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PLANO MÉDICO – ESCLARECIMENTOS 

 

A Unimed Rio, criada há 44 anos, contando hoje com 5.440 sócios e quase 1,2 milhão 

de clientes em todo Brasil, integra o maior sistema de saúde da América Latina, sendo 

líder do mercado de planos de saúde no Rio de Janeiro e 6ª Maior Empresa de serviços 

no país, segundo a publicação “Maiores e Melhores” da Revista Exame. 

 

Mas nem por isso a operadora escapou da forte crise econômico-financeira presente em 

nosso país, vindo, ao longo do tempo, conforme amplamente noticiado, buscado a 

solução de seus problemas a fim de manter a qualidade dos serviços até aqui oferecidos 

a seus clientes. Importante afirmar que a SIAS mantém contato com a direção da 

Unimed Rio acompanhando a evolução do assunto. 

 

Desde 2005, a Unimed Rio é contratada da SIAS para prestar a seus participantes, 

assistidos e grupos familiares atendimento médico e hospitalar em todo território 

nacional. Ao longo de todo esse tempo a Unimed Rio foi a operadora que apresentou as 

melhores condições para atender à massa de participantes e assistidos da SIAS, uma 

vez que sua rede credenciada e o regime de intercâmbio do Sistema Unimed abrange 

todo o território nacional. 

 

O contrato SIAS/Unimed Rio é da modalidade “Coletivo por Adesão com pós-pagamento 

e coparticipação”, composto por uma só massa de 10.715 usuários (servidores do IBGE 

ativos e aposentados, seus dependentes/ascendentes, e pensionistas) que repartem o 

custo da utilização médica-hospitalar. Por esse motivo, a cada ano as mensalidades 

sofrem reajuste em função do índice do custo dos serviços médico-hospitalares e da 

utilização total ocorrida no período. Esses reajustes são supervisionados e aprovados 

pela Agência Nacional de Saúde – ANS.  

 

Registre-se que independe da SIAS negociações de reajuste que se distanciem muito da 

realidade dos números de utilização e dos índices de inflação médica-hospitalar. A conta 

é simples: receita versus despesa! Mesmo assim, e apesar de haver no contrato 67% de 

usuários com idade acima de 54 anos, responsáveis pela maior utilização do plano 

(sinistralidade), a SIAS tem conseguido anualmente negociar com a Unimed Rio a 

manutenção das mensalidades do plano médico em preços menores do que outros 

planos similares, que são poucos. 
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Independentemente da mencionada crise, já há algum tempo a SIAS tem procurado uma 

operadora que eventualmente possa substituir a Unimed Rio, mas essa tarefa não tem 

sido positiva uma vez que por temos uma massa de usuários espalhada pelo Brasil e 

com faixa etária elevada, o que definitivamente não são condições atrativas, levando as 

operadoras, após a análise dos dados, a apresentarem propostas com custos muito 

elevados, sendo que a maioria prefere não apresentar cotação. Outrossim, a análise dos 

dados para cotação é feita com base em toda a massa de usuários, mas não podemos 

garantir que todos migrem para um novo contrato pois se trata de contrato coletivo por 

adesão. A solução tem que ser boa para todos e não apenas para um ou outro grupo. 

Contratos regionais já foram analisados pela SIAS e se mostram uma solução com 

sobrevivência limitada, como já verificado em alguns casos, uma vez que uma 

quantidade menor de usuários vai ter que repartir o custo do plano que pode ser 

impactado com poucos sinistros dependendo de sua gravidade.  

 

Diante do noticiado agravamento da situação da Unimed Rio, apesar de a mesma já ter 

divulgado os procedimentos para a manutenção do atendimento nas localidades com 

problemas (SIAS Comunica Nº 20/2016), a SIAS, ciente do problema e do desconforto 

de seus participantes, assistidos e grupos familiares usuários do serviço, retomou 

conversações com as operadoras, inclusive com aquelas que se negaram a conversar 

anteriormente. Mas é importante ressaltar que a migração de uma grande massa de 

usuários para outro plano médico é uma operação difícil, complexa e demorada.  

 

A SIAS, juntamente com a Mapma Administradora de Benefícios, está empenhada em 

resolver cada caso de não atendimento, e isso não é de hoje. Aliás, esse monitoramente 

dos contratos assistenciais é uma prática diária da SIAS, ciente de sua responsabilidade 

e compromisso perante seus 8.740 participantes e assistidos, dos quais 5.635 são 

usuários dos serviços assistenciais.  

 

A Gerência de Atendimento ao Participante da SIAS tem sido reforçada, treinada e 

dotada de equipamentos e sistemas, tudo na intenção de dar atendimento ágil e 

eficiente a todos os participantes e assistidos em suas diversas demandas de caráter 

individual e diferenciado, incluindo-se assuntos de caráter previdenciário, objetivo 

principal da SIAS. 

 

A SIAS permanece à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se 

façam necessários. 

 

RJ, 07/10/2016 

DIRETORIA EXECUTIVA 


