
Publicação da FioSaúde • ANO XIII / NÚMERO 97 • março / abril / maio 2018

Saiba mais na pág. 2 deste informativo

FioSaúde apresenta seu Relatório Anual de
prestação de contas em Assembleia com beneficiários
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Durante a Assembleia da FioSaúde, os beneficiários 
presentes solicitaram que fossem apresentados 
detalhamentos relativos às despesas administrativas 
do plano. Um dos pontos demonstrados foram os 
gastos com impressão e correio no caso dos 
Informativos FioSaúde. A partir das observações ali 
manifestadas, a Diretoria da FioSaúde decidiu por 
reduzir a tiragem das próximas edições dos 
informativos impressos, a fim de que o sistema só 
contemple o envio pelos Correios para titulares com 
idade superior a 60 anos. Aqueles que estão fora 
desse grupo de beneficiários poderão visualizar as 
ed i ç õe s  on l i ne  de  j o r na i s  ( ou  s o l i c i t a r 
excepcionalmente o envio de exemplar impresso) no 
link .www.fiosaude.org.br/informativo

Encaminhamento da Assembleia:
redução de tiragem de impressão
do Informativo FioSaúde
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E X P E D I E N T E

Diretoria mostrou demonstrações econômico-financeiras e dados de gestão do Ano-Base 2017
Assembleia da FioSaúde presta contas aos beneficiários 

Saiba mais sobre a última edição do Relatório Anual da FioSaúde

Nos dias 20 e 26 de abril, a FioSaúde 
convocou seus beneficiários para sua 
Assembleia-Geral Ordinária, que teve 
como pauta a apresentação do Relatório 
Anual e das demonstrações econômico-
financeiras da Caixa de Assistência.

Anteriormente agendado para 13/4 (e adi-
ado em função de período de luto oficial 
na Fiocruz), o evento precisou ser 
realizado em duas datas (primeiro no Nust 
e depois em Bio-Manguinhos), sendo 
transmitido por videoconferência pela 
Internet, de forma a permitir que 
beneficiários de fora do Rio pudessem 
acompanhar a Assembleia.  

Se você tem dúvidas em relação às receitas, 
despesas e sobre como anda a gestão do seu 
plano de saúde, o que você faz?

Uma boa dica é conferir as informações 
presentes no RELATÓRIO ANUAL DA CAIXA DE 
ASSISTÊNCIA. O documento contém um 
panorama do ano-base anterior ao ano de 
publicação, mostrando números, indicadores e 
informações importantes sobre a gestão do 
plano.

M e s m o  d e p o i s  d a  A s s e m b l e i a  q u e 
estatutariamente apresenta o Relatório Anual 
aos beneficiários, a FioSaúde disponibiliza links 
para as versões digitais em seu site na Internet.

Link para visualização dos relatórios no site:

www.fiosaude.org.br/relatorioanual

Durante o evento, os Diretores da 
FioSaúde apresentaram um panorama das  

ações de gestão da Caixa de Assistência 
referentes ao Ano-Base de 2017.   

No primeiro dia do evento, após manifes-
tação de beneficiários que solicitaram 
informações adicionais aos números 
apresentados, foi dado encaminhamento 
para o agendamento de nova data,
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2017
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Alguns pontos do
Relatório Anual

A FioSaúde obteve resultado positivo no 
balanço contábil do ano de 2017 e graças 
aos aportes extraordinários, o patrimônio 
líquido foi igualmente positivo, acima do 
mínimo exigido pela ANS.

Apesar do resultado positivo estampado 
em balanço, as características da 
população assistida, em especial sua 
composição etária, e o mercado em que se 
localiza majorita-riamente, Rio de 
Janeiro, tornam a oferta de assistência 
com qualidade um desafio de grandes 
proporções para a FioSaúde.

Relatório Anual - Ano-Base 2017
veja também arquivos Assembleia

Diretoria da FioSaúde presente na Assembleia-Geral Ordinária da Caixa de Assistência

e Relatório foi levada para votação, 
vencendo a aprovação por parte da 
maioria dos beneficiários que assistiram à 
A s s e m b l e i a  ( h a v e n d o  a p e n a s  2 
abstenções e 8 manifestações de rejeição 
às contas, dentro de uma lista de 
presença com 60 assinaturas).
 

como continuidade ao 
evento.

A partir daí, a pauta de 
deliberação sobre contas

Assim, no dia 26/4 foi 
apresentado detalha-
mento das despesas 
administrativas – confor-
me essa solicitação. 
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Em respeito à diversidade de gênero, será feita a inclusão aos que fizerem solicitação

Nome Social - Entenda

Nome Afetivo

Você sabe o que é NOME SOCIAL? Ele é a 
forma pela qual pessoas transexuais e 
travestis preferem ser chamadas 
cotidianamente, em contraste com o 
nome oficialmente registrado (nome civil, 
que alguns chamam de «nome de 
batismo»).

Cadastro de NOME SOCIAL a beneficiários interessados 

Veja os trâmites da FioSaúde em situações de alteração do Nome Social no cadastro

Em respeito à diversidade de gênero, os 
beneficiários que desejarem terão seus 
nomes sociais incluídos na carteira da 
FioSaúde (e no cadastro como um todo). A 
medida independe de que haja (ou não) 
inclusão do nome social no documento
de identificação (RG ou CPF). 
Para estes, na frente da 
carteira aparecerá a menção a 
«Nome social», seguida da 
forma como o beneficiário 
solicitou. O nome civil constará 
do verso. Para os que usam só o 
nome civil, este também 
constará da frente da carteira,

NOME AFETIVO é o usado por 
pessoas em processo de adoção 
(identificação escolhida pelas 
famílias adotantes) antes
que seja concluído o processo de adoção definitiva.
Nesses casos, os beneficiários da FioSaúde que 
desejarem terão o «Nome Afetivo» incluído no 
cadastro e carteiras, em paralelo ao nome civil da 
pessoa - até que este seja alterado na conclusão de 
adoção.
Nas solicitações, o campo «Nome Afetivo» vai constar 
da frente da carteira da FioSaúde, da mesma forma 
que o nome social mostrado no exemplo de layout 
acima.

Com isso, o nome social passará a 
fazer parte dos sistemas e do 
cadastro da FioSaúde, abrangendo 
também os processos do atendi-
mento na Policlínica. 
No caso de carteiras da Cassi, o 
nome civil será SUBSTITUÍDO pelo 
Nome Social (não haverá dois 
campos de nome no documento, 
como é o caso da carteira da 
FioSaúde). Quem for do Rio e via-
jar para a localidade de atendi-

mento pela Cassi, só poderá ser ali atendido por 
seu Nome Social caso tenha incluído pre-
viamente no documento de identidade (e tenha 
apresentado o documento à FioSaúde).

no campo de registro de «Nome».
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E mais: cadastro também contempla

Verso padrão em todas as carteiras. Confira:

Confira modelo  de layout:

Em solicitações de alteração de nome recebidas até o dia 10 de 
maio, será feita alteração na renovação de carteira (referente 
ao 2º semestre de 2018), com o nome da frente da carteira 
diferente do nome civil do verso. Após esse prazo, também é 
possível fazer a solicitação sem problemas. Neste caso, será 
emitida nova via de carteira com a inclusão dos dados 
solicitados.  

Na frente da carteira aparecerá o « »NOME SOCIAL
dos que solicitaram diferenciação do nome civil.
Para os que usam só o nome civil, este constará
na frente da carteira após os dizeres «NOME» O NOME CIVIL vai constar do verso da carteira
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Abrangência Nacional

Caixa de Assistência Oswaldo Cruz 
Carências
Consulta
Exames/Tratam.
Internações/Internações Obstétricas - Verificar Elegibilidade 

Término
REDE FioSaúde 

Disque ANS: 0800 701 9656 - http://www.ans.gov.br   

SAC (FioSaúde): 0800 28 28 878 | Autorização (FioSaúde): (21) 3865-1881   

Para utilização fora do Rio de Janeiro ligue para 0800 729 0080 - Central de Atendimento da CASSI

Válida somente com Documento de Identidade e verificação da elegibilidade

-----
-----

: XXXXXXXXXXXXXXXX

Nº CARTEIRA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Segmentação Assistencial: XXXXXXXXXXXX

Plano: XXXXXXXXXXXXXXX            Registro:

Validade: XX/XX/XXXX

Acomodação: XXXXXXXXXXX
Empresa: XXXXXX

Matrícula: XXXXXX.XX.X
Data de Nascimento: XX/XX/XXXX

CNS: XXXXXXXXXXXXX
Tipo de Contratação: Coletivo Empresarial

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome social

Nome civil

Solicitações podem ser feitas a qualquer hora

O documento de identidade já pode ter o Nome Social.
Basta solicitar e encaminhar cópia à FioSaúde!

Orientações sobre NOME SOCIAL
no cadastro da FioSaúde

Confira abaixo DOCUMENTAÇÃO a ser encaminhada, de
acordo com idade e/ou local de residência do(a)

beneficiário(a), variando conforme o modo de entrega

Documentação

A relação completa de documentos se encontra
no site www.fiosaude.org.br/nomesocial
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Formulário
de solicitação

Imprima o
formulário

Preencha 
e assine o 

formulário

Clique no link para
acessar o formulário1 2Confira as orientações

ali descritas

Acesse o site da FioSaúde, em www.fiosaude.org.br/nomesocial
Encaminhe o formulário à 
F i o S a ú d e  c o n f o r m e 
orientações disponibi-
lizadas no site da Caixa de 
Assistência.

Confira detalhes na página com 
endereço descrito abaixo:
www.fiosaude
.org.br/cadas
tronomesocial
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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

No dia 11 de abril, a Caixa de Assistência 
esteve presente na Semana da Saúde da 
Cogic/Fiocruz com palestras sobre 
hipertensão, entorses, estiramentos e 
distensões musculares, além de orientações 
em fisioterapia para o dia a dia de trabalho.  

A FioSaúde divulga abaixo dois hospitais no Rio de Janeiro que passaram a fazer 
parte da lista de credenciados do plano de saúde.  

O  oferece Hospita l  Evangél ico
atendimento eletivo em clínica geral.
O local conta com emergência nas 
áreas de clínica médica, ortopedia e 
traumatologia. O credenciado oferece 
atendimento a beneficiários de todos os 
planos da FioSaúde. 

rativo de todos os planos no link: www.
fiosaude.org.br/comparativo2018.

Na Assembleia de 7/12 foi divulgada a 
execução orçamentária até novembro 
(abaixo), que aponta superávit. O rea-
juste é necessário para garantir 
equilíbrio entre receitas e despesas.

FioSaúde presente na Semana
da Saúde da Cogic / Fiocruz

Novos hospitais credenciados: Evangélico e Egas Moniz

Março e abril com campanha sobre vacinação

Sede da FioSaúde foi local de aplicação 
da vacina da febre amarela
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Durante os meses de março e abril, a 
FioSaúde compartilhou informações do 
Ministério da Saúde sobre algumas 
ampliações de acesso à vacinas que 
ocorreram no ano de 2017. Essas 
mudanças já foram aprovadas e as 
vacinas seguem sendo disponibilizadas 
para todo o público, inclusive nos postos 
de atendimentos do SUS (Sistema Único 
de Saúde). Confira ao lado:

O evento contou com a participação dos 
profissionais que atendem na Policlínica da 
FioSaúde: o cardiologista Henrique Mussi, o 
ortopedista Marcelo Gerk e os fisioterapeu-
tas Pedro Montenegro e Nathalia Pereira. 

Cardiologia e ortopedia da Policlínica em palestra

Oficina de práticas em fisioterapia para equipe da Cogic

- Tríplice viral: As duas doses passaram a ser 
indicadas para pessoas de 12 meses a 29 anos. 
Para adultos de 30 a 49 anos, permanece a 
indicação de apenas uma dose.

- Gripe: vacinação para grupos tradicionalmente 
imunizados.

- HPV: além dos meninos, incluiu meninas de até 
14 anos, imunodeprimidos e pessoas que vivem 
com HIV (aids) entre 9 e 26 anos.
- Meningocócica C: O esquema vacinal terá um 
reforço ou uma dose única.

No dia 3 de abril, o Nust esteve na sede da Fio-
Saúde realizando a aplicação da vacina da febre a-
marela aos beneficiários (funcionários da Fiocruz e 
trabalhadores de instituições ligadas à Fundação).

- DTpa adulto: passou a ser recomendada para as 
gestantes a partir da 20ª semana. 

- Tetra viral: passou a ser administrada nas 
crianças de 15 meses até 4 anos. 

- Febre amarela - Em 2018, a vacinação foi 
redefinida para dose única e fracionada.
Confira mais informações sobre a ampliação e  
exceções em recomendação no caso da vacina da 
febre amarela em: www.fiosaude.org.br/noticias

Hospital Evangélico - R. Bom Pastor, 295 - Tijuca

Tel: (21) 2159-2300

Hospital Egas Moniz - R. Riachuelo, 350 - Centro

Tel: (21) 2509-2997

O  atende Hospital  Egas Moniz
pacientes eletivos na especialidade de 
maternidade e clínica médica. Ainda é 
disponibil izado atendimento de 
e m e r g ê n c i a  n a  á r e a  c l í n i c a , 
atendendo pacientes de todos os planos 
da FioSaúde. 

o credenciado informa que além das intervenções eletivas de obstetrícia, 
também atende emergência obstétrica. 

                         No caso da  (hospital no Humaitá),Casa de Saúde São JoséNotícia útil:


