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Em resposta à carta encaminhada pela ASFOC, que solicita a análise de suspensão de reajuste 

e da cota extra para recomposição do patrimônio líquido, entre outras proposições, os 

Conselheiros Deliberativos da FioSaúde assim se manifestam, após reunião extraordinária 

realizada em 29.1.2018: 

A autogestão em saúde é o segmento em que a própria instituição é a responsável pela 

administração do plano de assistência à saúde oferecido aos seus empregados, servidores ou 

associados e respectivos dependentes, sendo o único modelo que elimina a necessidade de 

contratação de intermediários. O sistema permite a interferência direta da organização na 

escolha tja rede credenciada e no acompanhamento da prestação de serviços. 

Ness.e,, aspecto, o Sistema de Governança da FioSaúde é participativo e formado por uma 

diretôria executiva indicada pela Presidência da Fiocruz (cargo também eletivo) e por dois 

conselhos: deliberativo e fiscal composto também por representantes eleitos diretamente 

pelos beneficiários, pela associação de aposentados e pelo sindicato dos trabalhadores. Além 

disso, há duas assembleias ordinárias, uma que aprecia a proposta de reajuste (último 

trimestre do ano) e outra que delibera sobre o relatório anual e as contas da diretoria 

(primeiro quadrimestre do ano), importante espaço de participação democrática e de 

prestação de contas sobre a gestão do plano, que só existe no modelo de autogestão e que 

precisa ser melhor valorizado pelos beneficiários. 

Além da governança democrática, a Autogestão em Saúde apresenta vantagens em diferentes 

perspectivas: (i) econômica, pois os beneficiários pagam apenas os serviços realmente 

efetuados pelos profissionais e prestadores de serviços de saúde; não há gastos com comissão 

de corretores e propagandas; (ii) focado na atenção integral e por isso não há restrições a 

doenças e lesões preexistentes e (iii) qualidade do cuidado em saúde, pois o desenvolvimento 

de programas de prevenção de doenças, utilizados como ferramenta para acompanhamento e 

controle dos riscos a que está sujeita a população assistida, está entre os muitos benefícios 

assegurados pelo segmento de autogestão. 

A FioSaúde, criada em 1998, é um plano de autogestão constituído por cerca de 15.000 

beneficiários, que busca oferecer um atendimento acolhedor e diferenciado. 
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