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FioSaúde divulga sua nova tabela,
a vigorar a partir de janeiro de 2018

Imagem: Arquivo FioSaúde

Precificação aprovada pelo Conselho Deliberativo incluiu sugestões
encaminhadas na Assembleia de beneficiários

Nova tabela FioSaúde - a partir de janeiro de 2018

Manutenção da cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2018)
por beneficiário, dividida em 12 parcelas, a serem cobradas de janeiro a dezembro de 2018 (meses de competência)
Alteração no percentual de co-participação: A partir de 2018, toda vez que o beneficiário realizar consulta, exame ou procedimento
fora de internações, ele passa a contribuir c/o novo percentual de 25%* sobre o custo desses serviços, de acordo com tabela praticada.
* Até dezembro de 2017, o percentual de co-participação estava definido em 20%

A FioSaúde apresenta sua nova tabela, que
vai vigorar a partir de janeiro de 2018.
Depois de analisar a avaliação atuarial com
base nos custos dos últimos dois anos, foi
verificada a necessidade de receitas para
sustentar os custos projetados para o ano
de 2018, e o Conselho Deliberativo definiu
prévia de proposta de reajuste e de manutenção da cota extra para 2018 (dentro das
ações de recomposição do patrimônio
líquido). As propostas foram apresentadas
aos beneficiários em Assembleia consultiva

realizada no dia 7 de dezembro, no
auditório da ENSP.
Durante o evento, os beneficiários
receberam informações sobre o equilíbrio
econômico-financeiro da Caixa de Assistência - com destaque para a questão da
perda de receitas decorrente das saídas de
beneficiários, pedidos de migração para
planos com mensalidades mais baixas, judicialização, envelhecimento da população e novos procedimentos no rol da ANS.

O evento foi uma audiência pública. Veja mais na pág.3

Precificação seguiu sugestões da Assembleia de
beneficiários : Dentre as contribuições encaminhadas pelos beneficiários presentes na
Assembleia estava a adoção de uma nova
tabela com menor reajuste proposto, com
a compensação de adotar um novo
percentual nas cobranças de co-participação a partir de 2018 (25% ao invés de
20%). A partir daí, o Conselho Deliberativo
se reuniu para definir a tabela a ser adotada e acatou as sugestões dos beneficiários,
como é próprio da gestão participativa,
que faz parte dos valores da FioSaúde.
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Acolhimento a pacientes na Policlínica da FioSaúde
Iniciativas abrangem comunicação dirigida a beneficiários atendidos pelo programa Viver Melhor
de Prevenção a Refraturas, além de peças de sinalização e apoio a pacientes que visitam a Policlínica

Entrada da Policlínica e sua sinalização

As ações abrangem estratégias de sinalização que incluem programação visual para
portas de acesso e entrada da recepção dos
consultórios do espaço (imagem abaixo, à
esquerda).

Além disso, os pacientes que aguardam na
recepção da Policlínica passaram a contar
Imagem:
com um espaço exclusivo para recarga de
Arquivo
FioSaúde
seus aparelhos celulares. A intenção é
oferecer ainda mais
comodidade.
Para 2018 continuam
as ações de melhoria
contínua no serviço
próprio.
O próximo projeto é
a implantação do novo sistema de atendimento a pacientes, com a instalação
de painel eletrônico, mostrando as
chamadas para consultas. Aguarde
Carregador de celular disponível
novidades!

Cuidado na realização de exclusões de beneficiários
pelo site da FioSaúde

A FioSaúde desenvolveu um projeto
de comunicação dirigida aos
beneficiários que fazem parte do
programa Viver Melhor de Prevenção
a Refraturas.
O objetivo é incentivar ainda mais o
autocuidado por parte dos
pacientes, a fim de prevenir que
novas fraturas ocorram, prejudicando a qualidade de vida desses
beneficiários.
Durante os contatos com a equipe do
Viver Melhor, esses pacientes
receberão um ímã-lembrete com o
número 0800 do telefone 24h (Viver
Melhor ao seu Lado), no qual é
possível tirar dúvidas de saúde, inclusive em casos de emergência - nos
quais a equipe de atendimento telefônico pode enviar ambulância em
domícílio, em casos de necessidade.

Por isso é preciso ficar atento. No site da
FioSaúde o usuário pode realizar exclusões
sem precisar comparecer à sede do plano,
incluindo as de seus dependentes e
agregados.
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Ao optar pela exclusão de um dependente
pelo site (endereço abaixo), por exemplo, o
beneficiário deverá entrar com login e
senha do titular (ou, se precisar, clicar em
«esqueci minha senha») e escolher a opção
«dependentes e/ou dependentes
econômicos e/ou agregados relacionados
abaixo» e apontar qual deles será excluído.
No caso de beneficiários do plano família,
estes mesmos - ou seus responsáveis legais podem realizar a exclusão, entrando com
seus dados nos campos de login e senha.
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Imagem: Arquivo FioSaúde

Realizar transações pela internet ficou cada
dia mais fácil. Mas é necessária uma certa
atenção aos detalhes. É preciso ser
cauteloso(a) e realizar a conferência dos
dados e leitura cuidadosa das informações,
evitando assim possíveis transtornos.

Comunicação dirigida
a pacientes do
Viver Melhor Prevenção
a Refraturas

Imagem ilustrativa de ímã-lembrete da
FioSaúde aplicado sobre geladeira,
com o telefone 0800 772 89 88

Imagem: Ilustração aplicada à fotografias de Ricardo Migliani e Melodi2 / SXC

Imagem: Arquivo FioSaúde

A FioSaúde investe em ações para promover
mais acolhimento aos beneficiários que
procuram a sede da Caixa de Assistência,
como é o caso daqueles que recebem
atendimento dos profissionais de saúde da
Policlínica ou da equipe do Programa Viver
Melhor.

Tela do site http://inscricao.fiosaude.org.br, onde é
possível realizar inscrições, inclusões e/ou exclusões.
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Saiba mais sobre a nova tabela da FioSaúde para 2018
Ajustes na precificação foram sugeridos em Assembleia antes da deliberação do Conselho
Imagine um plano de saúde em que, nas
propostas de reajustes de preços, os
beneficiários podem encaminhar aos
gestores as suas sugestões, tendo ao seu
lado os representantes da patrocinadora e
do sindicato dos trabalhadores.
É o caso da FioSaúde, onde seus benefici-

ários puderam acompanhar no dia 7/12 a
assembleia consultiva com participação da
Diretoria Colegiada e da Presidência do
Conselho Deliberativo, concomitantemente
numa audiência pública, que teve a
presença da Vice-Presidência de Gestão e
Desenvolvimento Institucional da Fiocruz

Imagem: Arquivo FioSaúde

1- Primeiro, o Conselho Deliberativo levou à Assembleia
proposta inicial de reajuste
% REAJUSTE
PLANO
10,1%
Básico
Superior
ANTES das 12,2%
Executivo sugestões na 8,00%
Essencial Assembleia 12,2%
11,6%
Clássico
8,00%
Executivo Especial
12,2%
Família I
11,6%
Família II
8,00%
Família III

Veja os dados apresentados
na Assembleia em:
www.fiosaude.org.br

também da Presidência da Asfoc S/N.
Durante o evento, os Conselheiros Deliberativos da FioSaúde ouviram as sugestões
dos beneficiários do plano e as usaram como
base para suas decisões em relação à nova
precificação para 2018.
Veja mais abaixo:

2- Na Assembleia,
foi encaminhada
sugestão para que
alguns percentuais
fossem um pouco
menores, com a
compensação
de aumento no
percentual de
co-participação

3- A partir daí, o Conselho
definiu novos percentuais
% REAJUSTE
PLANO
9,10%
Básico
Superior
DEPOIS das 10,9%
Executivo sugestões na 8,00%
Essencial Assembleia 10,9%
10,9%
Clássico
8,00%
Executivo Especial
10,9%
Família I
10,9%
Família II
8,00%
Família III

Nova tabela FioSaúde - a partir de janeiro de 2018

4- O Conselho
Deliberativo acatou
as sugestões dos
beneficiários e
reduziu o impacto
do reajuste na
nova tabela/2018
deliberando, em
paralelo, por alterar
a co-participação

Manutenção da cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2018)
por beneficiário, dividida em 12 parcelas, a serem cobradas de janeiro a dezembro de 2018 (meses de competência)
Alteração no percentual de co-participação: A partir de 2018, toda vez que o beneficiário realizar consulta, exame ou procedimento
fora de internações, ele passa a contribuir c/o novo percentual de 25% sobre o custo desses serviços, de acordo com tabela praticada.

Tabela em vigor de janeiro a dezembro de 2017

Compare a
NOVA TABELA
com a
precificação
de 2017

DESCONTO DO
PER CAPITA
Lembramos que quem
recebe per capita do
MPOG deve descontar
no preço da tabela
2018 os valores da
tabela ao lado, válida
desde 13/01/2016 (de
acordo com a faixa de
remuneração e idade).

Cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida (base de janeiro de 2017) por beneficiário,
dividida em 12 parcelas, cobradas de janeiro a dezembro de 2017 (meses de competência)
Obs.: Até dezembro de 2017, a co-participação corresponde a 20% sobre os custos de consultas, exames ou procedimentos fora de internações
FIQUE DE OLHO NO DESCONTO DO PER CAPITA
Remune0000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.500 7.500
ração (R$) a 1.499 a 1.999 a 2.499 a 2.999 a 3.999 a 5.499 a 7.499 ou mais

Remune0000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.500 7.500
ração (R$) a 1.499 a 1.999 a 2.499 a 2.999 a 3.999 a 5.499 a 7.499 ou mais

0 a 18 149,52 142,47 135,42 129,78 122,71 111,43 107,20 101,56

39 a 43 175,61 167,15 160,10 153,05 146,00 127,66 122,02

116,38

19 a 23 156,57 149,52 142,47 135,42 129,78 114,25 108,61 102,97

44 a 48 190,03 180,76 171,49 163,77 156,04 129,78 123,60

117,42

24 a 28 158,69 151,64 144,59 137,53 131,89 116,38 110,73 105,08

49 a 53 193,05 183,63 174,21 166,37 158,52 131,84 125,56

119,28

29 a 33 165,04 156,57 149,52 142,47 135,42 117,07 111,43

105,79

54 a 58 196,06 186,50 176,94 168,97 161,00 133,90 127,52

121,14

34 a 38 169,97 161,51 154,46 147,41 140,35 122,02 116,38

110,73

59 ou + 205,63 196,06 186,50 176,94 168,97 137,09 130,71

124,33
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Preços da FioSaúde competitivos frente aos planos de mercado
Aplicados os reajustes calculados atuarialmente, foi feita pesquisa de mercado com
planos semelhantes, que demonstrou que o

preço da FioSaúde é mais vantajoso do que
as opções de mercado, além de incluírem
cobertura odontológica e outros diferenciComparativo entre valores da FioSaúde e outras operadoras
ais (tabela à esquerda que compara o
plano Essencial). Confira no site compaBradesco Unimed Rio
Plano FioSaúde
rativo de todos os planos no link: www.
Essencial Amil 400 Nac Flex Beta 2 Dental
Idade
fiosaude.org.br/comparativo2018.
00 a 18
195,62
297,46
302,15
296,53

19 a 23

205,40

371,83

375,87

376,72

Objetivo é a permanência do equilíbrio econômico-financeiro

24 a 28

224,96

464,79

441,30

470,83

29 a 33

254,30

511,27

539,41

495,41

Na Assembleia de 7/12 foi divulgada a
execução orçamentária até novembro
(abaixo), que aponta superávit. O reajuste é necessário para garantir
equilíbrio entre receitas e despesas.

34 a 38

303,20

536,84

601,26

525,53

39 a 43

391,22

590,52

626,21

601,00

44 a 48

479,25

738,15

740,23

727,40

49 a 53

586,84

811,97

864,89

836,50

54 a 58

821,58

1.014,95

1.028,86

1.165,25

59 em diante

1.173,68

1.776,17

1.812,83

1.778,53

Vigência

jan/2018

out/2017

jul/2017

jul/2017

não

não

cobertura odonto sim (rol ANS)
Reembolso

sim (1x tab) sim (1,5x ) sim (1x tab)

sim
Anestesia

Co-participação

25%

30%

30%

R$30 (exame AC)

Franquia
internação

não

R$ 200

R$ 500

não

Fonte: Corretora de planos de saúde Qualicorp

Resultados (R$ mil)

nov/2017

Contraprestações Líquidas
Eventos Indenizáveis Líquidos
Resultado das Operações
Despesas Administrativas
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Resultado operacional
Resultado Financeiro líquido
Resultado Patrimonial
Resultado líquido

115.856
-102.185
13.671
-11.557
1.005
-1.839
1.280
235
-1
1.514

Eventos de 2017
terminam com palestra
sobre saúde do homem
O calendário de campanhas de prevenção de 2017 se encerra com palestra sobre saúde do homem, ministrada na Fiocruz, no dia 23/11,
no INCQS, pelo urologista da Policlínica, Henrique Simões de
Almeida.
Confira imagem abaixo:

Imagem: Arquivo FioSaúde

Estimulando novas adesões aos planos, com a indicação de parentes
para os planos FioSaúde Família a FioSaúde realizará campanha de
O equilíbrio atuarial da FioSaúde também
está relacionado ao quantitativo de beneficiários que permanecem no plano, contribuindo mensalmente no pagamento dos valores relacionados ao seu plano de saúde e
também ao de seus eventuais dependentes
e agregados. Com isso, nos próximos meses

conscientização sobre a importância da permanência de seus beneficiários no plano e da indicação de
parentes para também fazer parte
da FioSaúde, a fim de colaborar
para o equilíbrio atuarial da Caixa
de Assistência. Aguarde novidades!

FioSaúde elabora e divulga:

Calendário promoção de saúde - FioSaúde 2018
Fevereiro

Campanha com orientações sobre cuidados com a saúde no VERÃO.

Março
Abril

Campanha com distribuição de folhetos sobre incentivo à VACINAÇÃO.
Palestra(s) de prevenção na Semana da Saúde (Cogic-Fiocruz) - podendo ser
ministrada por profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema /calendário
definidos pela Cogic.

Maio

A importância da aferição de PRESSÃO ARTERIAL e DOSAGEM DE GLICOSE Ações na Feira Fiocruz Saudável (com equipe na Feira do Trabalhador da Fiocruz)

(ou maio, caso
haja antecipação)

Junho

Palestra(s) de prevenção na Sipat - Fiotec - podendo ser ministrada por profissional
de saúde da Policlínica (com tema e calendário definidos pelo SRH da Fiotec).

Julho

Campanha com distribuição de folhetos sobre SAÚDE ODONTOLÓGICA.

Agosto

COMBATE AO FUMO - Palestra «O tabagismo e a dependência Psicológica»-INCQS

Setembro

Campanha com distribuição de folhetos sobre a IMPORTÂNCIA DA SAÚDE MENTAL
(mês da prevenção do suicídio).

Outubro

Novembro

Câncer de mama (Outubro Rosa) - Distribuição de folhetos, incentivando mulheres a
visitar seus ginecologistas e/ou mastologistas com isenção de participação em
mamografias e ultrassonografias de mama realizadas no mês.
Saúde do Homem (Novembro Azul) - Distribuição de folhetos, incentivando o público
masculino a cuidar de sua saúde. Isenção de participação em exames de glicose e
colesterol.
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