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Novos planos para a FioSaúde

Caixa de Assistência desenvolve novas opções de planos,
de acordo com as necessidades do servidor da Fiocruz

Nos meses de julho e de agosto foram
concluídos os estudos dos novos planos
de saúde, trazendo vantagens para o
servidor da Fiocruz. A novidade traz
planos de saúde formatados dentro de
padrões de equilíbrio, com base em
estudos realizados por consultoria
atuarial contratada pela Caixa de
Assistência. No caso de pessoas

que só poderiam fazer parte da
FioSaúde como agregados (como pai e
mãe do titular, por exemplo), a intenção
é criar planos específicos, chamados de
“FioSaúde Família” - sob medida para
familiares até 3º grau.
O diferencial a ser oferecido em todos
os novos planos está na cobertura
nacional para seus beneficiários através
de convênio de reciprocidade. Essa é
uma vantagem importante para
servidores que costumam viajar muito
ou para quem possui família residindo
em outras localidades, as quais está
sempre visitando. Além disso, nos novos
planos o objetivo é oferecer somente
opção de internação em acomodações
privativas (quarto particular ou apar-

tamento), e o atendimento
de um antigo anseio:
cobertura para
atendimento odontológico para quem contratar um novo plano da
Caixa de
Assistência.
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Como fazer para oferecer para os seus
beneficiários planos de saúde dentro do
equilíbrio entre preço, rede e cobertura
e que ainda contem com novidades
vantajosas aos seus beneficiários? Este é
o objetivo de uma nova iniciativa da
Caixa de Assistência Oswaldo Cruz
dentro do projeto FioSaúde de Todos
Nós.

Nesta edição,
saiba tudo sobre o

FioSaúde de Bolso!
Confira na reportagem na
página 4 deste jornal!
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Os novos planos de saúde que serão
oferecidos pela Caixa de Assistência
trazem aos beneficiários dois grandes
diferenciais: a cobertura em todo
território nacional (com internação em
acomodações privativas) e a inclusão de
cobertura odontológica para titulares e
seus familiares inscritos nos novos
produtos.
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Novos planos terão cobertura nacional
e atendimento odontológico incluído!
O atendimento em odontologia na rede
credenciada inclui: odontologia - clínica,
periodontia, endodontia,
odontopediatria, ortodontia e
implantodontia - esta última apenas no
novo plano Executivo Especial.

Beneficiários dos novos planos contarão também com
opções de atendimento odontológico pela FioSaúde.

Novos planos da Caixa de Assistência oferecem
internação em acomodações privativas
Um outro diferencial dos novos planos da
FioSaúde está o fato de a acomodação no
caso de internações ser feita em
acomodações privativas (quarto
particular ou apartamento), sem
restrição de internação em enfermaria,
como no caso do plano básico da Caixa de
Assistência. Nos novos produtos, o conforto ao paciente - em ter um acompanhante
ao seu lado numa internação - é

prioridade em todos os tipos de planos a
serem oferecidos.

É importante ressaltar que os atuais
planos de saúde da Caixa FioSaúde
(Básico, Superior e Executivo)
continuarão podendo ser utilizados sem
restrições por seus atuais beneficiários
(abrangendo inclusões de dependentes
e agregados). Contudo, a partir da

criação dos novos planos, será possível
optar pela migração, a fim de obter as
vantagens não oferecidas pelos antigos
planos. A intenção é terminar o quanto
antes as definições necessárias e
encaminhar o projeto à ANS, já que a
FioSaúde depende de autorização da
agência reguladora para iniciar a oferta
dos novos produtos, ainda este ano.

Saiba mais sobre o projeto dos novos planos
Uma entrevista com a Diretora-Presidente da Caixa de Assistência, Leila Mello, traz mais
informações sobre os trabalhos dentro dessa iniciativa:
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FioSaúde: Qual o objetivo da Caixa de
Assistência ao desenvolver novos
planos de saúde, diferentes dos
atuais?
Leila Mello: A partir do final de 2012,
passamos a apurar os resultados
econômico-financeiros por plano. Isso
apontou desequilíbrios nos planos em
relação ao valor pago, reembolso e
rede credenciada. Os novos planos vão
corrigir esses desequilíbrios, com base
em cálculos atuariais.
FioSaúde: Há mais novidades em
relação aos novos produtos?
”A comunidade Fiocruz pode esperar maior
previsibilidade e transparência nos novos
planos”, explica Leila Mello.

Leila Mello: Sim. Todos os planos terão
assistência odontológica e cobertura
nacional, possibilitada por conta de

convênio feito com a Cassi.
FioSaúde: O que a comunidade
Fiocruz pode esperar do projeto?
Leila Mello: Pode esperar maior
previsibilidade e transparência nas
necessidades de reajuste e um
empenho constante na melhoria da
rede e no aprimoramento nos
programas de saúde, em especial nas
ações voltadas aos portadores de
doenças crônicas.
Não esqueça: Além dos canais de
comunicação com a equipe de
atendimento da FioSaúde, você
conta com um email para enviar
mensagens diretamente para a
presidência da Caixa de Assistência:
falecomapresidencia@fiosaude.org.br
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O que já existe de definido nos
novos planos
Confira abaixo os nomes e as características dos novos
produtos desenvolvidos pela Caixa de Assistência
Nomes dos novos planos
Para trabalhadores da Fiocruz, seus cônjuges ou companheiros(as), filhos
(inclusive adotivos) e enteados (com idade até 21 anos ou até 24, caso
sejam estudantes) e menores sob guarda:

FioSaúde Essencial

FioSaúde Clássico

FioSaúde Executivo
Especial

Para outros parentes de trabalhadores da Fiocruz, como pai, mãe, filhos com
idade acima de 21 anos (ou acima de 24, caso estudantes), netos, sobrinhos etc.:

FioSaúde
Família II

FioSaúde
Família I
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Facilidade na
hora da escolha
entre os planos
Na ocasião do lançamento dos
novos planos, a comunidade da
Fiocruz terá acesso aos novos
regulamentos dos produtos e
também a guias de leitura
contratual específicos (em formato
desenvolvido pela ANS), que têm
por objetivo de orientar os
interessados em questões
relacionadas a cobertura
assistencial, área geográfica de
abrangência, mecanismos de
regulação etc.

FioSaúde
Família III

Características gerais
- Planos coletivos empresariais
- Segmentação assistencial:
ambulatorial, hospitalar, com
obstetrícia e odontologia

Diferenciação entre os planos

- Abrangência geográfica: nacional
- Padrão de acomodação: em quarto
particular
- Com co-participação
Baseada na rede credenciada a ser
disponibilizada, na cobertura odontológica e no reembolso conforme tabela

Beneficiários podem visualizar os regulamentos dos planos atuais
As atualizações no texto incluem a maior
novidade, que é a cobertura nacional para
casos de urgência e emergência através
da rede ampliada FioSaúde/Cassi.
Os regulamentos podem ser visualizados
no endereço do site da FioSaúde
www.fiosaude.org.br/regulamento. Ao

lado de cada regulamento o beneficiário
tem acesso aos guias de leitura
contratual.
As versões impressas dos documentos
também podem ser obtidas na Central de
Atendimento da FioSaúde e nas
representações nos estados.

Notícias da Policlínica
Avançam as obras nas salas que serão ocupadas pela expansão da Policlínica
A Caixa de Assistência continua em
temporada de reformas em sua sede. As
salas que serão ocupadas por novos
consultórios da Policlínica estão sendo
preparadas para a Expansão do

Serviço Próprio.
“A intenção é terminarmos o quanto antes
as reformas para que a Policlínica amplie
o mais rápido possível a sua capacidade de
atendimento diário”, explica o Diretor

Técnico Hermínio
Mendes, responsável
pela gestão do Serviço
Próprio.
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Em paralelo ao projeto de formatação dos
novos planos, estão disponíveis as versões
dos regulamentos dos planos Básico,
Superior e Executivo - já adaptadas ao
atual texto do Estatuto da FioSaúde
aprovado na Assembleia com
beneficiários realizada no dia 22 de maio.
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Caixa de Assistência oferece o FioSaúde de Bolso

Com isso, a Caixa de Assistência
preparou um folheto destinado a
titulares que residem no Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Curitiba,
Manaus, Recife e Salvador. É o FioSaúde

FioSaúde de bolso!

Relação de hospitais credenciados
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Com a descontinuidade do serviço de
ambulância nos domicílios, é muito
importante que as pessoas saibam
rapidamente onde buscar atendimento
de emergência. A experiência mostrou
que a busca por serviço de saúde por
iniciativa própria nesses casos é muito
mais efetiva e evita os riscos da demora
da chegada da ambulância.

FioSaúde de Bolso traz comodidade nas emergências

de Bolso, que contém a relação dos locais
de atendimento de urgência e emergência
nessas capitais* (e também nos município
das regiões metropolitanas, no entorno
dessas cidades).

Com isso, em situações dessas, basta
utilizar o FioSaúde de Bolso e conferir o
local de atendimento hospitalar mais
próximo do lugar onde o beneficiário se
encontra.
O FioSaúde de Bolso vai estar sempre ao
lado do beneficiário dessas localidades! É
só tê-lo sempre à mão em sua bolsa ou
carteira! Não esqueça: para atendimentos
eletivos, use sempre a Policlínica ou a
rede credenciada!
* Na cidades de Manaus e Curitiba (e
respectivas regiões metropolitanas), o
FioSaúde de Bolso mostra a relação dos
hospitais credenciados, inclusive aqueles que
não contam com atendimento de emergência

Rede ampliada FioSaúde / Cassi

O médico prescreveu exames? Fique atento ao formulário utilizado

De acordo com as regras da Cassi, o pedido
médico não poderá conter opções préimpressas (relação de procedimentos com
opção de marcação em múltipla escolha
pelo médico).
Os exames somente terão cobertura se
o(s) nome(s) do(s) procedimento(s) a

ser(em) realizado(s) tiver(em) sido
escrito(s) de próprio punho pelo
profissional médico.

Fique atento e agilize a realização de seu
procedimento! Essa é uma regra de regulação da Cassi.

É importante observar os casos de pedido
de exames de sangue, em que vários dados
são analisados, como por exemplo glicose,
ácido úrico, creatinina etc. Sempre que
isso acontecer, cada uma dessas
nomenclaturas precisará ser escrita à mão
pelo médico no formulário a ser entregue
ao paciente (sem marcação em múltipla
escolha).
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Os beneficiários da Caixa de Assistência
que utilizam a rede ampliada
FioSaúde/Cassi devem ficar atentos ao
receber do médico o pedido para realizar
exames por ele indicados.

Espaço UNIFOC
... E a Rádio Manguinhos persiste no Campus
Antonio Humberto da Costa

Mais uma vez peço aos companheiros
aposentados, ativos e pensionistas para
que não embarquem nessa onda de boatos
que assolam o Campus de Manguinhos, no
que concerne a pagamentos imediatos de
devoluções de PLANOS (?); daqueles
célebre reais (mais de 85 milhões) da
patrocinadora Fiocruz (Fiocruz
participantes); ações jurídicas particulares
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IMPRESSO

movidas por servidores fora da esfera
ASFOC-SN.; etc.
Sem contar ações judiciais contra um plano
de saúde que é nosso. Nesse caso, sugiro
buscar o diálogo e resolver em casa os
nossos problemas com o atendimento,
internações etc.

nossa imaginação; todos nós temos o direito
de sonhar, pois desde os primórdios da
história a realização de seus sonhos sempre
foi o objetivo do Homem.
O impossível demora um pouco e, quanto ao
milagre...
UNIFOC 26.08.2013 20º aniversário

Por fim, não tomem posição a favor de A ou
B; reivindicar e protestar têm amparo legal
na Constituição; contudo, não vamos nos
deixar dominar pelos sonhos que povoam a

P.S.: Sem quaisquer conotação, vale
verificar as amplas reformas das
instalações, que vêm sendo executadas na
nossa Caixa de Assistência (FioSaúde).

Avenida Brasil, 4.036 - 3º andar • Rio de Janeiro • RJ Brasil •
Manguinhos • CEP: 21.040-361 • Tel: (21) 3865 0088
Fax: 3865 1805 • Ouvidoria: 0800 2828 878 opção 3

www.fiosaude.org.br

atendimento@fiosaude.org.br

