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Assembleia aprova Relatório-Anual
Aprovação por unanimidade aconteceu no dia 29/4

Saiba mais 
na notícia

publicada na 
página 2



No dia 29 de abril, aconteceu a assembleia 
com beneficiários titulares da FioSaúde  
com aprovação por unanimidade do 
Relatório Anual da Caixa da Assistência 
(ano-base 2014) e as contas do plano

(demonstrações econômico-financeiras 
relativas ao mesmo período).

Relatório Anual da FioSaúde e contas do plano aprovados em
Assembleia com beneficiários

FioSaúde em ações específicas de informações a gestantes

O Relatório Anual da FioSaúde está 
disponível  para acesso no l ink 
www.fiosaude.org.br/RelatorioAnoBase2014

Praticamente um ano após o início da 
divulgação do documento «Nascer no 
Brasil» - inquérito nacional sobre parto e 
nascimento, lançado pela Fiocruz em 2014 
- a FioSaúde divulga suas ações relacio-
nadas ao atendimento a gestantes, em 
conformidade à Resolução Normativa (RN) 
nº 368 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), publicada em janeiro 
de 2015 para normatizar questões vincu-
ladas ao pré-natal de pacientes do plano.

em suas consultas de pré-natal e possui 
espaços para anotações referentes à curva 
de altura uterina, gráfico de acom-
panhamento nutricional, fatores de risco, 
esquema vacinal etc. A partir da medida, 
qualquer beneficiário(a) que desejar ob-
ter o cartão da gestante poderá solicitar 
pessoalmente seu exemplar a um(a) 
dos(as) atendentes da FioSaúde. A versão 
eletrônica do documento também está  
disponível no site da Caixa de Assistência:  

O modelo de cartão, que contém a carta à 
gestante (desenvolvido pela própria ANS), 
pode ser usado pela beneficiária grávida 

De acordo com a resolução da ANS, a partir 
de julho de 2015, as operadoras de planos 
de saúde deverão disponibilizar às 
beneficiárias informações específicas 
sobre o parto e o período gestacional. 
Dentro da medida está o chamado CARTÃO 
E CARTA À GESTANTE, os quais a FioSaúde 
já deixou disponíveis em sua Central de 
Atendimento e representações, bem 
como na Policlínica, que inclusive conta 
com atendimento ambulatorial em  

Durante o evento - realizado no Salão 
Internacional  da ENSP (campus 
Manguinhos da Fiocruz) e transmitido via

web pela equipe da 
F u n d a ç ã o  -  a  
Diretoria Colegiada  
d a  F i o S a ú d e  
ap re sen tou  um 
panorama das ações 
de gestão da Caixa 

de Assistência realizadas no ano anterior, 
que fazem parte do Plano de Trabalho 
referente àquele exercício.

Dentre os destaques desta edição do 
Relatório Anual está o conjunto de 
resultados dos doze meses do Programa 
FioSaúde Viver Melhor, divulgado em 
reportagem da edição 78 do Informativo 
FioSaúde. O programa foi criado dentro de 
uma iniciativa para garantir mais 
efetividade no cuidado a portadores de 
doenças crônicas - estendendo esse 
diferencial também para beneficiários 
residentes fora do Rio de Janeiro e da 
Região Metropolitana desta cidade.

Medidas fazem parte de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre o parto
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Diretoria da FioSaúde
apresenta o Relatório
Anual da Caixa de
Assistência em
Assembleia com
beneficiários.
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obstetrícia (pré-natal) para as pacientes.

www.fiosaude.org.br/CartaoDaGestante

Conforme a Resolução da ANS, a partir de 
julho os beneficiários poderão obter da 
Central de Atendimento informações 
sobre percentuais de cesarianas e de 
partos «normais» (vaginais) efetuados por 
cada prestador que realize esses 
procedimentos em beneficiárias (ou tenha 
realizado durante este ano ou no ano 
anterior). Anote em sua agenda!

Um outro documento também relacionado 
ao tema é o chamado PARTOGRAMA -um 
formulário próprio, contendo informações 
sobre a evolução do trabalho de parto. 
Nesse caso, incluindo informações impor-
tantes que são consideradas na hora do 
parto, como evolução da dilatação do colo 
uterino, frequência cardíaca do feto, si-
tuação da bolsa amniótica etc. Assim co-
mo o cartão da gestante, este modelo de 
partograma também está disponível no 
site da FioSaúde - tanto na área acessível a 
beneficiários, como também de acesso 
aos prestadores da rede.
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O bom uso da Policlínica da FioSaúde

No final do mês de março, a FioSaúde deu 
início a uma campanha de comunicação 
com o objetivo de fornecer aos pacientes 
da Policlínica dicas sobre o bom uso do ser-

viço próprio oferecido pela Caixa de 
Assistência (atendimento ambulatorial na 
sede da FioSaúde).

tém também textos sobre bem-estar, além 
de dicas úteis sobre cuidados com a saúde. 

A FioSaúde orienta seus beneficiários a 
atualizar o aplicativo para smartphone 
FioSaúde de Bolso. A nova versão do App 

traz outros serviços, além da busca por 
credenciados e visualização em mapas, 
que são: a programação de alarmes (avisos 
de horários de medicamentos) e aplicativo 
para fotografar receitas médicas.

Desde então os pacientes têm recebido 
reforço de orientação em relação a 
necessidade de comunicados prévios 
referentes a desistências de compa-
recimento em consultas, bem como cuida-

dos com eventuais 
a t r a s o s ,  q u e  
podem prejudicar 
o bom andamento 
do atendimento 
da Policlínica.

As informações 
passaram a fazer 
parte do boletim 
«Saúde em Suas 
Mãos», distribuído 
na recepção da 
Po l i c l ín i ca .  O  
informativo con-

Atualize o aplicativo FioSaúde de Bolso no seu smartphone!
App disponibiliza mais serviços, como foto de receituário e alarme de medicação

Pacientes passam a receber informes com o objetivo de melhorar atendimento no serviço próprio 
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Orientações disponíveis na recepção da Policlínica.

Evite se atrasar
para sua
consulta

Quando houver desistência, 
você será contactado.

Ligou para marcar
consulta e não tem
horário vago próximo?
Peça para ficar na
lista de espera
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Se tiver que faltar a
uma consulta, avise
com antecedência

2Confira abaixo algumas dicas divulgadas:

Fotografe suas prescrições
e laudos de exames

(receitas médicas, com orientações
sobre medicamentos)

Prescrições

Rede
Credenciada Alarmes Notícias

Contatos Prescrições

Crie um alarme

Alarmes

Contatos

(útil na hora de lembra de tomar

Envie email e/ou ligue direto p/a
Central de Atendimento FioSaúde

seus medicamentos)

Veja serviços disponíveis em
computadores convencionais:

VISUALIZE MAPASPESQUISE NA REDE

NOVIDADES

Baixe gratuitamente ---------
Android Windows PhoneIphones

Cassi

Nome do prestador
Endereço

Telefone
de contato

Ver resultados no mapa

Link para impressão

www.fiosaude.org.br

Em locais com rede ampliada FioSaúde/ Cassi, baixe o App Cassi:
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E a prevenção continua:
De acordo com a programação do calendário de campanhas de promoção da saúde, -

adotado pela FioSaúde e divulgado na edição 77 do Informativo FioSaúde - junho será o mês dos cuidados com o coração e os bene-
ficiários contarão com isenção de cobrança de participação em lipidogramas e testes ergométricos realizados entre 1 e 30/6.

Prevenção do câncer

Abril: mês da saúde bucal na FioSaúde

Maio com prevenção ao

FioSaúde presente em projetos da Fiocruz

tabagismo e com incentivo
à vacinação

ginecológico em março

FioSaúde trabalhando pela promoção da saúde
Nesta página, listamos as recentes ações da 
FioSaúde relacionadas à promoção de saúde. 
Confira textos e imagens:

E m  m a r ç o ,  
mês da mulher, 
a Caixa de As-
sistência in-
vestiu na pre- 

Abril foi o mês de 
prevenção odonto-
lógica. Folhetos infor-
mativos foram distri-
buídos na recepção da 
Policlínica e divulgados 
por email, Facebook e 
WebTV. Além disso, 
foram realizadas pales-

venção do câncer ginecológico, oferecendo 
isenção de participação em preventivos 
realizados durante todo o mês. O exame que 
previne o câncer de colo de útero, é de 
extrema importância e deve ser realizado 
uma vez por ano em todas as mulheres. 

Em maio a campanha foi em combate ao 
tabaco. Foram distribuídos folhetos infor-

psicóloga Cristiane Macedo (da Policlínica 
FioSaúde) falou sobre o tema em um 
encontro com trabalhadores, no prédio da 
Expansão da Fiocruz. 

mativos aler-
tando sobre os 
danos causados 
pelo uso do 
cigarro e seus 
derivados.

No dia 29/5, a

1- Equipe da Policlínica da 
FioSaúde na Dirac/Fiocruz, em pa-
lestra sobre obesidade (em 07/04).

2 -  Re u n i ã o  d o  
Projeto Circuito 
Saudável da Fiocruz 
( i n c e n t i v o  à  
atividade física e 
emagrecimento), 
com presença de 
equipes da FioSaúde 
e Fiotec (09/04).

Confira abaixo locais e datas dos 
eventos onde da FioSaúde esteve 
presente:

4- FioSaúde 
incentivando 
cuidados em 
saúde na Feira 
Fiocruz Sau-
dáve l  ( no s  
dias 25, 26 e 
27 de maio). 

3- A FioSaúde foi um 
dos patrocinadores 
da 3ª Caminhada 
S a u d á v e l  d o  
ILMD/Fiocruz Ama-
zônia, ocorrida no dia 
09/5 no Cigs Manaus.

em parceria com a Odonto Consullte (clínica credenciada da FioSaúde) 
para trabalhadores do prédio da Expansão, sobre conscientização e 
prevenção em odontologia - ministradas pela Dra. Cristina Whately. 
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TABAGISMO
APAGUE ESSA IDEIA!

1

2

Maio também foi tempo de incentivo à vacinação 
contra a gripe, quando os beneficiários da FioSaúde 
receberam folhetos explicativos sobre esta vacina. 4
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