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Relatório Anual da FioSaúde
aprovado em assembleia com
beneficiários

Evento
ocorreu no
dia 15 de
abril, no
auditório do
Museu da Vida
- Fiocruz /
Manguinhos
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Beneficiários aprovam em assembleia Relatório Anual da FioSaúde
e contas do plano

Imagem: Arquivo FioSaúde

No dia 15 de abril, no auditório do Museu
da Vida (no campus de Manguinhos da
Fiocruz) aconteceu a Assembleia-Geral
com beneficiários titulares da FioSaúde
para a apreciação das contas e do
Relatório Anual Ano-Base 2013 da Caixa de
Assistência.

Diretoria Colegiada da FioSaúde
apresenta o Relatório Anual da Caixa de Assistência
em Assembleia para beneficiários titulares do plano.

Durante o evento, a Diretoria Colegiada e
a Presidência do Conselho Deliberativo da
FioSaúde apresentaram um panorama das
ações de gestão da Caixa de Assistência
r e a l i z a d a s n o a n o a n t e r i o r. O s
beneficiários também puderam
acompanhar a análise das demonstrações
econômico-financeiras e também das
metas básicas da Caixa de Assistência
definidas no início de 2013, junto com o
Plano de Trabalho desenvolvido pelos
Diretores do plano de saúde.
Nesse plano de trabalho foram definidas
51 ações agrupadas em dois objetivos
estratégicos: Obtenção do Equilíbrio
Econômico-Financeiro e Aprimoramento
da Gestão. No fim do ano de 2013, foi feito
o levantamento dos índices alcançados,
no qual foi possível constatar que, com
exceção de algumas poucas ações
canceladas ou adiadas, o percen-

Palestras da equipe da Odontologia FioSaúde
FioSaúde investe em palestra e ações em odontologia infantil

Imagem: Arquivo FioSaúde

Orientar crianças e pais sobre a
importância de uma boa escovação e os
cuidados com a higiene bucal infantil. Este
foi o objetivo da FioSaúde, em parceria
com a palestrante, a dentista credenciada
Michelle Protzenko, ao promover no mês
de abril atividades sobre o tema.

Os eventos contaram também com o apoio
da odontopediatra credenciada Elizabeth
Marques Pereira. Foram realizadas nos
dias 28 e 29 de abril ações aducativas na
creche Fiocruz/Manguinhos, para crianças
do jardim I e II - numa forma descontraída
de aprender sobre os primeiros cuidados
com a escovação.
Para os pais, uma outra palestra
aconteceu na tarde do dia 29/4, no
auditório da ENSP/Fiocruz, na qual os
familiares receberam orientação sobre a
prevenção de cáries, problemas gengivais,
fluorose, traumas e maloclusão.
A odontopediatra Michelle ministra palestras, tendo apoio
da dentista Elizabeth.

tual de execução, consideradas as ações
concluídas e em andamento, atingiu 84,6%
do planejado para 2013.
Após a apresentação durante a Assembleia
(que foi inclusive transmitida por
videoconferência através da Internet), os
beneficiários aprovaram por unanimidade
as contas da FioSaúde. O destaque ficou
para o fato de que o exercício de 2013
apresentou um superávit de R$
330.000,00, revertendo o déficit de quase
R$ 4 milhões apurado em 2012.
O Relatório Anual da FioSaúde está
disponível para acesso no link

www.fiosaude.org.br/RelatorioAnoBase2013

Detalhes na cobertura
odontológica
apresentada na edição
72 deste informativo
A edição anterior deste jornal contou
com reportagem sobre cobertura
odontológica (na pág. 3 do link
www.fiosaude.org.br/files/Informativo
_FioSaude_72.pdf )
Aproveitamos para ressaltar detalhes
em relação à cobertura de próteses e
enxertos pelos planos Essencial e
Família I. Confira abaixo:
PRÓTESES - A cobertura para esses
planos está relacionada a blocos e
coroas que estejam inseridos no rol de
procedimentos da ANS
ENXERTOS - A cobertura é garantida
para enxertos gengivais livre e
pediculado, eventos que constam do
rol da ANS
Para conferir o rol, acesse
www.fiosaude.org.br/planos/cobertura
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Fique de olho nos novos hospitais credenciados pela FioSaúde!
Estes novos prestadores fazem parte da rede de planos novos e antigos

Hospital São Lucas
Copacabana
Travessa Frederico Pamplona, 32 Copacabana
Central de atendimento: (21) 2545-4000
Emergência 24h, opção de internação em
quarto particular ou enfermaria, unidades
de terapia intensiva e unidade
cardioIntensiva

Hospital Icaraí - em Niterói
Rua Marquês de Paraná, 233 – Niterói
Central de atendimento: (21) 3176-5000
Emergência 24h em clínica médica,
cardiologia, ginecologia/obstetrícia,
ortopedia e pediatria
Acomodações de internação com opção de
quarto privativo ou enfermaria

Casa de Saúde Santa Lúcia
em Botafogo
Rua Capitão Salomão, 27 - Botafogo
Central de atendimento: (21) 2126-4000
Pronto-atendimento em obstetrícia 24
horas, hospital geral com estrutura de
atendimento em diversas especialidades
cirúrgicas, inclusive maternidade - andar
exclusivo para atendimento a gestantes,
seis salas de centro cirúrgico, quarto
pré-parto/parto, acomodações privativas (inclusive disponíveis para internações pelo plano Básico)
Fotos: Arquivo Santa Lúcia

Fotos: Arquivo
Hospital Icaraí

Maternidade São Francisco
em Niterói
Fotos: Hospital São Lucas

Clínica Santa Bárbara
em Botafogo
Rua Paulo Barreto, 51 - Botafogo
Central de atendimento: (21) 2539-2447

Rua Marquês de Paraná, 233 – Niterói
Central de atendimento: (21) 3176-5000
Pronto-atendimento obstétrico 24h
(inclusive para o Plano Básico), UTI
neonatal, UTI adulto, maternidade e
espaço-família com
transmissão
para a sala
do parto
(cine parto).

Emergência 24h, clínica cirúrgica,
maternidade (inclusive para o plano
Básico) e UTI neonatal.

Foto: Google Drive

Hospital do Rio (Botafogo)
Rua General Polidoro, 144 - Botafogo
Central de atendimento: (21) 3174-5900
Centro Cirúrgico para cirurgias eletivas e
acomodações privativas (inclusive disponíveis para
internações
pelo plano
Básico).

Fotos:
Maternidade
São Francisco

Foto:
Google Drive
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Caixa de Assistência investe em campanhas de prevenção
do Câncer de Pele, Ginecológico e ao Glaucoma
Desde o início de 2014, a Caixa de
Assistência vem lançando campanhas de
prevenção de doenças. No mês de
fevereiro, beneficiários contaram com
isenção de participação em consultas com
dermatologistas, recebendo orientações
sobre o uso do filtro solar e maneiras de
prevenir o câncer de pele.

Balanço das inscrições
nos novos planos
Desde o fim do ano passado, os
trabalhadores da Fiocruz vêm recebendo
informações da campanha de divulgação
dos novos planos da FioSaúde (Essencial,
Clássico, Executivo Especial e Família I, II
ou III).
Iniciada em dezembro de 2013, a
primeira etapa da campanha garantiu
isenção/redução de carências e foi
estendida até o fim do mês de março
deste ano. Nessa fase, os beneficiários
puderam contar com uma relação de
prazos reduzidos e até mesmo isenção de
carência, bastando para isso comprovar
tempo de permanência em outro plano de
saúde regulamentado pela ANS (com
mesmas características de cobertura dos
novos planos da Caixa de Assistência).

Em março, mês da mulher, a campanha
teve foco nos preventivos ginecológicos
realizados no período de 1/3 a 31/3 - uma
forma de alertar as beneficiárias sobre a
importância dos cuidados com a saúde.
Continuando a iniciativa, a Caixa de
Assistência investiu na prevenção do
Glaucoma no mês de maio, isentando os
beneficiários de participação em exames
de oftalmologia e pressão ocular. As ações
foram divulgadas através de folhetos, emails, intranet e redes sociais.

Prevenindo
o câncer
de pele!

Depois disso, foi iniciada uma segunda
etapa de campanha, com a oferta
durante o mês de maio de isenção de
carência em odontopediatria nas
inscrições de familiares de até 12 anos
(como sobrinhos, netos, irmãos, filhos e
enteados, por exemplo).
Como resultado, de toda a divulgação, a
FioSaúde recebeu, desde o mês de
dezembro, cerca de 350 novas inscrições
de beneficiários, o que ampliou a
quantidade de pessoas atendidas,
trazendo mais receitas vinculadas aos
novos planos, lançados dentro do
conceito de equilíbrio atuarial.

Trabalhando pela
prevenção do glaucoma

Espaço UNIFOC
Não confundir empunhar bandeiras com
empunhar badernas!
Antonio Humberto da Costa

Não somos e nem nunca fomos a favor das
badernas; aqueles que viveram e
sobreviveram àqueles dias de trevas (?) que o
Brasil viveu e que, aos trancos e barrancos,
sobreviveu – em momento algum as
reivindicações tinham um tom de anarquia e de
baderna.
A sociedade como um todo sempre esteve em
alerta para que não chegássemos ao clima de
insegurança e instabilidade que estamos
presenciando agora.
Temos agora uma população estimada em
duzentos milhões de habitantes; contudo,
aqueles que vão para as ruas infiltrados entre
os que lutam por causas justas e democráticas

Investindo na prevenção
do câncer ginecológico

não podem ser considerados trabalhadores
que lutam pelo pão de cada dia ou estudantes
que lutam por um lugar ao sol – estes que
assim procedem não chegam talvez a dois por
cento da população brasileira.
A UNIFOC, por causa desses vândalos e
baderneiros, teve várias paralisações entre
março e abril, pois seus associados, e eu sou
um deles, não tiveram como participar das
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suas atividades normais.
Todos têm o direito de ir e vir, mas que
procedam como citado acima – não respeitam
o princípio fundamental de cada um de nós, ou
seja: o direito de cada um acaba quando
começa o do outro.
Vamos lutar pelo que temos por direito, mas
sempre respeitando o direito do contrário, pois
a democracia nada mais é do que uma
convivência salutar entre antagônicos.
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