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FioSaúde divulga novo layout

Destaque nesta edição para a publicação do

do seu portal na Internet
Confira em www.fiosaude.org.br

relatório anual da FioSaúde

Este é o NOVO layout
da homepage do

Visualização facilitada em
smartphones e computadores!

SITE DA
FIOSAÚDE
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Após as devidas apreciações as contas da FioSaúde 
foram aprovadas pela maioria dos participantes da 
assembleia. Para conferir a íntegra do relatório, 
acesse .www.fiosaude.org.br/relatorioanual

O evento ocorreu no auditório do museu da vida e 
foi transmitido via web pela equipe do 
SCD/Fiocruz.

Visualizar informações institucionais da 
FioSaúde na tela do smartphone ou do próprio 
computador. Este é o objetivo da implantação do 
novo layout de páginas institucionais do site da 
Caixa de Assistência, em www.fiosaude.org.br.
O design foi desenvolvido em sistema wordpress, 
que permite legibilidade em telas menores, 
como é o caso de celulares com sistemas android 
e i-phone.

nesses casos, bastando o acesso na tela do 
smartphone através do navegador google 
do celular.

Com o novo layout, a navegação torna-se simples

Para quem realiza a navegação através de 
computadores, o novo design traz 
facilidade na localização das informações 
institucionais da FioSaúde, com a 
utilização de menus horizontais para a 
disponibilização de conteúdo.
A implantação do layout nas páginas do 
site da FioSaúde é a etapa inicial do 
projeto de remodelação completa do 
portal (com a primeira etapa acontecendo 
no início do mês de maio).
Nas etapas seguintes, o novo padrão será 
aplicado também à área restrita - com 
acesso através de matrícula (ou CPF) e 
senha de acesso para disponibilização de 
informações personalizadas.

Novo layout do site da FioSaúde

Relatório anual e contas da FioSaúde aprovados em assembleia com beneficiários

Atualizamos abaixo os nomes dos conselheiros deliberativos, empossados no mês de março

A FioSaúde realizou na manhã do dia 11 de abril sua 
assembleia geral-ordinária para apresentação das 
contas referentes ao ano-base de 2018 contidas na 
última edição do relatório anual da Caixa de 
Assistência.

Mudança permite visualização facilitada, inclusive em smartphones, em www.fiosaude.org.br
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Na fotografia abaixo, a nova homepage do site.
Na imagem da direita, é possível conferir o layout da área restrita dos

beneficiários (ainda no padrão antigo), acessível mediante login e senha. 

Diretores da FioSaúde e presidentes dos conselhos deliberativo e
fiscal fizeram explanações durante a assembleia com beneficiários
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Um hospital tradicional no Rio, sendo um 
dos mais antigos da cidade. Esta é a Casa 
de Saúde São José (do Humaitá), destaque 
desta edição do informativo, e creden-
ciado da FioSaúde para a realização de 
procedimentos hospitalares eletivos e 
também para atendimento em emergên-
cia (pronto-socorro 24h) aos beneficiários 
dos planos da FioSaúde listados abaixo.

A Casa de Saúde São José  oferece 
atendimento 24 horas aos beneficiários da 
FioSaúde em  em:EMERGÊNCIAS
CARDIOLOGIA - EMERGÊNCIAS CLÍNICAS

ORTOPEDIA - OBSTETRÍCIA

Em sua estrutura, a Casa de Saúde São 
José conta hoje com mais de 205 leitos 
instalados.  Para dar suporte aos 
procedimentos de alta complexidade, o 
hosp i ta l  conta  com unidades  de 
tratamento intensivo especializadas, 
como CTI adulto, UTI neonatal e unidade 
coronariana, além de unidade semi-
intensiva e unidade semi-intensiva pós-
operatória.

Superior Clássico Executivo   -  -  -
Executivo Especial Família II e III   -  -
Total Saúde II Total Saúde Família V - 

A São José possui certificações que 
chancelam sua qualidade de atendimento 
e de processos. A sua acreditação mais 
recente e em vigência é a canadense 
qmentum nível diamante, chancelada 
pelo instituto Qualisa de gestão (IQG) e 
accreditation Canada. Vale destacar 
também a acreditação hospitalar por 
excelência, concedida pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), em 2007, 
e com recertificações vigentes
em novembro de 2016.

Nesta edição, saiba tudo sobre emergências e atendimento hospitalar eletivo na
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ (Humaitá)

Planos da FioSaúde
com a Casa de Saúde
São José como
credenciado:

A FioSaúde compartilha a realização de 
premiação oferecida ao IORJ (Instituto de 
Oftalmologia do Rio de Janeiro), clínica 
credenciada da Caixa de Assistência em 
atendimento oftalmológico.

instituto, os oftalmologistas Dr. Almyr 
Sabrosa e Dr. Nelson Sabrosa, no 44º 
congresso da sociedade brasileira de retina e 
vítreo, realizado em Fortaleza, em abril.
Os atendimentos clínicos e cirúrgicos em 
oftalmologia pelo IORJ são disponibilizados 
para TODOS OS PLANOS DA FIOSAÚDE, 
inclusive no caso do TOTAL SAÚDE, em casos 
em que o médico generalista solicita 
encaminhamento para oftalmologista.

CONTATOS COM O IORJ: R. Sete de Setembro, 43/501 Centro - Tels.: 3717-0490 / 9646-1009

O IORJ recebeu o prêmio de melhor vídeo de 
cirurgia de retina, referente ao registro de 
procedimento cirúrgico em paciente 
diabético com descolamento de retina. O 
troféu foi entregue aos diretores médicos do

FioSaúde inicia divulgação sobre hospitais credenciados no plano

Na foto, os diretores médicos do IORJ, Dr. Almyr Sabrosa (à esquerda) e o Dr. Nelson Sabrosa (à direita), recebendo o prêmio

O atendimento na emergência é baseado 
em quatro pilares: atendimento voltado 
p a r a  a  n e c e s s i d a d e  i n d i v i d u a l , 
classificação de risco e admissão simultâ-

Outro destaque na Casa de Saúde São José 
é o segmento materno-infantil, com 
maternidade, berçário e UTI materno e 
neonatal. Ressaltam-se salas destinadas a 
parto vaginal com o conforto e segurança 
para todas as gestantes.

neas, pacientes graves com encami-
nhamento direto ao leito e casos menos 
graves com assistência mais ágil. Os pa-
cientes são recebidos na recepção por um 
enfermeiro, para promover mais tecni-
cidade à etapa de classificação de risco.

IORJ, credenciado da FioSaúde em oftalmologia, recebe
prêmio de melhor vídeo de cirurgia de retina - 2019
Atendimento no IORJ está disponível para todos os planos da FioSaúde,
inclusive para o TOTAL SAÚDE (neste, mediante encaminhamento)

R. Macedo
Sobrinho, 21
Humaitá - RJ

Tel.: 2538-7626

Contato:
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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
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FioSaúde em palestra na Cogic:
A neurologia e o estresse no organismo

Vacina da gripe nos meses de abril e maio

Palestras na FioTec reagendadas para próximos
meses do ano de 2019

Produção de vídeo
institucional para divulgar
o TOTAL SAÚDE

A F i o S a ú d e  e s t e v e 
presente na semana de 
saúde da Cogic, que ocor-
reu em 10/4, com a parti- 
cipação do neurologista 
da policlínica, Dr. Pedro 
Va r a n d a .  O  m é d i c o 
realizou palestra para 
aqueles trabalhadores 
sobre  os  e fe i tos  do 
estresse no organismo.
Os destaques na preven-
ção do problema foram 
alimentação saudável, 
exercício físico, sono e 
meditação.

A FioSaúde recebeu apoio da coordenação 
de comunicação social da Fiocruz (CCS), 
para organizar e desenvolver a produção 
de vídeo institucional para divulgar os 
planos Total Saúde.

O objetivo é ampliar a informação sobre o 
modelo de plano, que visa a atenção 
integral e individual de cada beneficiário. 
A intenção é disponibilizar o vídeo à toda a 
comunidade da Fiocruz, através dos canais 
de comunicação da Fundação - inclusive 
webTV.

Confira mais sobre o evento da semana de saúde daquela
unidade da Fiocruz

Imunização disponível gratuitamente nos postos de saúde.
Veja quem tem direito à vacina

CCS/Fiocruz apoia a FioSaúde
com a produção de material para
divulgação na Web TV /Fiocruz

O neurologista Pedro Varanda apresenta a palestra «neurologia e o estresse
no organismo», na Cogic/Fiocruz, no dia 10 de abril

Imagem: Arquivo FioSaúde

A FioSaúde informa que,  
devido à reforma do es-
paço de eventos da FioTec, 
as palestras programadas

A FioSaúde divulga a 
c a m p a n h a  a n u a l  d e 
vacinação contra a gripe,  
importante ação de pre- 

para aquela instituição 
(prevenção do câncer de 
pele, com o dermatolo-
gista Gustavo Velho, e in-

venção. A vacina é dis-
ponibilizada gratuita-
tamente nos postos, a 
determinados grupos de-

centivo ao aleitamento, 
com a mastologista Cristi-
ane Torres) serão realiza-
das depois do fim da obra.

finidos pelo ministério da 
saúde. As doses serão 
oferecidas até o dia 31 de 
maio. Confira abaixo!

Até o dia 31 de maio 
o  min i s té r io  da 
saúde disponibiliza 
vacinação da gripe 
para estes grupos:

Doença renal nos estágios 3, 4 e 5   /   Síndrome nefrótica   /
paciente em diálise

Transplantados

Portadores de trissomias

Imunossupressão

Órgãos sólidos   /   medula óssea
Síndrome de Down   /  Síndrome de Klinefelter   /  
Sindrome de Wakany   /   dentre outras trissomias

Imunodeficiência congênita ou adquirida /
imunossupressão por doenças ou medicamentos

Condições em que a função respiratória pode estar comprometida
pela doença neurológica   /   considerar as necessidades clínicas
individuais dos pacientes incluindo: AVC, indivíduos com paralisia
cerebral, esclerose múltipla e condições similares  / 
doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou
muscular   /   deficiência neurológica grave

Grupo dos portadores
de condições crônicas

Doença neurológica crônica

Indicações

Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (moderada ou
grave)    /   DPOC    /    bronquiectasia   /   fibrose cística   /
doenças intersticiais do pulmão   /   displasia broncopulmonar   /
hipertensão arterial pulmonar   /   crianças com doença pulmonar
crônica da prematuridade

Doença respiratória crônica

Idosos (acima de 60 anos)

Gestantes

Vacina da gripe gratuita nos
postos de saúde para:

Mulheres no periodo de até 45
dias após o parto (puérperas)

Trabalhadores de saúde (serviços
públicos e privados)

Portadores de problemas crônicos
de saúde (ver ao lado)

Nota técnica disponível em www.fiosaude.org.br/CalendarioCampanhasPrevencao

Professores (rede pública e
privada)

Crianças (de idade entre 6 meses
até 5 anos, 11 meses e 29 dias)

Doença cardíaca congênita   /   doença cardíaca isquêmica   /
hipertensão arterial sistêmica com comorbidade   /
insuficiência cardíaca

Doença renal crônica

Doença cardíaca crônica

Doença hepática crônica Atresia biliar   /   hepatites crônicas   /
cirrose

Diabetes Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos

Obesos Obesidade grau III


