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FUNDO COMPLEMENTAR
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FCAS

APRESENTAÇÃO
Como o próprio nome sugere, o Fundo Complementar de Assistência à Saúde (FCAS) é um fundo que complementa as despesas
que não são cobertas pelos principais programas do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI). O FCAS é constituído por recursos próprios e
possui regras específicas, reunidas em um regulamento exclusivo, diferente do que rege o PSI.
Para ajudá-lo a entender melhor o regulamento do programa, elaboramos esta cartilha. Mas lembre-se: este documento não substitui o
Regulamento, por isso, é importante que ele seja lido na íntegra por
todos os beneficiários. Você pode acessá-lo, no site da Operadora, em
www.cemigsaude.org.br>Institucional>Regulamentos.
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COmO FUNCiONA
As solicitações de reembolso pelo FCAS devem ser encaminhadas à Cemig Saúde, em formulário próprio, acompanhadas dos comprovantes da despesa – pedido médico, notas e recibos. A validade
dos comprovantes é de180 dias. Não podem ser reembolsadas despesas contempladas em qualquer um dos outros programas do PSI.
Para as coberturas contempladas no FCAS e também no PGE, o
beneficiário pode solicitar – pelo PGE – o reembolso de 50% do valor que não tiver sido reembolsado pelo FCAS.

COmO
ASSim?

O CPAP pode ser reembolsado tanto pelo
FCAS quanto pelo PGE. Isso significa que, se o
beneficiário fizer a compra do CPAP por
R$ 1.800, ele terá direito ao reembolso de 60%
do valor pelo FCAS, ou seja, R$ 1.080, desde
que cumpra os critérios do regulamento. Nesse caso, ele pode solicitar o reembolso de metade dos R$ 720 restantes pelo PGE, o que corresponde a mais R$ 360 de reembolso.

COBERTURAS E REEmBOLSOS
TransporTe acessível
O FCAS reembolsa até 90% do valor gasto com a utilização temporária de transporte acessível (transporte adaptado para pessoas
que têm limitações para se locomover) para realização de consultas e
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exames médicos, não sendo aplicável ao uso de ambulância. O valor
do reembolso não pode exceder a 25% do teto anual do PGE.
Quem tem direito ao benefício
Pacientes com limitação temporária de locomoção, atestada pelo
médico, que somente possam ser transportados utilizando cadeira de
rodas. A despesa deve ser autorizada previamente pela Assessoria
Médica da Cemig Saúde. Para ter direito ao benefício, o valor mensal
da despesa precisa ser maior que 10% da renda do titular.

COmO
ASSim?

Dona Marta recebe um salário de R$ 2.000. O
filho dela, o Mateus, precisa utilizar temporariamente o transporte acessível. O custo da despesa com a locomoção para realização de exames e consultas fica em R$ 400 por mês, ou seja, 20% da renda de Dona Marta. Nesse caso,
ela pode solicitar o reembolso pelo FCAS.

MedicaMenTos de uso conTínuo
O cálculo para o reembolso de medicamentos de uso contínuo pelo FCAS leva em conta a despesa realizada no período de seis meses.
Por isso, é necessário apresentar todos os comprovantes de gastos
com medicamentos cadastrados como uso contínuo, pois essa soma
será utilizada para compor o cálculo.
O valor das despesas é somado e o resultado é dividido por seis.
Se o valor encontrado for maior que 7% da renda do titular, o beneficiário receberá a diferença entre o valor encontrado e 7% da renda
dele, multiplicado por seis.
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COmO
ASSim?

Cláudia ganha R$ 2.000. Ela cadastrou na Cemig Saúde os medicamentos de uso contínuo
do marido. Acompanhe abaixo as despesas de
Cláudia com esses medicamentos:
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Total

Valor gasto
R$ 200,00
R$ 360,00
R$ 0,00
R$ 140,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 1.000,00

O gasto foi de R$ 1.000, num período de seis meses. Se dividirmos esse valor por seis, o resultado será R$ 166,67.
Como esse valor é maior que 7% da renda dela, que é R$
140, Cláudia terá direito ao reembolso. O valor reembolsado será a diferença entre os R$ 166,67 e os 7% da renda dela. Ou seja, R$ 166,67 – R$ 140 = 26,67. Agora, multiplicamos esse valor por seis e chegamos ao resultado de R$ 160.
Esse será o valor do reembolso da Cláudia.
Quem tem direito ao benefício
O reembolso poderá ser solicitado quando um sexto do total da
despesa com medicamentos de uso contínuo do grupo familiar por semestre for superior a 7% da renda do titular e o beneficiário tiver es4
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gotado o saldo do PGE, do teto adicional e do Programa de Gerenciamento de Crônicos. Os medicamentos fornecidos pelo SUS não são
reembolsados pelo FCAS. A exceção ocorrerá apenas quando for comprovada a indisponibilidade dos medicamentos na rede pública.
próTese audiTiva
O FCAS reembolsa 60% do valor da prótese auditiva. O valor não
pode exceder a duas vezes o teto anual do PGE e um novo reembolso de prótese só poderá ser solicitado três anos após a última solicitação.
Quem tem direito ao benefício
O beneficiário terá direito ao reembolso quando o valor de cada
prótese dividido por 12 for maior que 7% da renda mensal do titular.

COmO
ASSim?

A prótese auditiva de Fabiana custou R$ 2.880,
que, divididos por doze, correspondem a
R$ 240. Esse valor representa 8% da renda dela, portanto, Fabiana tem direito ao reembolso.

Para ter direito ao reembolso, o beneficiário deve apresentar previamente o relatório médico com indicação do uso do aparelho e o
resultado da audiometria à fonoaudióloga da Equipe Técnica da Operadora, que fará uma avaliação do caso. Além disso, o modelo da prótese deve ser conforme indicado pela profissional e a aquisição deve
ser feita com um prestador conveniado para esse fim. Caso prefira, o
beneficiário poderá fazer a compra com um prestador de sua escolha.
Porém, as regras para o reembolso serão as mesmas.
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equipaMenTos Médico-hospiTalares
Cama hospitalar, cadeira de rodas e de banho
O FCAS reembolsa até 90% do valor do aluguel ou da compra de
cama hospitalar, cadeira de rodas não motorizada e cadeira de banho.
Quem tem direito ao benefício
O reembolso do aluguel ou da compra de cadeira de rodas e de
banho poderá ser solicitado quando o valor da despesa for maior que
7% da renda mensal do titular. O valor do reembolso não pode exceder 50% do teto anual do PGE.
No caso da cama hospitalar, o reembolso independe da renda, mas
o valor reembolsado não pode ultrapassar o valor do teto anual do
PGE. Para aspirador de secreções e nebulizador a jato, o limite é de
25% do teto anual, e também independe da renda.
A necessidade dos equipamentos deve ser comprovada pelo relatório médico, que será analisado pela Assessoria Médica da Cemig Saúde.
aparelho para venTilaÇÃo nÃo invasiva
CPAP ou EPAP
O FCAS reembolsa 60% do valor da despesa com a compra ou
aluguel do CPAP ou EPAP. O reembolso do aluguel é feito apenas para os casos de indicação de uso temporário. A Cemig Saúde conta
com prestador conveniado para fornecimento desses aparelhos.
Quem tem direito ao benefício
O beneficiário terá direito ao reembolso quando o valor de aquisição do CPAP ou EPAP dividido por 12 for maior que 5% da renda mensal do titular. O valor do reembolso não pode exceder a um
teto anual do PGE.
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BIPAP
O FCAS reembolsa 90% do valor gasto na compra ou aluguel do
BIPAP. O valor do reembolso não pode exceder a três vezes o teto
anual do PGE. O reembolso do aluguel será feito apenas para os casos de indicação de uso temporário.
Quem tem direito ao benefício
Assim como nos casos do CPAP e do EPAP, o reembolso será concedido quando o valor de aquisição do BIPAP, dividido por doze, ex-

COmO
ASSim?

A renda de dona Tereza é de R$ 2.500. Ela gastou R$ 1.800 com a compra do CPAP. O valor
da despesa dividido por 12 é R$ 150, ou seja,
6% da renda de dona Tereza, portanto, ela tem
direito ao reembolso.

ceder a 5% da renda mensal do titular.
A necessidade de uso dos aparelhos deve ser comprovada pelo relatório médico e pelo exame de polissonografia. Antes da compra, o
beneficiário precisa fazer um teste do aparelho, pelo período de até
um mês e apresentar o relatório do profissional especializado. Esse relatório serve para atestar a adaptação do paciente e a eficácia do
equipamento. A compra do aparelho deve ser realizada em uma empresa conveniada para esse fim. O FCAS reembolsa 60% da compra
da máscara e do umidificador, aquecido ou não, para qualquer um dos
equipamentos.
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aTendiMenTo clínico para porTadores de
TransTornos psiquiÁTricos e dependÊncia
quíMica
O reembolso concedido pelo FCAS é de 75% dos gastos mensais
com coparticipação para atendimentos clínicos para portadores de
transtornos psiquiátricos e dependência química.
Quem tem direito ao benefício
O beneficiário tem direito ao reembolso a partir do 61º dia de internação. O reembolso é concedido após análise da Assessoria Médica da Cemig Saúde e não pode exceder a quatro vezes o teto
anual do PGE.
dieTa indusTrialiZada por sondas de
aliMenTaÇÃo enTeral
O FCAS reembolsa 60% dos gastos com a dieta industrializada e a
compra de materiais descartáveis (frasco e equipo) para administração da dieta.
Quem tem direito ao benefício*
Para ter direito ao reembolso, os gastos mensais com a dieta, equipos e frascos devem ser superiores a 7% da renda mensal do titular.
O valor do reembolso mensal não pode ultrapassar 50% do teto
anual do PGE. Podem ser reembolsados ainda até 30 equipos e 30
frascos por mês.
A necessidade da dieta deve ser comprovada por relatório médico,
que será analisado pela Assessoria Médica da Cemig Saúde. O relatório médico deverá especificar a quantidade mensal de dieta, frascos e
equipos necessários. O beneficiário deverá apresentar um novo relatório médico a cada três meses.
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COmO
ASSim?

Seu João precisa de dieta industrializada. O médico fez um relatório especificando que ele precisa de um litro por dia, totalizando 30 litros por
mês. Além disso, serão necessários, também, 30
equipos e 10 frascos para administração da dieta. A esposa do Seu João pagou R$ 1.140 pelos
30 litros da dieta (R$ 38 cada litro), mais R$ 300
pelos frascos e equipos, totalizando R$ 1.440.
Nesse caso, Seu João terá direito ao reembolso
no valor de R$ 864,00, ou seja, 60% do valor
gasto com a dieta, os frascos e os equipos.

Fraldas descarTÁveis
O FCAS reembolsa 100% do valor gasto com a compra de fraldas
descartáveis. O limite mensal atual é de R$ 290. O valor é revisto anualmente e aplicado a partir de 1º de agosto. O cálculo é baseado em uma
pesquisa da média dos valores gastos com a compra de fraldas descartáveis em farmácias e drogarias do Programa Farmácia Popular, considerando a utilização de seis fraldas por dia, no período de 30 dias.
Quem tem direito ao benefício*
O beneficiário terá direito ao reembolso quando o gasto mensal
com a compra de fraldas descartáveis for maior que 7% da renda
mensal do titular. Para isso, deve ser apresentado relatório médico justificando a necessidade do uso. A análise do relatório será feita pela
Assessoria Médica da Cemig Saúde.
* O direito ao reembolso para dieta industrializada e para fraldas descartáveis é feito em conjunto, ou
seja, se o beneficiário tiver direito ao reembolso da dieta, a elegibilidade se estenderá automaticamente para o reembolso das fraldas.
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GLOSSÁRiO
BIPAP – Dispositivo Binível de Pressão Positiva nas Vias
Aéreas – permite a configuração de dois níveis diferentes de pressão, uma sobre a inspiração (IPAP) e outra sobre a expiração (EPAP).
CPAP – Dispositivo para Pressão Positiva Contínua nas
Vias Aéreas – dispositivo utilizado para ofertar pressão positiva ao
final da expiração através de máscara facial.
EPAP – Dispositivo para Pressão Positiva Expiratória nas
Vias Aéreas – pressão positiva ao final da expiração através de
máscara facial..
PGC – Programa de Gerenciamento de Condições Crônicas – programa que visa identificar beneficiários do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI) que sejam portadores de doenças crônicas
não transmissíveis, de maior frequência, pela aplicação de métodos
específicos de rastreamento e protocolos assistenciais internacionalmente validados, e acompanhá-los por meio de equipe multiprofissional especializada (médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes
sociais e psicólogos).
PGE – Programa de Garantias Especiais (PGE) – se destina
a cobrir parcialmente despesas relacionadas à assistência à saúde dos
beneficiários e dependentes, conforme disposições no Regulamento
do Prosaúde Integrado da Cemig (PSI). Cada beneficiário possui um
teto anual que inclui o beneficiário titular, seus dependentes e dependentes especiais, não cumulativo.
Renda Mensal – A renda mensal do beneficiário titular será a base
de cálculo utilizada para cobrança da contribuição do PSI.
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SUS – Sistema Único de Saúde
Transporte acessível – Transporte especializado para passageiros
com mobilidade reduzida.
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