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No início, apenas um consultório e dois psiquiatras. Hoje 
já são nove consultórios e nove especialidades: clínica 
geral, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, ge-
riatria, neurologia, ortopedia, hematologia, psiquiatria, 
além de psicologia, nutrição e enfermagem. Até 2008, 
mais de 10 mil consultas, o que equivale a cerca de 
200 consultas por semana, sem contar as sessões de 
psicoterapia, quatro mil visitas hospitalares, 80 visitas 
domiciliares, números que demonstram o crescimento da 
Policlínica do FioSaúde, que comemora agora em 2009 
cinco anos de atividade.

“A Policlínica surgiu no contexto de crise do modelo de 
atenção atual, crise que é de todo o setor da medicina 
supletiva”, explica o diretor de Assistência, João Barbo-
sa, para quem “o diferencial desse projeto é o fato de 
o usuário poder ser atendido por um médico que tem 
familiaridade com o histórico do paciente. É o resgate 
da relação médico-paciente, com um outro olhar sobre o 
atendimento. Somado a isso, há o atendimento domiciliar 
e acompanhamento nos episódios de internação”.

Qualidade, segurança, atendimento individualizado

A Policlínica foi implantada em 2004, seguindo uma 
orientação do Conselho Deliberativo, que havia cons-
tituído um grupo de trabalho para estudar alternativas 
de atendimento capazes de garantir a qualidade da 
assistência médica. Antes de iniciar a implantação, a 
Diretoria realizou uma pesquisa em setembro de 2003 
com os usuários do plano sobre o interesse em serviços 
próprios e quais as especialidades mais indicadas. 

A primeira especialidade escolhida para ser acrescentada 
ao então já existente Serviço de Saúde Mental, que fun-
cionava desde 2002 com dois psiquiatras, foi o Serviço de 
Cardiologia. Havia apenas dois consultórios, instalados na 
sede do FioPrev, na Expansão do Campus de Manguinhos, no 

Policlínica completa
cinco anos de atividades

Rio de Janeiro, e uma unidade no bairro do Jardim Botânico 
para psicoterapia.

O princípio que norteou a criação da Policlínica foi o cuidado 
com as pessoas. “A nossa administração desde o início tem 
se preocupado em cuidar de pessoas. Trabalhamos com pro-
fissionais sérios, respeitando critérios de seleção específicos 
para os atendimentos em nossa Policlínica. Não há intenção 
em simplesmente tratarmos das doenças, mas sim de cuidar 
das pessoas como um todo. Queremos médicos que gostem 
de pessoas e não que gostem de doenças, relembra o diretor 
de Assistência, João Barbosa.
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Equipe da Policlínica em reunião de planejamento - abril de 2009

Continua na pág. 3
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Atualize seus dados pela internet

Morre no Rio ex-presidente 
do Conselho Deliberativo 
do FioPrev

O ex-presidente do Conselho Delibe-
rativo do FioPrev, Miguel Murat Vas-
concellos, morreu no dia 8 de maio, 
aos 58 anos, vítima de um acidente 
vascular cerebral. Pesquisador da 
Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) e chefe 
do Departamento de Administração  e 
Planejamento em Saúde (DAPS), Miguel 
foi presidente do Conselho de Curado-
res, antiga denominação do colegiado, 
de 2001 a 2003, e presidiu o Conselho 
Deliberativo logo após as mudanças na 
legislação da previdência complemen-
tar, no período de 2003 a 2005.

Portabilidade não vale
para FioSaúde

Junho está chegando 
e com ele o período 
de renovação das car-
teiras do FioSaúde. Se 
você mudou de endere-
ço ou de sobrenome ou 
pretende fazer altera-
ção de modalidade de 
plano, tem até o final 
de maio para atualizar 
seus dados cadastrais. 
Com isso, você evita 
contratempos no rece-
bimento de sua carteira 
e a de seus dependen-
tes e agregados.

estiverem marcados com asterisco 
estão em branco no seu cadastro 
atual. Aproveite a oportunidade 
para completar as informações. Em 
caso de dúvida no preenchimento, 
envie um e-mail para atendimento@
fioprev.org.br.

Você pode fazer a alteração do endereço e dos seus 
dados bancários pelo site do FioPrev – www.fioprev.org.
br, na área restrita para participantes. Basta informar sua 
matrícula e senha e depois escolher a opção Alteração de 
Cadastro. Na tela que se abrir, você verá os dados que 
atualmente constam do seu cadastro. Os campos que 

Mudar de plano de saúde levando 
consigo as carências já cumpridas, 
uma possibilidade que entrou em 
vigor no Brasil a partir de 15 de abril 
deste ano, não vale para o FioSaúde. 
Somente beneficiários de planos in-
dividuais e familiares podem exercer 
a portabilidade de carências. Os 
planos de saúde coletivos não estão 
incluídos na nova regra, fixada pela 
Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), por meio da Resolução 
Normativa nº 186. O FioSaúde é um 

plano coletivo fechado de assistência 
médica, ou seja, atende apenas aos 
servidores da Fiocruz. 

O FioSaúde não pode aceitar usuários 
de outros planos que estejam portan-
do suas carências nem os servidores 
podem levar as carências já cumpridas 
no FioSaúde para outras operadoras. 
Isto porque a norma se refere apenas 
a planos individuais e familiares, tanto 
em relação ao plano de origem quan-
to ao de destino. 
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A ampliação, em 2005, obedeceu às 
demandas dos próprios usuários. A 
escolha das especialidades ortopedia 
e geriatria foi baseada em um estudo 
do perfil de utilização das especiali-
dades médicas. A expansão também 
foi física: a Policlínica ganhou 
três consultórios, ficando 
com nove salas para aten-
dimento. A ortopedia, além 
das consultas ambulatoriais, 
também passou a atuar em 
cirurgias.

Em 2006, montou-se o pri-
meiro grupo antitabagismo, 
dentro da visão de 
atuação não apenas 
no atendimento, mas 
também na prevenção 
de doenças. Foi neste 
ano também que se 
realizou o primeiro 
seminário de avalia-
ção das atividades da 
Policlínica, em Cabo 
Frio, no qual se traçaram diretrizes 
para a ampliação dos serviços. 

Endocrinologia, neu-
rologia, clínico geral, 
pneumologia, hema-
tologia e nutrição fo-
ram as especialida-
des que a Policlínica 
passou a oferecer no 
primeiro semestre de 
2007, quando mais 
quatro consultórios 
foram agregados. O 
programa de controle 
da obesidade, em 
parceria com unida-
des da Fiocruz, surgiu 
naquele ano. 

No mesmo período, se implantou o 
programa de visitação hospitalar, que 
surgiu como uma decorrência do tra-
balho desenvolvido no ambulatório. Os 
usuários recebiam acompanhamento 
nos consultórios, mas quando eram in-

ternados não contavam com o mesmo 
tipo de atendimento. A visitação veio 
então  com o objetivo de estender o cui-
dado médico desempenhado nos con-
sultórios da Policlínica às internações. 
Ao mesmo tempo, o programa cria um 
vínculo com pacientes e suas famílias. 
Os casos de usuários internados que 
não contam com médicos assistentes 
na internação são assumidos pelos 
médicos especialistas do programa de 
visitação hospitalar.

No segundo semestre de 
2007, nova expansão física, 
e a Policlínica chegou aos 13 
consultórios.

Em 2008, além do atendi-
mento ambulatorial, domici-
liar, da visita hospitalar e das 
cirurgias ortopédicas, a Poli-
clínica atuou na Oficina da 
Saúde da Dirac, evento que 
fez parte do Programa de 
Avaliação e Intervenção em 
Fatores de Risco da Dirac, 
com o objetivo de identificar 
fatores que pudessem pre-
judicar a saúde dos traba-
lhadores daquela unidade, 
como hipertensão arterial, 
diabetes, sedentarismo, má 
alimentação e sobrepeso, e 

agir para mudar este quadro. 

Por enquanto, a Policlínica está implan-
tada apenas no Rio de Janeiro, mas já 
há estudos para a viabilidade de exten-
são deste projeto para Belo Horizonte, 

Salvador e Recife. 

Como parte das comemo-
rações pelos cinco anos 
deste projeto de sucesso, 
nas próximas edições do 
Informativo FioSaúde, você 
vai conhecer um pouco 
mais de cada uma das 
especialidades oferecidas 
pela Policlínica. 
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Nutrição é 
oferecida há 

dois anos

Geriatria está na 
Policlínica desde 
2005

Endocrinologia é especialidade 
oferecida a partir de 2007

Equipe da Saúde Mental, em 
2005, na casa do Jardim Botânico

Na primeira expansão física, 
Cardiologia e Ortopedia

Enfermagem 
participa dos 
programas de 
prevenção
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MPOG autoriza aumento no per capita do FioSaúde
O Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) auto-
rizou o aumento do per 
capita repassado pela 
Fiocruz ao FioSaúde de 
R$ 42,00 para R$ 60,00 
no primeiro semestre 
de 2009 e R$ 65,00 
no segundo semestre. 
A autorização faz parte 
da padronização no per 
capita para custeio de 
assistência médica dos 
servidores dos órgãos 
federais. Com isso, o 
plano de saúde deverá receber este 
ano mais R$ 4 milhões da Patrocinado-
ra além dos R$ 7,15 milhões previstos 
no orçamento da Fiocruz.

O anúncio do aumento do repasse 
veio após reunião no dia 30 de março 
do Diretor de Assistência, João Bar-

bosa, com técnicos da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF) do Minis-
tério do Planejamento, em que foram 
analisadas as contas do FioSaúde, as 
necessidades de custeio, o histórico do 
plano e seu modelo de funcionamento. 
A SOF estava analisando as informa-
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Hospital Rios D’Or em Jacarepaguá é o mais novo credenciado do FioSaúde

Desde março, os usuários do FioSaúde contam com uma nova opção de atendimento hospitalar.

ções referentes ao plano de 
saúde desde fevereiro, quan-
do haviam sido retomadas 
as negociações em torno do 
repasse da Patrocinadora.

A receita gerada com o au-
mento do per capita ainda 
está abaixo dos R$ 20 mi-
lhões solicitados na proposta 
orçamentária da Fiocruz 
para 2009, e que, junta-
mente com as contribuições 
dos usuários, permitiriam 
ao plano de saúde manter o 
equilíbrio financeiro e cons-
tituir reservas. 

A Diretoria Executiva permanece 
aguardando o retorno do MPOG so-
bre o FioSaúde para prosseguir com 
as negociações para a liberação dos 
R$ 20 milhões, conforme definido no 
ano passado.

O hospital Rios D’Or é o mais recente credenciado do plano, oferecendo 
atendimento em urgência e emergência 24h para usuários do FioSaú-
de em todas as modalidades de plano (básico, superior e executivo) e 
internação para superior e executivo. A capacidade de atendimento no 
local é de até 8 mil pacientes por mês e de 108 leitos.

O Rios D’Or está localizado no bairro da Freguesia, em Jacare-
paguá, num terreno de 10.600 metros quadrados e foi concebido 
como um hospital verde - o projeto conta com captação de água da 
chuva, racionalização de consumo de energia elétrica e redução do 
volume do lixo que é jogado fora (com rigorosa coleta seletiva

O hospital Rios D’Or fica na Estrada dos Três Rios, 1366

Tel.: 2448-3600 - Freguesia – Jacarepaguá.

Confira abaixo a relação dos serviços
oferecidos pelo RiosD’Or:

Emergência completa 24h (adulto e infantil) em 
áreas como cirurgia geral, clínica médica, pedia-
tria, oftalmologia, otorrinolaringologia, traumato-
ortopedia etc.

� Centro de diagnóstico por imagem e laboratório

� Unidades de internação em quarto particular 
(somente para planos Superior e Executivo)

� Unidade de tratamento intensivo e semi-intensivo

� Centro cirúrgico

� Pediatria


