerca de 14.000 vidas, incluindo os
dependentes e os agregados no plano de saúde) – de modo
a alcançar uma melhor escala com impactos positivos na
receita do plano.
s %STABELECER CONVÐNIOS DE ADESÎO COM OUTRAS EMPRESAS
e entidades - já que, na condição de plano de autogestão a
Caixa não pode comercializar planos de saúde individuais (e
sim somente planos patrocinados por empresas/entidades).
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Diretoria do FioPrev se reúne com beneficiários para
explicar nova precificação do FioSaúde
Nos meses de abril, maio e junho, a Diretoria Executiva do FioPrev se reuniu com
os beneficiários do FioSaúde em vários
encontros na Fiocruz, com o objetivo de

Neste primeiro encontro foi apresentado aos
beneficiários o novo modelo de precificação
adotado pelo FioSaúde a partir de maio de
2011. As explicações foram exibidas através

apresentar a alteração na forma de cobrança do plano.

de gráficos informativos, que descreviam

Gestão e Desenvolvi-

Foto: Ricardo Brasil

Foto: Ricardo Brasil

FarManguinhos, em Jacarepaguá.

A agenda de reuniões
começou no dia 15
de abril, no auditório
da ENSP, num encontro que contou – além
da Diretoria e Presidência do Conselho
Deliberativo do FioPrev - com a presença
do vice-presidente de

As reuniões com beneficiários prosseguiram
em outras três datas: no dia 27 de abril, no
Instituto Fernandes Figueira, no dia 2 de maio,
com o Conselho Deliberativo do INCQS e
no dia 6 de junho com os funcionários de

Representantes do Conselho e da Diretoria na
reunião no IFF, em 27/4.
Reunião do dia 15 de abril aconteceu no auditório da ENSP.

mento Institucional da Fiocruz, Pedro Barbosa, e também com os diretores da Asfoc
e Unifoc. O evento teve transmissão pelo
site da Rádio MareManguinhos, através do
apoio da Asfoc.

os cálculos realizados que deram origem
à nova tabela adotada a partir de maio de
2011, dando uma maior clareza da situação
– de forma a ampliar as discussões a respeito
da nova precificação.

Esses detalhes vão continuar a ser explicados aos beneficiários em novos encontros.
A ideia da Diretoria Executiva do FioPrev é
estender essa agenda também aos centros
da Fiocruz, fora do Rio de Janeiro, a fim de
democratizar ainda mais o acesso às informações para os beneficiários do FioSaúde.

Fiocruz divulga novo limitador de impacto
Em decisão efetuada no dia 2 de maio de
2011, divulgada no informativo Linha Direta
de junho de 2011, a Presidência da Fiocruz

planocalc) para que o beneficiário possa
automaticamente fazer seus cálculos – e
refazê-los, já observando este novo critério

definiu um novo limitador de impacto em
relação à nova precificação do FioSaúde a
ser adotada a partir de maio de 2011, mês
em que as tabelas do plano de saúde foram
adaptadas à nova forma de cobrança.

definido a partir do dia 2 de maio.

O subsídio da Fiocruz (Patrocinadora do
plano), visa reduzir o impacto resultante
da implantação da nova tabela de preços
do FioSaúde, e passará a ser adotado em
relação àqueles servidores cujas contribuições referentes ao grupo familiar (titular e
seus dependentes) para o FioSaúde tiveram
diferenças acima de 70% em relação às
anteriormente cobradas na antiga precificação do plano (até abril de 2011). É
importante lembrar que a contribuição dos
agregados não deve ser considerada no
cálculo, assim como os valores referentes
aos dependentes econômicos.
/ &IO3AÞDE !45!,):/5 A SUA CALCULADOra (disponível em www.fiosaude.org.br/

relacionado a:
- 8% sobre a remuneração do titular do
plano básico
- 9% sobre a remuneração do titular do

Veja um exemplo:
Um servidor calculou que a contribuição do seu
grupo familiar para o FioSaúde na nova precificação corresponderia a um percentual de 85%
a mais que os valores do plano de saúde pagos
conforme a antiga forma de cobrança (em relação
aos valores cobrados até abril de 2011).
Com isso, após a decisão tomada no dia 2
de maio, a calculadora do FioSaúde passa
a automaticamente limitar o valor da nova
contribuição do grupo familiar em 70% do
valor antigo; e o que exceder este patamar
(ou seja, a diferença: 15%) vai ser absorvido
pela Fundação Oswaldo Cruz.

Relembre as decisões anteriores sobre
a nova precificação do FioSaúde
Antes do dia 2 de maio, a Fiocruz somente
havia estabelecido um limitador de impacto
(subsídio) para seus servidores, que estava

plano superior
-10% sobre a remuneração do titular do
plano executivo

Lembramos que:
- 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
(incluindo a nova decisão de limitador do
dia 2/5/2011).
- 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.
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Convênio entre a Caixa FioSaúde e a Fiocruz
permite ações de saúde do trabalhador
A Fiocruz finalizou no dia 31/5 a assinatura
do convênio com a Caixa de Assistência,

sidade – além de prevenção de problemas
como lesões de esforço repetitivo (LER /

que permitirá à nova entidade atuar em
parceria com o Programa do Fiocruz Saudável e com a equipe da Coordenação
DE 3AÞDE DO 4RABALHADOR ! IDEIA Ï QUE A
Caixa esteja presente em projetos de pre-

$/24 CEFALEIA ETC !LGUMAS INICIATIVAS JÉ
estão sendo desenvolvidas e incluem temas
como Reabilitação Cardíaca, Rastreio Oncológico, Capacitação para Atendimento em
Emergências, Qualidade de Vida e Saúde

venção de doenças e promoção da saúde
do trabalhador da Fundação Oswaldo Cruz.

-ENTAL DO 4RABALHADOR #ONTROLE DO 4ABAgismo e Dependência Química.

de exames médicos periódicos.

Com isso, a atuação dos profissionais da
Policlínica do FioSaúde será fundamental

nejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),
que autoriza os órgãos públicos e entidades
do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal – SIPEC (entre elas a Fiocruz) a estabelecer convênios com operadoras de autogestão
em saúde (como é o caso da Caixa FioSaúde),
para a atenção à saúde do trabalhador através

No texto do decreto, estão relacionados os

Além dos programas de prevenção e controle

exames que deverão ser feitos a cada dois anos

para a implantação dos programas a serem
trabalhados pela Caixa.

de doenças, o convênio também permite que
a Caixa cuide dos exames periódicos dos serr
vidores da Fiocruz. A medida está de acordo

por servidores entre 18 e 45 anos ou anual-

Estão previstos programas de controle de
doenças como hipertensão, diabetes, obe-

com o Decreto nº 6.856/2009, da Secretaria
de Recursos Humanos do Ministério do Pla-

desencadear ou agravar doenças ocupacionais

mente por trabalhadores acima de 45 anos
e por aqueles expostos a riscos que possam
e para os portadores de doenças crônicas.

FioSaúde participa da Feira Fiocruz Saudável
Evento fez parte das comemorações dos 111 anos da Fundação Oswaldo Cruz
A equipe da Central de Atendimento
do FioSaúde esteve presente na Feira
Fiocruz Saudável, que aconteceu
nos dias 25 e 26 de maio, na Praça
Pasteur, ao lado do Castelo da Fundação Oswaldo Cruz, no campus de
Manguinhos. No stand do plano de
saúde, os beneficiários puderam tirar
dúvidas sobre a nova precificação do
FioSaúde, aspectos operacionais do
plano e também sobre a entrada em
operação da Caixa de Assistência.

Foto: Ricardo Brasil

Presença do stand do FioSaúde aproximou o atendimento aos usuários do plano.

O evento fez parte das comemorações dos 111 anos da
Fundação Oswaldo Cruz e contou com stands dos programas do Fiocruz Saudável, com as equipes da Coordenação
DE 3AÞDE DO 4RABALHADOR #34 E DO &IO3AÞDE
O grupo de profissionais de saúde da Policlínica também
esteve presente na feira, fornecendo orientações aos
servidores, realizando a apresentação dos programas
DE CONTROLE DESENVOLVIDOS PELA #34 EM PARCERIA COM O
FioSaúde, bem como tirando dúvidas sobre problemas de
saúde dos interessados.
Equipe da Policlínica prestando atendimento na Feira Fiocruz
Saudável.
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Saúde Mental na Policlínica: reforço na equipe de psiquiatras
Saiba mais sobre o Núcleo de
Saúde Mental

Desde o mês de abril, a equipe do núcleo de
Saúde Mental da Policlínica passou a contar
com a atuação profissional do psiquiatra
clínico Mauro Acselrad.em substituição
ao Dr. Fernando Cavalheiro, que deixou a

com internações na área de saúde mental,
visitas domiciliares e hospitalares e eventuais auditorias médicas.

O Núcleo de Saúde Mental da Policlínica do
FioSaúde foi o pioneiro neste serviço próprio

Além dos atendimentos na sede da Policlínica do FioSaúde, os pacientes do Programa

para os beneficiários do plano. No ano de
2002, iniciou com psiquiatras prestando

Policlínica em janeiro deste ano.
O médico passou a atuar ao lado do psi-

atendimento na sede do FioSaúde. Depois
disso, os beneficiários do FioSaúde passaram
a contar na Policlínica com a oferta de psico-

beneficiários.

terapia através de consultas com psicólogas

Confira abaixo a relação de profissionais do

do Programa.

Núcleo de Saúde Mental:

o que traz ainda mais comodidade aos seus

Foto: Ricardo Brasil

Foto: Ricardo Brasil

quiatra Jone Chebom, que desde 2002

de Saúde Mental também contam com
outro local de atendimento, em Botafogo,

Psiquiatria
Jone Chebom
Coodenador do programa
Psiquiatra clínico
Mauro Acselrad
Psiquiatra clínico

Os psiquiatras do Programa de Saúde Mental da
Policlínica: Jone Chebom e Mauro Acselrad.

atende os pacientes do Núcleo de Saúde

Psicologia

Mental da Policlínica, estando à frente
deste Programa.

Cristiane Macedo
4RANSTORNOS MENTAIS GRAVES E ADULTOS

Mauro é graduado em medicina pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e tem Residência Médica no Serviço
de Psiquiatria do Hospital Universitário Na foto, algumas das psicólogas do Núcleo de Saúde
Pedro Ernesto. Possui experiência profis- Mental. Na ﬁleira de cima, da esquerda para direita,
sional na área forense, sendo psiquiatra
do Sistema Penal desde 1999, atuando no

Georgiana Gonçalves, Marina Kassab, Giselaine La Rosa
e, na ﬁleira de baixo, Virgínia Vieira e Cristiane Macedo.

Danielle Moreira
Dependência química, psicologia
infantil, adolescente e adulto.
Elisa Travassos Laranja
Psicologia infantil, adolescente e adulto.
Georgiana Gomes R. Gonçalves
4RANSTORNOS MENTAIS GRAVES E ADULTOS

Hospital Psiquiátrico Roberto Medeiros - nos

O serviço conta com dois psiquiatras cui-

últimos anos, no tratamento de dependentes
saúde, na Colônia Juliano Moreira, como

dando da saúde mental dos pacientes, além
de oito profissionais de psicologia, que
prestam atendimento nas áreas de terapia

MÏDICO DO #!03 !RTUR "ISPO DO 2OSÉRIO 4EM

familiar, infância e adolescência, adultos

Giselaine N. La Rosa
Psicologia infantil, adolescente, adulto, terapia
familiar.

experiência também em emergência psiquiátrica, tendo atuado como emergencista

e terceira idade, psicodrama, assistência a
dependentes químicos, psicologia dos trans-

no Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em

Marina Janzen Kassab
Psicologia infantil, adolescente, adulto.

tornos mentais graves e psicologia clínico-

Niterói. Nos últimos anos, vem se dedicando
DO 0ROGRAMA DE 4RANSPLANTE #ARDÓACO DO

institucional. No caso dos psiquiatras, além
dos cuidados com os pacientes do programa
(incluindo situações que necessitem de me-

Instituto Nacional de Cardiologia.

dicação), esses profissionais ainda trabalham

QUÓMICOS 4RABALHOU NA REDE MUNICIPAL DE

ao atendimento e avaliação de pacientes

PUBLICAÇÃO MENSAL DO FIOPREV
Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social

IMPRESSO

Valquíria Cocolichio Camargo
Psicologia infantil, adolescente, adulto e idoso.
Virgínia Valéria Vieira
Psicologia infantil, adolescente, adulto.
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