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FioSaúde informa valor dos planos para 2017

Manter a qualidade na atenção 
à saúde dos beneficiários da 
C a i x a  d e  A s s i s t ê n c i a ,  
e q ui l i b r a ndo de sp e sa s e  
ca l cu l a n d o  o s r e cu r so s 
necessários para o equilíbrio 
econômico-financeiro na Fio-
Saúde.

Esse é o desaf io da gest ão com a 
implant ação de ações progra-
madas para o ano de 2017.  Após 
aval iação at uarial  (que mede a 
adequação da relação ent re 
receit as e despesas de cada plano) 
e verif icada a necessidade de 
recomposi ção do pat r imônio 
l íquido da Caixa de Assist ência,  o 
Co n se l h o  De l i b e r a t i v o  d a  
FioSaúde aprovou a propost a da 
Diret oria Colegiada de correção 
sobre t abela de mensal idades dos 
planos,  de forma a mant er o 
equi l íbr io econômico-f inanceiro 
da inst it uição.

Com isso,  a propost a é de 
correção de 19% em t odos os 
planos da Caixa de Assist ência.  
Tant o os ant igos (Básico,  
Superior e Execut ivo),  como os 
p l anos novos ( Essenc i al ,  
Clássico,  Execut ivo Especial  e 
Famíl ias I,  II e III).
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Cont ext o do mercado de saúde 

Envelhecimento da população

De acordo com informações compiladas 
pela ANS,  o percent ual de pessoas com 
mais de 59 anos,  em t odas as 
oper ador as do set or  de saúde 
suplement ar é de 13,5%.  (quadro 
abaixo).  No mesmo levant ament o,  a 
ANS apura que o segment o de 
aut ogest ão concent ra nessa faixa 24% 
de seus benef iciários.  Já o percent ual 
da FioSaúde é de 27%,  maior do que a 
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Font e:  Agência Nacional  de Saúde Suplement ar,  posição j unho 2016,  disponível  em:  www.ans.gov.br

Faixa Total - Planos 
da FioSaúde

ANS
Autogestões

ANS
GeralEtária 

0 - 180 - 18 17,7% 19,4% 24,1%

10,4%

10,3%

6,1% 5,9% 7,0%

8,8%6,6%

8,5%

8,6%

6,5% 8,0%

6,7%

6,2%

5,2%

6,0%

7,1%

7,4%

6,4%

6,7%

8,0%

6,6%

5,9%

7,4%

8,2%

100,0% 100,0% 100,0%

27,0% 24,0% 13,5%

19 - 23

24 - 28

29 - 33

34 - 38

39 - 43

44 - 48

49 - 53

54 - 58

59 +

Total

 média das aut ogest ões e o dobro do set or suplement ar.
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Aumento da longevidade na população brasileira

O aument o da longevidade nas 
úl t imas décadas,  segundo o IBGE,  
elevou a expect at iva de vida dos 
brasileiros em mais de 40 anos*.

O set or de saúde suplement ar j á vem 
r eal i zando al er t as sobr e esse 
fenômeno e sobre o ref lexo do 
aument o da longevidade (e da 
demanda por t rat ament os médicos 
por períodos mais longos da vida)

na elevação dos cust os dos planos de saúde - conforme levant ament o real izado 
pelo IESS - Inst it ut o de Est udo da Saúde Suplement ar:
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Cont ext o do mercado de saúde 

Índice de variação dos custos médico-hospitalares (VCMH)
(série hist órica incluindo IPCA)

Fon t e  -  Inst i t u t o  d e  Est ud os d e  Saúd e  Sup l em en t ar  -  IESS,  acessíve l  em :  

ht t p: / / iess.org.br / ?p=publ icacoes&id_t ipo=13

* Brasil :  uma visão geográf ica e ambient al  do início do século XXI - IBGE
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Doenças crônicas

Incorporação acrítica de
novas tecnologias

Com o envelheciment o e a mudança no 
perf i l  epidemiológico,  o que prevalece 
na população são as doenças crônico-
degenerat ivas,  a demandar  – por  
per íodos mai s l ongos da vi da – 
t rat ament os e t ecnologias cada vez mais 
onerosos,  uma combinação explosiva 
que pressiona de forma signif icat iva os 
cust os assist enciais.

Não há como ser cont ra a incorporação de 
novas t ecnologias,  aqui ent endidas como 
novas t écnicas,  novos equipament os,

novos medicament os.  O problema é que nem sempre são novos*,  nem sempre 
são prescrit os adequadament e,  nem sempre são cust o-efet ivos,  mas quase 
sempre são mais caros.

*“ A grande maioria de medicament os 'novos' não é 'nova',  mas apenas variações de drogas ant eriores 
j á à venda nos mercados”  (Marcia Angel l ,  em A verdade sobre os laborat órios farmacêut icos,  Edit ora 
Record,  2007,  319 p. )
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Cont ext o do mercado de saúde 



Receitas

- Em 2016,  a FioSaúde verif icou 
ocorrência de migração,  na qual 
cerca de mi l  benef i ciár ios 
sol icit aram mudança de plano 
para produt os com valor de 
mensal idade mais barat a,  o que 
no j argão de mercado,  é deno-
minado «downgrade».  Os dados,  
apurados no mês de out ubro,  
revelam um moviment o que

impact a de imediat o as receit as da Caixa de Assist ência.  No caso dos efeit os 
sobre as despesas do plano de saúde,  est es só são verif icados em médio/ longo 
prazo,  nas ocorrências de int ernações.  Como consequência disso,  em relação 
ao orçado,  a queda de receit a da FioSaúde devido a esse fenômeno foi de cerca 
de 3 milhões de reais.
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O percent ual de reaj ust e para as cont ribuições em 2017 ref let e a necessidade 
verif icada para obt enção do reequil íbrio ent re as receit as e as despesas da 
Caixa de Assist ência,  que na anál ise do ano de 2016 se revelam assim:

Impact o negat ivo

Realidade da FioSaúde 
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Despesas

A anál ise dos números at é novembro de 
2016,  most ra que o cresciment o das 
despesas superou a previsão de 
aument o de 15% nos cust os médico-
hospit alar (cont ida no orçament o da 
Caixa de Assist ência).  Na execução 
orçament ária desse período,  a variação 
dest es cust os j á alcança 35% em relação 
a 2015.  Par t e dessas di st orções 
correspondem às cont as do úl t imo 
t r imest re do exercício de 2015 que só 
foram apresent adas pelos hospit ais no 
mês de j aneiro de 2016.

No Rio de Janeiro,  est ão local izados 85,02% da população t ot al  assist ida pela 
FioSaúde.  Essa concent ração pode expl icar um cust o per capit a elevado e 
muit as vezes at é maior do que a média nacional de cust os per capit a de 
operadoras de planos de saúde,  que é periodicament e divulgada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplement ar.  O principal mot ivo para isso é o cust o 
hospit alar reconhecidament e elevado no Rio de Janeiro.

A Caixa de Assist ência possui uma população de benef iciários relat ivament e 
pequena (15.500 vidas) e envelhecida (27% > 59 anos).  Observa-se pouca 
variabil idade no quant it at ivo de pessoas ent rant es nos planos da FioSaúde,  
denot ando fal t a de “ oxigenação”  e consequent e envelheciment o populacional.  
Isso aument a o risco relat ivo,  onde um único event o pode compromet er 
economicament e os planos.  

Variação de cust os assist enciais

Cenário carioca

Risco Relat ivo Elevado
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Despesas de int ernações

O impact o dos al t os cust os médico-hospit alares,  a chamada “ inf lação médica”  
vem sendo amplament e divulgada pela mídia.

A t abela abaixo most ra os 10 hospit ais da rede credenciada que mais são 
ut i l izados - posição at é novembro de 2016.  Dest aques em vermelho,  são os 
hospit ais da Rede D’ Or,  que apresent am os maiores cust os médios de int ernação 
e maior valor de cust o pacient e/ dia.  Em relação ao Pro-Cardíaco há um caso 
muit o fora da média (out l ier),  dist orcendo o cálculo.  

Anterior Atual Valor Total Quant
Custo 
médio

Quant 
Diárias

TMP (1) CPD (2)

HOSP COPA DOR 1 1 7.595.310,97 139 54.642,52 1176 8,5 6.458,60

PRO CARDIACO 2 2 6.158.028,53 30 205.267,62 632 21,1 9.743,72

HOSPITAL RIOS DOR 4 3 2.622.504,96 55 47.681,91 421 7,7 6.229,23

NORTECOR HOSPITAL DE CLINICAS 3 4 2.440.788,18 75 32.543,84 1275 17,0 1.914,34

HOSP BARRA DOR 6 5 1.919.940,34 66 29.090,01 404 6,1 4.752,33

HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 5 6 1.826.826,27 60 30.447,10 442 7,4 4.133,09

HOSPITAL QUINTA DOR 8 7 1.491.629,40 25 59.665,18 142 5,7 10.504,43

HOSP DE CLIN RIO MAR DA BARRA 7 8 1.368.200,08 77 17.768,83 674 8,8 2.029,97

CASA DE SAUDE SAO JOSE 10 9 1.216.026,23 118 10.305,31 350 3,0 3.474,36

HOSPITAL HCN 9 10 1.174.149,78 38 30.898,68 462 12,2 2.541,45

27.813.404,74  683 40.722,41 5978 8,75 4.652,63   

(1) - Tempo M édio de Permanência

(2) - Custo Paciente Dia

Classificação Internação
Prestador

Realidade da FioSaúde 
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Exemplos de cont as hospit alares

Quadro dos dez maiores utilizadores

A t abela abaixo most ra as despesas referent es às dez maiores cont as 
hospit alares relat ivas a benef iciários da FioSaúde (dados apurados at é 
novembro de 2016).  Os dez maiores ut i l izadores cust aram o correspondent e a 
um mês de despesa.  Desses,  seis pacient es foram a óbit o.  Est e demonst rat ivo 
exemplif ica o impact o do risco relat ivo,  pois apenas dez pacient es cust aram 
nest e ano o equivalent e a um mês de despesa de t oda a população FioSaúde.  

Realidade da FioSaúde 

BENEFICIÁRIO M at / M ed Exame Outras Internação Outros Atend. Total Geral Desfecho % s/  Total

BENEFICIÁRIO A 1.409.308,99 89.260,25    1.385.914,71           10.944,30         2.895.428,25    EM  CURSO 28%

BENEFICIÁRIO B 638.292,21     30.332,88    501.519,00              9.206,45            1.179.350,54    ÓBITO 12%

BENEFICIÁRIO C 759.857,69     26.823,31    326.035,92              13.835,14         1.126.552,06    ALTA 11%

BENEFICIÁRIO D 634.741,77     24.039,08    347.321,11              1.033,24            1.007.135,20    ÓBITO 10%

BENEFICIÁRIO E 521.361,84     33.814,95    366.105,49              5.441,97            926.724,25       ÓBITO 9%

BENEFICIÁRIO F 363.410,06     22.720,25    307.392,38              909,75               694.432,44       EM  CURSO 7%

BENEFICIÁRIO G 401.306,62     65.121,83    170.628,97              4.290,04            641.347,46       ÓBITO 6%

BENEFICIÁRIO H 336.801,55     55.494,72    216.772,80              8.616,34            617.685,41       ÓBITO 6%

BENEFICIÁRIO I 333.079,43     15.630,55    209.794,11              989,95               559.494,04       ÓBITO 5%

BENEFICIÁRIO J 336.676,93     15.639,06    198.891,74              5.152,36            556.360,09       ALTA 5%

5.734.837,09 378.876,88 4.030.376,23           60.419,54         10.204.509,74 100%

Participação % 56% 4% 39% 0,6% 100%



Conf ira a precif icação que vai 
vigorar a part ir de j aneiro de 2017
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Nova tabela de mensalidades da FioSaúde a ser adotada em janeiro de 2017

Básico Superior Executivo Essencial /  Fam I Clássico /  Fam II Exec esp /  Fam III

0-18 176,58R$   254,54R$       384,06R$        176,39R$             298,07R$           386,10R$              

19-23 188,35R$   268,68R$       406,13R$        185,22R$             312,99R$           408,36R$              

24-28 216,31R$   307,57R$       467,94R$        202,85R$             342,78R$           470,33R$              

29-33 269,29R$   388,88R$       585,66R$        229,31R$             387,50R$           589,49R$              

34-38 341,39R$   486,10R$       735,75R$        273,40R$             462,02R$           740,44R$              

39-43 428,21R$   608,07R$       922,63R$        352,77R$             596,16R$           927,94R$              

44-48 535,63R$   761,85R$       1.159,54R$    432,14R$             730,28R$           1.166,27R$          

49-53 685,72R$   977,50R$       1.484,75R$    529,16R$             894,23R$           1.493,60R$          

54-58 850,53R$   1.216,12R$   1.842,33R$    740,83R$             1.251,90R$        1.854,29R$          

59+ 996,21R$   1.422,94R$   2.155,76R$    1.058,32R$         1.788,44R$        2.168,88R$          

De acordo com del iberação do CD-FioSaúde,  os valores das cont ribuições à 
Caixa de Assist ência a part ir de j aneiro de 2017 incluem a t abela reaj ust ada 
j unt o com adicional de cot a ext ra de aport e de capit al  para recomposição do 
pat rimônio l íquido at ingido pelo desequil íbrio ent re receit as e despesas do 
plano.  

Conforme apresent ado em Assembleia com benef iciários,  real izada no dia 5 de 
dezembro na Tenda da Ciência Virginia Schal l ,  no campus de Manguinhos da 
Fiocruz,  a cot a ext ra de aport e de capit al  será parcelada em doze meses,  
perfazendo um t ot al  anual referent e a 50% do valor l íquido da mensal idade de 
2017 do respect ivo plano de saúde.

Para saber quant o cada benef iciário irá pagar de cot a ext ra de aport e de capit al  acesse 

www. f iosaude.org.br/ servicos/ usuario fazendo login com mat rícula (ou CPF) e senha.  

Cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma 
contribuição mensal líquida (base de janeiro de  2017) por 
participante, dividida em 12 parcelas, a serem cobradas de
janeiro a dezembro de 2017 (meses de competência). 



Básico Superior Executivo Essencial Clássico Exec esp Familia I Familia II Familia III

0-18 28,19R$           40,64R$            61,32R$            28,16R$            47,59R$          61,65R$           28,16R$           47,59R$          61,65R$     

19-23 30,07R$           42,90R$            64,84R$            29,57R$            49,97R$          65,20R$           29,57R$           49,97R$          65,20R$     

24-28 34,54R$           49,11R$            74,71R$            32,39R$            54,73R$          75,09R$           32,39R$           54,73R$          75,09R$     

29-33 43,00R$           62,09R$            93,51R$            36,61R$            61,87R$          94,12R$           36,61R$           61,87R$          94,12R$     

34-38 54,51R$           77,61R$            117,47R$          43,65R$            73,77R$          118,22R$         43,65R$           73,77R$          118,22R$   

39-43 68,37R$           97,09R$            147,31R$          56,32R$            95,18R$          148,16R$         56,32R$           95,18R$          148,16R$   

44-48 85,52R$           121,64R$         185,14R$          69,00R$            116,60R$        186,21R$         69,00R$           116,60R$        186,21R$   

49-53 109,48R$         156,07R$         237,06R$          84,49R$            142,78R$        238,47R$         84,49R$           142,78R$        238,47R$   

54-58 135,80R$         194,17R$         294,15R$          118,28R$         199,88R$        296,06R$         118,28R$        199,88R$        296,06R$   

59+ 159,06R$         227,19R$         344,20R$          168,98R$         285,55R$        346,29R$         168,98R$        285,55R$        346,29R$   

Tabela  2017 - Valor Incrementado para 2017 - por plano e faixa

Na Assembleia com benef iciários da FioSaúde real izada em 05/ 12/ 2016,  a 
Diret oria Colegiada da Caixa de Assist ência apresent ou t abela que most ra o 
quant it at ivo em reais que os benef iciários vão pagar a mais num comparat ivo 
ent re a t abela reaj ust ada para 2017 e a ant iga t abela de mensal idades (não 
incluindo al i a cobrança de t axa ext ra).

Conf ira abaixo a t abela de acréscimo em real (R$) do percent ual de reaj ust e 
apl icado nos planos para 2017:

Cartilha Equilíbrio Econômico-Financeiro para 2017
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O impact o do reaj ust e em reais

DESCONTO DO PER CAPITA 

Lem br am os que  quem  
recebe per capit a do MPOG 
deve descont ar os valores 
da t abela ao lado (de acordo 
com a faixa de remuneração 
e idade).  

Remune-
ração (R$)

0 a 18 149,52

156,57

158,69

165,04

169,97

175,61

190,03

193,05

196,06

205,63

19 a 23

24 a 28

29 a 33

34 a 38

39 a 43

44 a 48

49 a 53

54 a 58

59 ou +

0000
a 1.499

142,47 135,42 129,78 122,71 111,43 107,20 101,56

1.500
a 1.999

2.000
a 2.499

2.500
a 2.999

3.000
a 3.999

4.000
a  5.499

5.500
a  7.499

7.500
ou mais

149,52 142,47 135,42 129,78 114,25 108,61 102,97

151,64 144,59 137,53 131,89 116,38 110,73 105,08

156,57 149,52 142,47 135,42 117,07 111,43 105,79

161,51 154,46 147,41 140,35 122,02 116,38 110,73

167,15 160,10 153,05 146,00 127,66 122,02 116,38

180,76 171,49 163,77 156,04 129,78 123,60 117,42

183,63 174,21 166,37 158,52 131,84 125,56 119,28

186,50 176,94 168,97 161,00 133,90 127,52 121,14

196,06 186,50 176,94 168,97 137,09 130,71 124,33

TABELA DE PER CAPITA MPOG (válida desde 13/01/2016)
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Os planos não f icaram muit o caros
em relação ao mercado?

A FioSaúde se preocupa em,  periodicament e,  apresent ar a seus benef iciários 
t abelas com comparat ivos ent re a FioSaúde e diversos t ipos de planos de saúde 
oferecidos por operadoras - buscando comparar produt os com caract eríst icas 
semelhant es com os planos oferecidos pela FioSaúde.

Conf ira a seguir t abelas de comparat ivos,  com preços relat ivos ao período da 
precif icação ant erior:

FioSaúde Amil (* ) Bradesco (* ) Unimed Rio (* * )

Essencial /  Famíl ia I 400 Nacional Flex Beta 2

0-18 176,39R$                      271,08R$                      242,69R$                                196,25R$                      

19-23 185,22R$                      338,86R$                      301,90R$                                230,41R$                      

24-28 202,85R$                      423,57R$                      354,46R$                                306,45R$                      

29-33 229,31R$                      465,94R$                      433,26R$                                352,36R$                      

34-38 273,40R$                      489,23R$                      482,94R$                                398,14R$                      

39-43 352,77R$                      538,15R$                      502,98R$                                470,52R$                      

44-48 432,14R$                      672,68R$                      594,56R$                                480,73R$                      

49-53 529,16R$                      739,96R$                      694,69R$                                574,13R$                      

54-58 740,83R$                      924,93R$                      826,39R$                                801,26R$                      

59+ 1.058,32R$                  1.618,66R$                  1.456,09R$                            1.177,37R$                  

Vigência jan/ 17 jul / 16 jul / 16 set / 16

Cobertura Odonto Sim, rol  da ANS Não Não Sim, rol  da ANS

Reembolso * * * *  Sim  Sim  Sim  Não 

Coparticipação 20%  R$ 20 a R$ 200  10 a 30%  R$ 30 (consulta) 

Rede hospitalar 

 Centro Ped. Lagoa                     

Hospital Pasteur                                                 

Hosp S. V. de Paulo 

 Hospital Pasteur                  

 Hosp Caxias D'or                               

Hosp Niterói  D'or                            

Hosp Norte D'or 

 Centro Ped. Lagoa     

Hospital Oeste D'or     

Hospital Norte D'or 

Fonte: (* ) - Corretor de plano de saúde

              (* * ) - Qualicorp - Marinha do Brasil  (Abrigo do Marinheiro)

            (* * * ) - cada plano tem um mult ipl icador di ferente

Faixa Etária

ESSENCIAL /  FAM ÍLIA I
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Comparat ivo ent re planos:

Os planos não f icaram muit o caros
em relação ao mercado?

FioSaúde Amil (* ) Bradesco (* ) Unimed Rio (* * ) Cassi (* * * )

Clássico /  Famíl ia II 500 Top Nacional Delta 2 Fam I

0-18 298,07R$                      295,73R$                      346,71R$                                266,33R$                      330,65R$                      

19-23 312,99R$                      369,66R$                      431,32R$                                312,69R$                      338,35R$                      

24-28 342,78R$                      462,07R$                      506,40R$                                415,88R$                      357,67R$                      

29-33 387,50R$                      508,27R$                      618,98R$                                478,18R$                      469,92R$                      

34-38 462,02R$                      533,70R$                      689,94R$                                540,30R$                      501,61R$                      

39-43 596,16R$                      587,07R$                      718,55R$                                638,53R$                      564,17R$                      

44-48 730,28R$                      733,83R$                      849,39R$                                652,38R$                      809,90R$                      

49-53 894,23R$                      807,22R$                      992,41R$                                779,14R$                      926,66R$                      

54-58 1.251,90R$                  1.009,01R$                  1.180,57R$                            1.087,38R$                  1.183,50R$                  

59+ 1.788,44R$                  1.765,78R$                  2.080,16R$                            1.597,78R$                  1.983,16R$                  

Vigência jan/ 17 jul / 16 jul / 16 set / 16 nov/ 16

Cobertura Odonto Sim, rol+ortodont . Não Não Não Não

Coparticipação 20%  R$ 25 a R$ 250  10 a 30%  Não  Não 

Reembolso * * * *  Sim  Sim  Sim  Não  Não 

  C. S. São José                      

Perinatal Barra                     

Perinatal Laranjeiras                    

Hosp Copa D'or                              

Hosp Rios D'or                                           

Hosp Quinta D'or              

 Hosp Barra D'or 

Fonte: (* ) - Corretor de plano de saúde

            (* * ) - Qualicorp - Marinha do Brasil  (Abrigo do Marinheiro)

          (* * * ) - www.cassi.com.br

        (* * * * ) - cada plano tem um mult ipl icador di ferente

Faixa Etária

Rede hospitalar 

 C. S. São José                      

Perinatal Barra                     

Perinatal Laranjeiras                    

Hosp Copa D'or                              

Hosp Rios D'or 

 Hosp Vitória                                         

Hosp Oeste D'or        

 Hosp Copa D'or         

Hosp Rio D'or           

Perinatal Barra          

Perinatal Laranjeiras    

Hosp Quinta D'or 

 C. S. São José                      

Perinatal Barra                     

Perinatal Laranjeiras 

CLÁSSICO /  FAM ÍLIA II
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Comparat ivo ent re planos:

Os planos não f icaram muit o caros
em relação ao mercado?

FioSaúde Amil (* ) Bradesco (* ) Unimed Rio (* * ) Eletros Saúde (* * * )

Exec Esp /  Famíl ia III 700 Top Nacional Plus Ômega Plus Vinculados

0-18 386,10R$                      372,30R$                      759,67R$                                324,25R$                      330,18R$                      

19-23 408,36R$                      465,38R$                      945,12R$                                380,70R$                      396,63R$                      

24-28 470,33R$                      581,72R$                      1.109,62R$                            506,34R$                      462,94R$                      

29-33 589,49R$                      639,89R$                      1.356,24R$                            582,18R$                      594,07R$                      

34-38 740,44R$                      671,89R$                      1.511,79R$                            657,81R$                      660,51R$                      

39-43 927,94R$                      739,07R$                      1.574,46R$                            777,38R$                      857,95R$                      

44-48 1.166,27R$                  923,84R$                      1.861,16R$                            794,25R$                      990,70R$                      

49-53 1.493,60R$                  1.016,24R$                  2.174,57R$                            948,57R$                      1.156,55R$                  

54-58 1.854,29R$                  1.270,28R$                  2.586,85R$                            1.323,81R$                  1.518,47R$                  

59+ 2.168,88R$                  2.223,00R$                  4.558,02R$                            1.945,21R$                  1.975,04R$                  

Vigência jan/ 17 jul / 16 jul / 16 set / 16 jan/ 17

Cobertura Odonto Sim, com Implanto. Não Não Não Não

Coparticipação 20%  R$ 25 a R$ 250  10 a 30%  Não  Não 

Reembolso * * * *  Sim  Sim  Sim  Não  Não 

Rede hospitalar 

 Hosp Barra D'or                                 

Clin São Vicente                                        

Hosp Pró Cardíaco                                        

Hosp Quinta D'or 

 Clin São Vicente                           

Hosp Barra D'or   

 Hosp Barra D'or                                 

Clin São Vicente                                        

Hosp Pró Cardíaco                                        

Hosp Quinta D'or 

 Hosp Pró Cardíaco                                

Hosp Oeste D'or                                            

Hosp Quinta D'or                                        

Hosp Norte D'or 

 Hosp Barra D'or         

Hosp Pro Cardíaco       

Hosp Quinta D'or        

Hosp Oeste D'or 

Fonte: (* ) - Corretor de plano de saúde

            (* * ) - Qualicorp - Marinha do Brasil  (Abrigo do Marinheiro)

          (* * * ) - www.cassi.com.br

        (* * * * ) - cada plano tem um mult ipl icador di ferente

Faixa Etária

EXECUTIVO ESPECIAL /  FAM ÍLIA III 
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O que vem sendo feit o para evit ar
novos reaj ust es al t os?

A equipe de audit ores médicos da FioSaúde alt ernam at uação ext erna 
(fechament o de cont a in loco nos principais hospit ais) com anál ise int erna de 
processos de reembolso e cont as médicas.  Além disso,  a equipe é responsável 
por emit ir parecer que subsidie processos administ rat ivos e j urídicos,  além da 
real ização de perícias e de audit oria ext erna em pacient es int ernados há mais 
de 10 dias ou há mais de 5 dias em UTI,  especialment e nos hospit ais de al t o 
cust o.

A FioSaúde negocia permanent ement e as condições cont rat adas com 
prest adores,  especialment e com hospit ais e laborat órios credenciados.

A Caixa de Assist ência dedica 
at enção especial  às ór t eses,  
p r ó t eses e  aos i t ens q ue  
respondem por mais de 50% do 
cust o da assist ência:

ut i l izados em t odos dos hospit ais no Rio de 
Janeiro,  proporciona economia import ant e 
nesses it ens.  

•  O uso de f er rament a de 
conf er ênci a el et r ôni ca par a 
checagem de valor cobrado por 
m ed i cam en t os e  m at e r i a i s

Audit oria /  Negociação com rede assist encial

Gest ão de cust os:  mat eriais médicos (OPME) e medicament os

Negociação com prest adores

Imagem: Prótese de quadril 
Fonte: http:/ / drlourencopeixoto.com.br
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Gest ão do risco em saúde 

A Caixa de Assist ência real iza a 
gest ão do risco da saúde dos 
pacient es mais graves e t ambém dos 
port adores de pat ologias crônicas.  

Nesse caso,  o Programa FioSaúde 
Viver Melhor foi criado como uma 
iniciat iva para garant ir mais cuidado 
a benef iciários e mais efet ividade na 
assi st ê n c i a  a  d e t e r m i n ad as

pat ologias,  como diabet es,  hipert ensão art erial ,  doença art erial  coronariana,  
insuf iciência cardíaca congest iva,  asma e doença pulmonar obst rut iva crônica.

O obj et ivo é mant er ou melhorar o bem-est ar f ísico e psicossocial  de indivíduos 
que sof rem dessas pat ologias,  por meio de orient ações personal izadas de 
saúde,  que buscam mudanças de hábit os de vida e a obt enção do aut ocont role 
da própria condição de saúde pelo pacient e.  Em paralelo a isso,  é real izada 
capt ação de pacient es para acompanhament o na Pol icl ínica.

Ao cuidar desses pacient es com doenças crônicas - evit ando-se a agudização e 
descompensação cl ínicas,  o que mot iva a ida a pront os-socorros e 
consequent ement e int ernações - o programa est ará at uando de forma 
prevent iva no cont role do principal component e dos cust os assist enciais.  

Im
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O que vem sendo feit o para evit ar
novos reaj ust es al t os?
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Como demonst r ado nas 

páginas 12,  13 e 14,  além da 

m el hor  r e l ação cust o-

cobert ura,  os benef iciários 

podem est ar  cer t os de 

possuírem planos focados na 

qual idade da assist ência.  

As r ecent es aval i ações 
posi t ivas real izadas pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplement ar (at ravés do 
c h a m a d o  Í n d i c e  d e  
Desem penho da Saúde 

Suplement ar - IDSS) são complement adas com out ros indicadores de 
qual idade de prest ação de serviço por part e da FioSaúde.  São eles:  o baixo 
número de reclamações (NIPs) e de ações j udiciais e t ambém o al t o grau de 
sat isfação apurado em pesquisas j unt o a usuários do plano.  Tudo isso 
evidencia a import ância da preservação da assist ência prest ada na 
modal idade de aut ogest ão.

Em moment os de crise,  como o que at inge t odo o sist ema de saúde do País,  é 
import ant e que os benef iciários f iquem at ent os aos chamarizes lançados 
pelos planos de mercado - que quase sempre oferecem uma promessa de 
assist ência médica que via de regra não conseguem ent regar.

Reaj ust e seguindo necessidade de equil íbrio dos planos

Cuidado com ofert as de planos da concorrência sem qual idade

É hora de valorizar a FioSaúde,  inclusive indicando o plano a 
familiares e a colegas de t rabalho,  de forma que mais pessoas

possam fazer parte da Caixa de Assistência!

Assist ência de qual idade reconhecida  
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Utilize seu plano de forma consciente

Faça sua parte!Faça sua parte!

At itudes simples podem ser tomadas para evitar despesas desnecessárias.  

Lembre-se que você também é responsável pelo equilíbrio f inanceiro do 

seu plano.  

 

 

 

Assine soment e a guia do exame que for ser real izado no moment o.

Caso precise consult ar out ro prof issional da mesma especial idade,  leve 

consigo os exames ant eriores.  Assim,  você preserva a sua saúde e evit a 

desperdícios.

Procure se consult ar com médicos que ent revist am o pacient e de forma 

det alhada,  pois eles cost umam sol icit ar apenas os exames necessários 

para aprofundament o do diagnóst ico.



www.fiosaude.org.br


