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Beneficiário agora terá carteira virtual
acessível por smartphones

Leia na página 3
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Mais comodidade na hora de ser atendido
em sua consulta ou procedimento!
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Parceria com a FioTec proporcionou realização de palestras

Continuam os trabalhos para criação de novos planos da FioSaúde

FioSaúde participa do Setembro Amarelo Campanha de conscientização:
Absenteísmo na Policlínica 

Palestra do Setembro Amarelo para FioTec
e trabalhadores da Expansão da Fiocruz

Tiragem do jornal
A partir desta edição, para reduzir despesas administrativas, os informativos 
impressos passam a ser enviados só para titulares com idade acima de 60 anos, 
ou para os que solicitarem que o jornal impresso seja enviado pelos Correios 
(solicitações através do link ).www.fiosaude.org.br/cadastroinformativo

Patrocinadora-Fundadora  • Fundação Oswaldo Cruz Conselho Deliberativo Carlos Maurício de Paulo Maciel (presidente), Delson da Silva  Adilson da Hora  , 
Sampaio, Claudia Stutz Zubieta, Eulita Ribeiro da Silva, Henrique Antunes Vitalino, Helio Schechtman, José Vicent Payá Neto, Hayne Felipe da Silva, Leila 
da Silva Bezerra, Lui  Alberto Pereiraz , Marcel de Souza B. Quintana e Vanessa Costa e Silva  Leila Mello, Arthur Monteiro Bastos, José • Conselho Editorial
Antônio Diniz de Oliveira e Erika Ferreira Schmid  Leila Mello  Arthur Monteiro Bastos e José Antônio Diniz de Oliveira• Diretoria Colegiada , • Publicação  do 
FioSaúde Nº 99 - agosto/setembro 2018  Erika Ferreira Schmid - Reg. Jorn. MT 23782/RJ-2002  • Editora Responsável  •Reportagens Camilla Ângela Melo da 
Silva• Diagramação e fotografias • Tiragem Erika Schmid 2.600 exemplares. 
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A FioSaúde continua com as ações de seu 
grupo de trabalho em relação à elaboração 
de novos planos da Caixa de Assistência 
ajustados ao planejamento estratégico da 
instituição.

Seguindo a programação do calendário 
anual de campanhas de promoção de 
saúde, no mês de setembro a FioSaúde 
promoveu a conscientização sobre a 
importância da saúde mental.

Em setembro, a sede da FioSaúde passou a 
ter cartazes afixados com conscientização 
sobre o impacto do absenteísmo (faltas) na 
Policlínica. Veja abaixo o tema abordado:

A estratégia se alinhou ao movimento 
«Setembro Amarelo», mês do Dia Mundial 
de Prevenção ao Suicídio (10/9).

Em parceria com a FioTec, 
a FioSaúde promoveu a 
realização da palestra do 
Setembro Amarelo, aberta 
para trabalhadores do 
prédio da Expansão e 
realizada nos dias 21 e 25/9 
no espaço da varanda de 
eventos da FioTec.

Com o  t í tu lo  «Saúde 
Mental e valorização da 
Vida»,  a  pa lest ra  de 
prevenção de suicídio foi 
ministrada pela psicóloga 
da Policlínica Giselaine La 
Rosa e teve como tema 
«falar é a melhor solução!»

conceitos de Atenção Primária em Saúde - 
modelo que é também estimulado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Serão novos produtos, com metade deles 
dentro do mesmo conceito de «plano famí-
l ia» usado nos planos atualmente 
direcionados para parentes sem condi-

ção de dependência.

A Caixa de Assistência distribuiu folhetos, 
promovendo palestra sobre valorização da 
vida (em parceria com a FioTec - veja 
abaixo), e ofereceu lacinhos amarelos para 
serem afixados nas roupas. Além disso, a 
recepção da FioSaúde contou com 
decoração especial para a campanha. 
Confira aqui imagens:

A Diretoria da Caixa de Assistência agendou 
o mês de dezembro como início da 
campanha de divulgação dos novos planos, 
de forma que ainda este ano as novidades já 
estejam à disposição dos beneficiários da 
FioSaúde. Em breve você saberá mais!

Saúde Mental da FioSaúde na palestra do Setembro Amarelo

Dentre os trabalhos está o desenvol-
vimento de novos produtos, alinhados aos

Recepção da FioSaúde decorada no Setembro Amarelo

Faltar faz mal à saúde

Em agosto, tivemos faltas
das consultas na Policlínica )(

866
29%

Quando você FALTA a uma consulta, 
outra pessoa deixa de ser atendida no 

seu lugar.
Que bom que você veio!
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SUICÍDIO
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Carteira virtual acessível na tela de seu smartphone

- A carteirinha virtual substitui sua 
carteira física. Ao ser atendido(a), você 
poderá apresentar apenas a carteira 
disponível na tela do seu celular, dentro 
do aplicativo FioSaúde de Bolso, 
acompanhada de um documento de 
identidade com foto;

- Todas as informações da sua carteira 
física também estão na carteira virtual;
- Sua carteira física continua valendo e 
você poderá utiliza-lá, caso prefira;
- A carta de atendimento continua 
disponível no site, mas você também 
poderá substituí-la pela carteira virtual; 
- Para acessar a carteira através do 
aplicativo é necessário estar conectado à 
internet. 

Confira o passo a passo para
acessar a carteira virtual:

Veja abaixo detalhes sobre a
comodidade da

CARTEIRA VIRTUAL:

Mais comodidade na hora da sua consulta ou procedimento!
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Imagine aquela típica situação na correria 
do dia a dia, em que você vai para a sua 
consulta médica ou para seus exames de 
rotina e, quando chega no balcão para o 
atendimento, percebe que esqueceu sua 
carteira da FioSaúde em casa!

Essa é uma experiência que pode acontecer 
com qualquer um de nós. E traz uma perda 
de tempo, que nos dias de hoje ninguém 
quer mais vivenciar. Por esse motivo, a 
FioSaúde disponibi l izou para seus 
beneficiários a opção de uma carteirinha 
virtual disponível na tela de smartphones.

A intenção é maximizar a comodidade e o 
conforto ao usar a rede credenciada do 
plano. A utilização é muito simples e 
depende somente de acesso a Internet (via 
wi-fi ou pacote de dados do celular), no 
momento em que o usuário for acessar a 
carteira virtual. Veja mais abaixo:

Acesse o 
aplicativo 
FioSaúde 
de Bolso. 
Caso não 
tenha o app, 
basta acessar 
a loja virtual de 
seu smartphone 
e baixar
 

crie uma
senha de
acesso para
visualizar sua
carteirinha

Clique
no ícone
carteirinha

Obs: seu 
app irá 
atualizar
de forma
automática

Clique em 
meu primeiro
acesso para
cadastrar
seu email
e senha 

os  beneficiários 
titulares podem 

visualizar a carteira
de todos os seus

dependentes 
arrastando a tela

para o lado 

os dependentes só 
conseguem

visualizar sua
própria carteira

1)

4)

2) 3)

pronto!
sua 
carteira
virtual 
já está 
disponível

5)

obs: a senha deve 
conter entre 8 e 14 
caracteres,  pelo 
menos uma letra 
e um número. 

clique no ícone da seta no topo da tela 
para visualizar o verso da carteira.
caso seja titular, ao clicar neste ícone 
você visualiza a carteira dos familiares 
que fazem parte do seu plano.

obs: todos os
beneficiários
devem realizar o
cadastro através do
primeiro acesso
para visualizarem
a carteira, inclusive
menores de idade.
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http://vote.fiosaude.org.br
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IMPRESSO

Avenida Brasil,
4.036 • 3º andar

Rio de Janeiro • RJ
Manguinhos

Brasil
CEP: 21.040-361

Tel.: 0800 2828 878
ou (21) 3865-1898

ANS - nº 41754-8

ESPAÇO PARA CARIMBO
DOS CORREIOS

PUBLICAÇÃO
BIMESTRAL

DA FIOSAÚDE 

www.fiosaude.org.br
atendimento@fiosaude.org.br

Palestra sobre nutrição para
trabalhadores da FioTec

FioSaúde atuando em evento de saúde para
trabalhadores da COC/Fiocruz
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Visitar seu médico regularmente é a 
melhor maneira de cuidar de sua 
saúde, especialmente no que diz 
respeito a câncer de mama.
Com a chegada do Outubro Rosa, o 
objetivo é alertar sobre a importância

Durante o mês de outubro, as beneficiárias
contam com a isenção de participação na realização dos
exames de mamografia e ultra-sonografia de mamas.

do diagnóstico precoce da doença, um 
grande aliado da mulher na detecção de 
possíveis alterações e nódulos na mama.

Está programada para outubro a atuação da FioSaúde 
no evento de saúde para trabalhadores da COC/ 
Fiocruz, para comemorar o Dia do Funcionário Público.

O evento acontece no solário do CDHS no dia 17 de 
outubro. Os trabalhos da equipe de enfermagem da 
FioSaúde estão relacionados a serviços como: medição 
de glicose, aferição de pressão arterial etc.

No dia 07 de agosto, a nutricionista da 
Policlínica, Fernanda Neves Pinto, 
ministrou palestra na Fiotec, com objetivo 
de mostrar a importância de investir numa 
alimentação saudável.

Fim de ano com eleições para Conselheiros da FioSaúde

FioSaúde em campanha do Outubro Rosa

O Estatuto da FioSaúde garante a 
representatividade dos beneficiários 
titulares (servidores da Fiocruz) em 
relação a escolha de parte dos integrantes 
dos Conselhos da Caixa de Assistência, que 
são eleitos de dois em dois anos, de forma 
a promover a renovação em fins de 
mandato. 

Agora no fim de 2018 estão previstas 
eleições para que sejam ocupadas 2 vagas

de integrantes do Conselho Deliberativo. Os 
beneficiários titulares ativos no plano 
podem se candidatar (desde que tenham 
mais de um ano de FioSaúde), se 
inscrevendo até  pela web, em 14/11
www.fiosaude.org.br. A votação será tam-
bém por site ( ), entre vote.fiosaude.org.br
4 e 7/12. O mais votado será eleito como 
titular e o 2º colocado será seu suplente.

Servidores da Fiocruz (beneficiários titulares ativos no plano) poderão se candidatar e votar

Isenção de participação em
mamografias e ultra-sonografias
mamárias realizadas entre 1 e 31/10

Servidores podem se inscrever
de 5 a 14 de novembro
pelo site www.fiosaude.org.br

Quer se candidatar para
Conselheiro?

Servidores (titulares) votam de 4 a 7/12
pelo site vote.fiosaude.org.br

Candidate-se a Conselheiro
Confira aqui link e regras para quem quer se
candidatar ao Conselho da FioSaúde

Veja aqui o link para o site das eleições para
Conselheiros da FioSaúde

Veja como VOTAR
nas eleições da FioSaúde

Confira aqui as regras e o
formulário de candidatura (no site
da FioSaúde - www.fiosaude.org.br).
Ali também estão disponíveis o
cronograma eleitoral e o próprio link
para o portal das eleições
(vote.fiosaude.org.br)

Os beneficiários titulares (servidores da
Fiocruz) podem votar em computadores
ou via smartphones (Android ou IOS)

Outubro
Rosa
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