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Imagem da Clínica Total Saúde, situada em Copacabana:
opção de atendimento aos beneficiários dos novos planos

FioSaúde apresenta
novos planos para 2019:

... Porque você merece total atenção!

Os novos planos foram apresentados
em Assembleia com beneficiários,

que também apreciou os novos valores
de mensalidades a partir de janeiro de 2019

O Total Saúde possui foco na atenção integral
no atendimento por parte de médico generalista.

E mais:
Em breve:

No caso dos atuais planos, confira as mensalidades definidas pelo Conselho Deliberativo a partir de janeiro/2019
Básico Superior Executivo Essencial Clássico Exec esp Familia I Familia II Familia III

0-18 218,66R$ 320,40R$ 454,19R$ 222,03R$ 375,19R$ 456,61R$ 222,03R$ 375,19R$ 456,61R$

19-23 233,23R$ 338,19R$ 480,29R$ 233,13R$ 393,96R$ 482,93R$ 233,13R$ 393,96R$ 482,93R$

24-28 267,85R$ 387,15R$ 553,38R$ 255,33R$ 431,47R$ 556,21R$ 255,33R$ 431,47R$ 556,21R$

29-33 333,46R$ 489,48R$ 692,60R$ 288,63R$ 487,75R$ 697,14R$ 288,63R$ 487,75R$ 697,14R$

34-38 422,74R$ 611,87R$ 870,10R$ 344,13R$ 581,55R$ 875,65R$ 344,13R$ 581,55R$ 875,65R$

39-43 530,25R$ 765,38R$ 1.091,10R$ 444,04R$ 750,39R$ 1.097,38R$ 444,04R$ 750,39R$ 1.097,38R$

44-48 663,27R$ 958,95R$ 1.371,28R$ 543,94R$ 919,21R$ 1.379,23R$ 543,94R$ 919,21R$ 1.379,23R$

49-53 849,11R$ 1.230,39R$ 1.755,86R$ 666,06R$ 1.125,58R$ 1.766,33R$ 666,06R$ 1.125,58R$ 1.766,33R$

54-58 1.053,20R$ 1.530,75R$ 2.178,74R$ 932,50R$ 1.575,79R$ 2.192,88R$ 932,50R$ 1.575,79R$ 2.192,88R$

59+ 1.233,59R$ 1.791,08R$ 2.549,41R$ 1.332,13R$ 2.251,14R$ 2.564,92R$ 1.332,13R$ 2.251,14R$ 2.564,92R$

Novo layout de homepage
para o site da FioSaúde

eleitos pelos
beneficiários da FioSaúde

Novos Conselheiros Deliberativos

Veja o informe na página 4 desta edição

Leia na página 2

Leia na página 4 e veja como isso trará mais comodidade
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Sou obrigado a
mudar para os
novos planos?

O que muda
pra mim se eu
continuar com
meu atual
plano?

Posso migrar
sozinho para o TOTAL

SAÚDE, ou passar só
algum(ns) parente(s)
para o novo plano?

No TOTAL
SAÙDE não

é possível ir a
um especialista?

O TOTAL
SAÚDE atende

fora do Rio?

Qual a vantagem
de entrar para o
TOTAL SAÚDE?

Respostas:

4- R.: Nada.

1- R.: Não. Só migra
quem quer.

3- R.: Sim. As inscrições nos planos
Família permitem isso. Confira
quais os parentes podem estar nos
planos família, acessando
www.fiosaude.org.br/quempodeserinscrito

1- Quem não é da FioSaúde e FAZ PARTE DE OUTRO
PLANO HÁ MAIS DE UM (1) ANO - Terá 50% de redução
no cumprimento das carências - desde que o plano seja
similar ao da FioSaúde, com mesma segmentação
(ambulatorial e hospitalar com obstetrícia).

2- No Total Saúde não haverá exigência de cumprimento de
carências em odontologia para quem migrar de outro plano da
FioSaúde (vantagem continua válida após período de 3 meses).

5- R.: Quando o médico generalista
indicar necessidade, o paciente do
TOTAL SAÙDE será encaminhado
a um especialista credenciado
da rede do TOTAL SAÚDE

6- R.: O beneficiário do TOTAL SAÚDE
somente pode ser atendido dentro da
área de abrangência, que contempla os
municípios do Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e
São João de Meriti

2- R.: Ter um médico
que conheça todo o
seu histórico de
saúde.

1 2

4
5
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No TOTAL SAÚDE o foco é na atenção

É temporada de divulgação dos novos
planos TOTAL SAÚDE, que serão
comercializados a partir de 2019, e que
foram apresentados inicialmente à
comunidade Fiocruz na Assembleia da
FioSaúde com seus beneficiários,
realizada no dia 11 de dezembro no
auditório da Escola Politécnica Joaquim
Venâncio

Em 2019, FioSaúde lança os planos TOTAL SAÚDE

Respostas para dúvidas sobre TOTAL SAÚDE Durante 3 meses, Total Saúde com
campanha de redução de carência

Clínica Total Saúde funciona
em Copacabana

ário procura diretamente o especialista. que contempla a cidade do Rio de Janeiro,
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e
são João de Meriti.

O atendimento no Total Saúde está vincu-
lado à área de abrangência desses planos,

integral, rompendo com os modelos
fragmentados oferecidos pelos
planos de saúde em que o benefici-

No Total Saúde, o beneficiário passa a ter à
disposição um médico (e equipe multi-
disciplinar) que tem condições de resolver
85% das demandas dos pacientes e orienta
a ida a especialista quando necessário.

Confira as tabelas de mensalida-
des.Titulares e dependentes podem optar
por se inscrever nos planos Total Saúde I ou
II e parentes sem condição de dependên-
cia nos planos Total Saúde Família IV ou V.

É nas clínicas Total Saúde
onde o beneficiário
desses novos planos vai
ser atendido pessoal-
mente por médicos
generalistas e equipes
multidisciplinares. O
projeto disponibiliza

inicialmente clínicas em Copacabana e na
Expansão Fiocruz (veja os endereços e os
telefones em .www.fiosaude.org.br/totalsaude)

Foco é na atenção integral e no atendimento por parte de médico generalista

Definida inauguração de outra unidade
no campus da Expansão Fiocruz

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 100 - outubro/novembro/dezembro 2018 Erika Ferreira Schmid - Reg. Jorn. MT 23782/RJ-2002• Editora Responsável •Reportagens Camilla
Ângela Melo da Silva• Diagramação e fotografias Tiragem•Erika Schmid 8.000 exemplares.

E X P E D I E N T E
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Confira a
tabela de

preços:

A FioSaúde está divulgando o Total Saúde com folhetos explicativos.
Material também está disponível no site www.fiosaude.org.br/totalsaude
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Tomando uma base inicial a partir de
cálculos elaborados pela consultoria
atuarial da FioSaúde, os Conselheiros
Deliberativos da Caixa de Assistência
trabalharam sobre a proposta de
percentual de reajuste apresentada pela
Diretoria Colegiada no início do mês de
dezembro.
A partir daí, os integrantes do Conselho
Deliberativo verificaram a necessidade de
reduzir os percentuais de reajustes suge-
ridos nessa primeira reunião de colegiado

A partir de uma segunda reunião do
Conselho Deliberativo, chegou-se aos
percentuais ao lado descritos, que
correspondem à tabela abaixo. Estes
foram apresentados à Assembleia com
beneficiários. Saiba mais nesta página.

Os beneficiários da FioSaúde puderam
acompanhar na manhã do dia 11/12 a
assembleia não-deliberativa com
participação da Diretoria Colegiada e
d a p r e s i d ê n c i a d o C o n s e l h o
Deliberativo da Caixa deAssistência.

O evento aconteceu no auditório da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio, no campus Manguinhos da
Fiocruz. Ali os titulares puderam
observar a proposta de valores de
mensalidades para o ano de 2019,
inclusive os relacionados aos novos

Reajuste dos atuais planos da FioSaúde a partir do mês de janeiro de 2019

Precificação aprovada pelo Conselho Deliberativo
foi antes apresentada na Assembleia do dia 11/12 Preços dos planos

Total Saúde valem até
31/12/2019

Destacamos que a tabela referente aos
planos Total Saúde (exibida na página 2
deste informativo) já vale para todo o
ano de 2019. É possível compará-la com
os valores dos outros planos para o
mesmo período.

(19,5%), a fim de poder ser calculado um
menor percentual, que contemplasse as
necessidades da FioSaúde, ao mesmo
tempo em que se vislumbre o cenário de
p e r d a s s a l a r i a i s p o r p a r t e d o
funcionalismo da Fiocruz.

planos Total Saúde. A partir dos
comentár ios dos benef ic iár ios ,
explanados durante a Assembleia, os
Conselheiros puderam deliberar sobre a
nova tabela, em reunião agendada para
a tarde do mesmo dia.

Confira abaixo os valores de mensalidades e o comparativo com tabela anterior

Trabalho de precificação
deixou valores do Total Saúde
abaixo dos outros planos
(de comercialização aberta)

Lembrando que em 2018, os beneficiários contribuíram com cota extra de aporte de capital no valor de metade de uma contribuição mensal líquida
(base de janeiro de 2018) por beneficiário, dividida em 12 parcelas, cobradas de janeiro a dezembro de 2018. Não haverá cota extra em 2019.

Abaixo, estão os preços da tabela FioSaúde - que estavam em vigor entre janeiro e dezembro de 2018

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

0-18 218,66R$ 320,40R$ 454,19R$ 222,03R$ 375,19R$ 456,61R$ 222,03R$ 375,19R$ 456,61R$

19-23 233,23R$ 338,19R$ 480,29R$ 233,13R$ 393,96R$ 482,93R$ 233,13R$ 393,96R$ 482,93R$

24-28 267,85R$ 387,15R$ 553,38R$ 255,33R$ 431,47R$ 556,21R$ 255,33R$ 431,47R$ 556,21R$

29-33 333,46R$ 489,48R$ 692,60R$ 288,63R$ 487,75R$ 697,14R$ 288,63R$ 487,75R$ 697,14R$

34-38 422,74R$ 611,87R$ 870,10R$ 344,13R$ 581,55R$ 875,65R$ 344,13R$ 581,55R$ 875,65R$

39-43 530,25R$ 765,38R$ 1.091,10R$ 444,04R$ 750,39R$ 1.097,38R$ 444,04R$ 750,39R$ 1.097,38R$

44-48 663,27R$ 958,95R$ 1.371,28R$ 543,94R$ 919,21R$ 1.379,23R$ 543,94R$ 919,21R$ 1.379,23R$

49-53 849,11R$ 1.230,39R$ 1.755,86R$ 666,06R$ 1.125,58R$ 1.766,33R$ 666,06R$ 1.125,58R$ 1.766,33R$

54-58 1.053,20R$ 1.530,75R$ 2.178,74R$ 932,50R$ 1.575,79R$ 2.192,88R$ 932,50R$ 1.575,79R$ 2.192,88R$

59+ 1.233,59R$ 1.791,08R$ 2.549,41R$ 1.332,13R$ 2.251,14R$ 2.564,92R$ 1.332,13R$ 2.251,14R$ 2.564,92R$

Valores na tabela para 2019 -  caso dos atuais planos da FioSaúde (a partir de janeiro)

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

0-18 192,65R$ 282,29R$ 414,79R$ 195,62R$ 330,56R$ 416,99R$ 195,62R$ 330,56R$ 416,99R$

19-23 205,49R$ 297,97R$ 438,62R$ 205,40R$ 347,10R$ 441,03R$ 205,40R$ 347,10R$ 441,03R$

24-28 235,99R$ 341,10R$ 505,37R$ 224,96R$ 380,15R$ 507,95R$ 224,96R$ 380,15R$ 507,95R$

29-33 293,79R$ 431,26R$ 632,51R$ 254,30R$ 429,73R$ 636,65R$ 254,30R$ 429,73R$ 636,65R$

34-38 372,46R$ 539,09R$ 794,61R$ 303,20R$ 512,38R$ 799,68R$ 303,20R$ 512,38R$ 799,68R$

39-43 467,18R$ 674,35R$ 996,44R$ 391,22R$ 661,14R$ 1.002,18R$ 391,22R$ 661,14R$ 1.002,18R$

44-48 584,38R$ 844,89R$ 1.252,31R$ 479,25R$ 809,88R$ 1.259,57R$ 479,25R$ 809,88R$ 1.259,57R$

49-53 748,12R$ 1.084,05R$ 1.603,53R$ 586,84R$ 991,70R$ 1.613,09R$ 586,84R$ 991,70R$ 1.613,09R$

54-58 927,93R$ 1.348,68R$ 1.989,71R$ 821,58R$ 1.388,36R$ 2.002,63R$ 821,58R$ 1.388,36R$ 2.002,63R$

59+ 1.086,86R$ 1.578,04R$ 2.328,22R$ 1.173,68R$ 1.983,38R$ 2.342,39R$ 1.173,68R$ 1.983,38R$ 2.342,39R$

Compare com a precificação vigente em 2018

Percentuais dos cálculos da nova tabela

Planos Executivo,
Executivo Especial
e Família III --------------

Planos Básico, Superior,
Essencial, Clássico,
Família I e Família II --

9,5%

13,5%
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Fevereiro

Março

Abril

Maio

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Junho
(podendo ser
em mês diferente)

Campanhas com orientações sobre prevenção deAIDS e CÂNCER DE PELE
Campanha com distribuição de folhetos sobre incentivo à VACINAÇÃO.
Palestras sobre câncer de pele e sobre aleitamento materno na Fiotec.

Campanha com distribuição de folhetos sobre SAÚDE ODONTOLÓGICA.

MÊS DE COMBATEAO FUMO - campanha com ações sobre o tema

Campanha com ações sobre a IMPORTÂNCIADASAÚDE MENTAL

Câncer de mama (Outubro Rosa) - Distribuição de folhetos, incentivando mulheres a
visitar seus ginecologistas e/ou mastologistas com emisenção de participação
mamografias e ultrassonografias de mama realizadas no mês.

Saúde do Homem - Distribuição de folhetos, incentivando o público masculino a
cuidar de sua saúde e palestra sobre saúde do homem na Fiotec

Divulgação de cardápios nas ceias de fim de ano com opções saudáveis.
Palestra sobre prevenção daAIDS na Fiotec

Palestra(s) de prevenção na Semana da Saúde (Cogic-Fiocruz) - podendo ser
ministrada por profissional de saúde da Policlínica, de acordo com tema /calendário
definidos pela Cogic.

Palestra(s) de prevenção na Sipat - Fiotec - podendo ser ministrada por profissional
de saúde da Policlínica (com tema e calendário definidos pelo SRH da Fiotec).

A importância da medição da DOSAGEM DE GLICOSE no organismo - Ações na
Feira Fiocruz Saudável (e distribuição de folhetos sobre prevenção de DSTs)

Calendário promoção de saúde - FioSaúde 2019
FioSaúde elabora e divulga:

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

D FIOSAÚDEA

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

4

Conselheiros eleitos pelos beneficiários titulares FioSaúde disponibilizará
novo layout para a

homepage do site, em 2019
Cumprindo o cronograma eleitoral, entre
os dias 4 e 7 de desembro, os beneficiários
titulares da FioSaúde (servidores da
Fiocruz ativos ou aposentados, bem como
seus pensionistas elevados à condição de
titulares) puderam - de acordo com o
Estatuto da Caixa de Assistência - votar
pelo site para elegervote.fiosaude.org.br
seus representantes no Conselho
Deliberativo da FioSaúde.

ções foi apresentado formalmente à
Assembleia com beneficiários, em 11/12.

Pensando em oferecer maior comodidade
ao beneficiário que busca informações
através do site , awww.fiosaude.org.br
FioSaúde implantará no início de 2019 um
novo layout para a homepage de seu portal
institucional na Internet.

O destaque será para a
oferta de maior visibilidade
aos menus que propor-
cionam informações úteis
ao beneficiário, bem como
espaço pa ra no t í c i a s
importantes . Aguarde
novidades!

A apuração eletrônica aconteceu no dia
7/12. O sistema de votação apurou 910

votantes, com um total de 903 votos
válidos (sete em branco). De acordo com o
Estatuto da FioSaúde, o resultado das elei-

A posse desses novos Conselheiros eleitos
acontecerá em reunião do Conselho
Deliberativo a ser agendada para 2019, em
data ainda a ser definida pelo colegiado.

Servidores da Fiocruz exerceram seu voto, conforme Estatuto

Silmar Barbalho - 73 votos
Carlos Magno Ramos - 42 votos
Rosane Curi - 31 votos

910 votantes
903 votos válidos

07 votos em branco

E mais:

Cláudio Vasconcelos
390 votos
eleito titular
(mandato de 4 anos)

José Carlos C.
Fernandez
367 votos
eleito suplente
(mand 4 anos)

Confira os votos e os Conselheiros eleitos:

Palestras na Fiotec nos meses de outubro e novembro

Mudanças no atendimento de nutrição na Policlínica

No último trimestre do ano, as
palestras de promoção de saúde
realizadas na instituição Fiotec
levaram seus colaboradores a
entenderem a importância da
prevenção de certos tipos de doença,
como foi o caso da apresentação
ministrada pela ginecologista e mas-

Desde o mês de dezembro, a
nutricionista Danielle Cardoso - que
atuava restrita ao Circuito Saudável –
passou a atender, ao lado na
nutricionista Aline Nery, a todos que

desejam se consultar em nutrição. A
FioSaúde agradece às nutricionistas
Fernanda Pinto e Patrícia Rodrigues por
todo acolhimento prestado até
novembro, quando de ixaram a
Policlínica.

U ro l og i s t a
Ricardo Al-
meida no dia
13/11, sobre
Câncer de
P r ó s t a t a .

tologista Cristiane Torres no dia 18 de
outubro, que falou sobre o Câncer de
Mama, e a palestra apresentada pelo

As imagens ao lado registram as
palestras realizadas na Fiotec,

ministradas em outubro pela
Dra. CristianeTorres (mastologista)
e em novembro pelo Dr. Henrique

Almeida (urologista).
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