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No final de outubro, foi realizada Assembleia em 

que o tema principal foi a exposição dos cálculos 

atuariais - que mensuram, com base no histórico de 

gastos, as necessidades de reajustes para o 

próximo ano - após deliberação do Conselho Delibe-

rativo. É um momento importante e crucial porque 

o único objetivo da aplicação de reajuste é garantir 

o equilíbrio financeiro e a perenidade da assis-

tência prestada pela FioSaúde há 28 anos. Confira 

nesta edição mais detalhes sobre a Assembleia. 
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Veja abaixo a nova tabela de mensalidades para o ano de 2020
Tabela de mensalidades FioSaúde - 2020

No caso dos planos Essencial, Clássico, Executivo Especial, Básico, Superior, Executivo, Família I, II e III, a nova tabela será adotada
a partir de 1º/1/2020. Nos planos Total Saúde I e II, e Total Saúde Família IV e V, a nova tabela será adotada a partir de 1º/2/2020.

Assembleia com beneficiários discute
mensalidades da FioSaúde em 2020
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Novos valores das mensalidades dos planos da FioSaúde em 2020

Compare com os valores dos planos em 2019

Veja abaixo a nova tabela de mensalidades para o ano de 2020

Os valores da nova tabela de mensalidades 

da FioSaúde foram calculados com base em 

estudo atuarial, no qual foram computadas 

projeções em relação a alta de custos 

referentes a despesas assistenciais,

A FioSaúde divulga neste informativo os 

valores de mensalidades dos planos da 

Caixa de Assistência que passam a vigorar 

no ano de 2020.

No caso dos planos Essencial, Clássico, 

Executivo Especial, Básico, Superior,

Executivo, Família I, II e III, a nova tabela 

será adotada a partir de 1º/1/2020. Nos 

planos Total Saúde I e II, e Total Saúde 

Família IV e V, a nova tabela será adotada a 

partir de 1º/2/2020.

foi alcançado no fim do exercício contábil 

de 2019, quando houve superávit nas 

contas da Caixa de Assistência no 

comparativo com o orçamento previsto 

para aquele ano.

foram apresentados em Assembleia com 

beneficiários (saiba mais na página 3 deste 

jornal), a fim de que o Conselho Deliberati-

vo da FioSaúde pudesse ouvir eventuais su-

gestões da comunidade, antes de se reunir 

para a deliberação sobre os valores abaixo:

O objetivo é garantir o equilíbrio entre as 

receitas e as despesas da FioSaúde, visando 

a continuidade do resultado positivo que

Os valores da nova tabela de mensalidades

consideram inclusive a inflação médica 

esperada para o período.           .

Confira tabela, de acordo com o plano e a faixa etária do beneficiário
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Conselho Editorial • Diretoria Colegiada Leila Mello, Arthur Monteiro Bastos, José Antônio Diniz de Oliveira e Erika Ferreira Schmid  José Antônio Diniz de 
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E X P E D I E N T E

Tabela de mensalidades FioSaúde - 2020

No caso dos planos Essencial, Clássico, Executivo Especial, Básico, Superior, Executivo, Família I, II e III, a nova tabela será adotada
a partir de 1º/1/2020. Nos planos Total Saúde I e II, e Total Saúde Família IV e V, a nova tabela será adotada a partir de 1º/2/2020.

Tabela FioSaúde 2019
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Evento foi antecipado para o mês de outubro, havendo mais tempo hábil para discussões posteriores

Iniciativas têm como objetivo a captação de
beneficiários, especialmente nos planos com foco
na atenção integral, como é o caso do Total Saúde

Novas campanhas de divulgação dos planos
TOTAL SAÚDE

Iniciativas em relação a inscrições de
terceirizados no plano

De acordo com o Estatuto da 

FioSaúde, a Assembleia ocorre 

sempre antes da reunião do 

Conselho Deliberativo. O 

ob je t i v o  é  po s s i b i l i t a r

em 2020.

No auditório da Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, a diretoria e a 

presidência do conselho 

deliberativo da Caixa de 

Assistência informaram que os 

valores tiveram como base o 

re latór io  de  ava l iação  

atuarial, que analisa a 

necessidade de receitas 

diante dos custos projetados 

para 2020.

No dia 29 de outubro, aconteceu a 

Assembleia da FioSaúde que apresentou as 

propostas de novos valores para 

mensalidades dos planos 

Beneficiários participaram da Assembleia sobre nova tabela e projetos

Assembleia da FioSaúde apreciou valores

da nova tabela de mensalidades
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sugestões ali manifestadas, a fim de ter 
m a i s  s u b s í d i o s  p a r a  r e a l i z a r  
posteriormente as deliberações a respeito 
da nova tabela de mensalidades.

No caso das questões relacionadas à rede 
nos outros estados, foi explicada a 
necessidade de ajustes nas redes 
oferecidas de acordo com o tipo de plano, 
tendo em vista o déficit expressivo 
apurado gerencialmente, sobretudo em 
Pernambuco e na Bahia, onde houve 
migração maciça para o plano Essencial, 
diminuindo sobremaneira as receitas 
naquelas localidades. O tema será discu-

tido em 2020 nas unidades da Fiocruz, onde a 
FioSaúde possui representações regionias.

que os Conselhos Deliberativos da 

FioSaúde possam ouvir a comunidade de 

beneficiários, compilando as eventuais

Mesmo quem não pôde estar presente no 
evento, teve como acompanhar a 
Assembleia através da transmissão via 
web, conforme parceria com a Asfoc, que 
disponibilizou link de acesso no Youtube.

Além dos detalhes sobre a proposta de 
nova tabela, durante o evento a Diretoria 
da FioSaúde também explicou aos 
beneficiários a questão da rede de 
credenciados em outros estados 
brasileiros (oferecida através de convênio 
de reciprocidade com a Cassi), e as 
d i f i c u l d a d e s  e n f r e n t a d a s  n o  
dimensionamento da rede hospitalar nas 
localidades onde a FioSaúde possui 
representação regional.

Convênio de reciprocidade
para rede nos outros estados
ainda com a Cassi

Projetos da FioSaúde para 2020

No segundo semestre de 2019, a FioSaúde iniciou 

projeto de reavaliação de convênio de 

reciprocidade, no caso da rede oferecida fora da 

Região metropolitana do Rio e nos outros estados 

brasileiros.

No entanto,  em função de di f iculdades 

operacionais. o projeto de alteração de convênio 

de reciprocidade encontra-se pendente, e com 

isso, a rede de atendimento nos outros estados e no 

interior do estado do Rio continua sendo oferecida 

pela Cassi.

O projeto inicial era implementar em 2020 ações 

relacionadas ao redimensionamento da rede nessas 

outras localidades. Para ouvir os beneficiários 

atendidos, foi implementada uma agenda de 

reuniões nos institutos da Fiocruz - com a primeira 

ocorrendo no dia 21/11, no Instituto Gonçalo 

Muniz, em Salvador.

A FioSaúde elenca abaixo alguns projetos para o ano de 2020, 
relacionados às ações de gestão do plano de saúde. São eles:

Para o ano de 2020, a FioSaúde voltará a elaborar estratégias de 

divulgação dos planos Total Saúde e do diferencial relacionado à 

atenção integral ao paciente no modelo ali desenvolvido.

Será dado destaque à atuação dos médicos generalistas e da equipe 

multidisciplinar que atua no atendimento nas clínicas Total Saúde.

A Diretoria da FioSaúde recebeu parecer favorável, por parte de sua 

assessoria jurídica, a respeito da possibilidade de inscrições de 

trabalhadores terceirizados das áreas de saúde, educação e ciência-

tecnologia, desde que haja convênio com a instituição que promove o 

contrato de trabalho, após o cumprimento das regras desta 

contratação.

A partir daí, a FioSaúde ficará atenta em 2020 no caso das 
oportunidades relacionadas a esses tipos de iniciativas.
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FioSaúde divulga seu calendário de
campanhas de promoção de saúde para 2020

tância dos cuidados com a saúde do homem 

e da mulher. A partir daí, o incentivo à 

prevenção teve como destaque a realização 

de uma palestra na Fiotec no dia 17/10, 

ministrada pelo Diretor Técnico da 

FioSaúde, o ginecologista Arthur Monteiro 

Bastos, que abordou a conscientização 

sobre o câncer de mama.

A campanha ofereceu isenções de par-

ticipação em exames relacionados ao diag-

nóstico dos problemas da mama. Este ano, a 

isenção foi estendida até o final do mês de 

novembro, com uma maior duração, a fim 

de trazer mais facilidade na hora de marcar 

as consultas, para que todos conseguissem 

fazer os exames em tempo hábil.

Novembro com palestra sobre saúde do homem

Palestra sobre conscientização do câncer de mama em 17 de outubro

Confira a programação de ações a serem realizadas durante o próximo ano
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Confira abaixo o planejamento das cam-

panhas de promoção de saúde para

JANEIRO câncer de pele - Campanha de prevenção do  (com 
distribuição de material informativo sobre o tema)

FEVEREIRO AIDS e DSTs - Campanha de prevenção -  (com distribuição 
de material informativo sobre o tema)

MARÇO Incentivo à vacinação - Campanha -  (com ações específicas 
voltadas à imunização)

AGOSTO saúde odontológica - Campanha de divulgação sobre 

SETEMBRO saúde mental - Campanha de incentivo à 

MAIO Feira Fiocruz Saudável - Atuação na  (com a equipe da 
enfermagem realizando ações de saúde durante o evento)

JUNHO ou JULHO - Participação em eventos como é o caso da Sipat - 
Fiotec

ABRIL - Participação em eventos em unidades na Fundação Oswaldo 
Cruz

OUTUBRO - NOVEMBRO Saúde do  - Divulgação da campanha da 
Homem Saúde da Mulher e da 

o ano de 2020. A cada mês, a FioSaúde se 

programou para divulgar algumas

ações contidas no calendário do ano de 

2020.

Nos meses de outubro e novembro, a 

FioSaúde divulgou a campanha de pre-

venção na cor lilás, destacando a impor-

O objetivo foi alertar sobre 

a importância do diagnós-

tico precoce da doença, 

estimulando o autoexame - 

que é um grande aliado na 

detecção de possíveis 

alterações e nódulos.
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No dia 19 de novembro, a FioSaúde 

marcou presença mais uma vez na 

instituição Fiotec, levando o médico 

urologista da Policlínica, Dr. Henrique 

Almeida, para palestrar sobre a saúde do 

homem, discutindo com os funcionários 

ali presentes sobre a importância de 

quebrar todos os preconceitos na hora de 

procurar um especialista para fazer os 

exames urológicos.

O objetivo dessas palestras é 

sempre incentivar o público 

masculino a visitar seus médicos. 

Como estímulo à prevenção, foi 

o f e r e c i d a  i s e n ç ã o  d e 

participação nas consultas com 

urologistas da rede desde o início 

do mês de outubro até o final de 

novembro.

A FioSaúde distribuiu lacinhos na cor lilás, durante os meses de
outubro e novembro, nas campanhas de saúde da mulher e do homem

O urologista da Policlínica,
Dr. Henrique Simões de
Almeirda, ministrando
palestra sobre a
saúde do homem.


