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ATENDIMENTO A BENEFICIARIOS DA UNIMED RIO 

 EM SÃO PAULO (CAPITAL)  

 

Desde que a ANS decretou a alienação da carteira da Unimed Paulistana, a SIAS vem monitorando e 

acompanhando, de perto, junto com a Mapma e a Unimed Rio, a solução das demandas de seus participantes 

e assistidos residentes na capital de São Paulo, bem como a evolução das providências no sentido do 

restabelecimento da normalidade. 

 

Em complemento aos demais comunicados sobre o assunto, e após a reunião havida entre as Diretorias da 

SIAS e Mapma e a Superintendência Comercial da Unimed Rio, vimos expor o que segue: 

 

SIAS e Unimed Rio 

 

Contratada pela SIAS desde 2005, hoje a Unimed Rio tem cerca de 12.000 beneficiários inscritos nos contratos 

da SIAS, sendo em torno de 400 residentes na cidade de São Paulo.  

 

Atendimento em São Paulo 

 

Por regra, a Unimed Rio só pode constituir rede credenciada própria em sua área de atuação (Cidades do Rio 

de Janeiro e de Duque de Caxias), e, por esse motivo, até que o Sistema Unimed indique uma nova Unimed 

Singular na capital de São Paulo, a Unimed Rio estará negociando temporariamente, e em caráter excepcional, 

convênios com hospitais, clínicas, laboratórios etc. para atender a seus usuários residentes nessa localidade, 

observada a necessidade de cada caso em particular. 

 

Entretanto, essa negociação ocorre com dificuldade, pois os prestadores de serviços (PF e PJ) são credores da 

Unimed Paulistana e buscam no momento  receber o que lhes é devido. Ademais, por ser pequeno o 

quantitativo de participantes da Unimed Rio residentes da cidade de São Paulo (em torno de 16.000 vidas), 

torna-se pouco atrativo para uma negociação isolada (a Paulistana possuía mais de 700.000 vidas). 

 

No momento, existem algumas alternativas para enfrentar o problema: 

 

Uma delas é a que já está sendo adotada, ou seja, a disponibilização de canais de atendimento para que os 

participantes possam acionar a Unimed Rio, diretamente ou através da Mapma ou SIAS, para viabilizar suas 

demandas de atendimento ou sanar dúvidas. Por meio desses canais, várias demandas de atendimento foram 

recebidas, todas obtiveram resposta e foram ou estão sendo atendidas, via ação direta da Unimed Rio junto 

aos prestadores de serviço. 

 

A outra seria a contratação, em caráter excepcional, de outra prestadora, dentro ou fora do Sistema Unimed, 

para atender aos participantes domiciliados na Cidade de São Paulo (em torno de 400 vidas).  Essa solução, 

embora no primeiro momento se apresente como uma alternativa natural, fica dificultada pelo número reduzido 

de vidas, bem como pela adesão a este novo contrato ter que ser obrigatoriamente facultativa, o que traz 

dúvidas quanto ao número real de interessados.  

 

Além dessas, cogitamos, também, a possibilidade da via judicial, a qual concluímos, por ora, como pouco 

eficaz para a solução do problema, tendo em vista que os órgãos que seriam nela envolvidos já assim estão, 

em razão de suas atribuições institucionais (Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ANS, 

Fundação Procon-SP). Entretanto, já foi protocolado perante o Ministério Público do Estado de São Paulo 

pedido de esclarecimentos sobre o assunto. 
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Sempre importante afirmar que quanto menor o número de vidas no contrato de plano médico, maior é o risco 

de sinistralidade e, portanto, maiores custos das mensalidades.  

 

Ademais, a média de idade dos usuários residentes em São Paulo  não favorece tal negociação.  

 

Contudo, a SIAS, por meio da Mapma, já está providenciando referida cotação, para análise, cuja conclusão 

deve acontecer até final da próxima semana. 

 

Importante ressaltar, ainda, que a solução definitiva, que seria a volta do atendimento por parte dos 

prestadores de serviços (que são os médicos, hospitais, clínicas, laboratórios, etc.), somente será possível se 

outra Unimed daquela localidade assumir a carteira de clientes da Paulistana e, consequentemente, seu 

passivo junto a estes mesmos prestadores. 

 

Registre-se que  nas demais localidades de São Paulo o atendimento das Unimeds Singulares, em regime de 

intercâmbio, está normal. O problema foi localizado somente na capital paulista onde a Unimed Paulistana 

apresentou problemas.  

 

Atendimento de urgência e emergência em São Paulo 

 

A Unimed Rio, em caráter temporário e excepcional, a fim de proporcionar atendimento a seus usuários até 

que o serviço seja normalizado, firmou convênio com os seguintes hospitais para dar atendimento de urgência 

e emergência na capital paulistana: San Paolo (Santana), Santa Helena (Liberdade), Vila Lobos (Mooca) e 

Dom Antonio Alvarenga (Ipiranga).   

 

A Unimed Rio 

 

A solvência e a liquidez da Unimed Rio sempre foram motivos de preocupação da Diretoria da SIAS e essa 

preocupação aumenta sempre que especulações e abordagens depreciativas sobre a operadora são 

veiculadas na mídia. 

 

Com essa preocupação em pauta, em 2014, as Diretorias da SIAS e da Mapma se reuniram com o então 

Superintendente Comercial da Unimed Rio e seus assessores, quando houve a  oportunidade de melhor 

avaliar o cenário e traçar alternativas estratégicas para o caso de eventual necessidade. 

 

Recentemente, tendo em vista várias notícias publicadas na mídia sobre a situação econômica financeira da 

Unimed Rio, inclusive sobre a intervenção fiscal na operadora, ainda em curso, a SIAS buscou maiores 

informações, reunindo-se novamente com seu Superintendente Comercial e assessores.  

 

A conclusão que se chegou foi a de que está havendo uma sensível melhoria nos processos de gestão da 

Cooperativa e os resultados já começaram a aparecer, tanto no aspecto do equilíbrio econômico financeiro 

quanto no incremento do quadro de clientes, com expressivos saldos positivos (adesões - exclusões).   

 

A Unimed Rio possui atualmente 5.650 sócios (médicos cooperados) e aproximadamente 1,1 milhão de 

clientes em todo Brasil, integrando o maior sistema de saúde da América Latina, sendo líder do mercado de 

planos de saúde no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Tem em sua área de abrangência (Rio de Janeiro e Duque de Caxias), 403 recursos credenciados (Clínicas, 

Laboratórios, etc.), 4 mil colaboradores, 96 hospitais credenciados,  2 postos de atendimento e 9 lojas 

hospitalares (postos localizados em hospitais).  
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Em janeiro de 2013, foi inaugurado na Barra da Tijuca o Hospital Unimed Rio, voltado a  procedimentos de alta 

e média complexidade. Este ano, em abril, foi inaugurado o  Centro de Excelência Oncológica, nova opção de 

alta qualidade para o tratamento de câncer, uma parceria entre a Unimed-Rio e a Oncoclínica, localizado 

dentro do Hospital Unimed-Rio. 

 

Nas cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, onde reside mais da metade dos participantes da SIAS, 

essa estrutura facilita o atendimento ao grupo.  

 

Os números da Unimed Rio, embora expressivos no cenário nacional, por si só não garantem total segurança 

quanto à perenidade do negócio. Portanto, como sempre, cabe à Direção da SIAS acompanhar e monitorar o 

desempenho da Unimed Rio, notadamente quanto ao cumprimento dos contratos firmados e, caso apareça 

algum sinal de fragilidade, tomar as medidas mais adequadas.    

 

O Sistema Unimed 

 

Para atuar de forma institucional, foi fundada, em 1975, a Confederação Nacional das Cooperativas Médicas - 

Unimed do Brasil, com a missão de “Integrar o Sistema Unimed”, fortalecendo os princípios cooperativistas e 

valorizando o trabalho médico. 

 

O Sistema Unimed é composto pela Unimed Brasil, Unimed Seguros, Central Nacional Unimed, Unimed 

Participações e Fundação Unimed que foram criadas para serem auxiliares das singulares (nome atribuído a 

cada Unimed local). 

 

Hoje, o Sistema Unimed é composto por mais de 310 cooperativas médicas, entre Singulares, Federações e 

Confederação.  As Unimeds locais atuam no âmbito dos municípios e são denominadas Unimeds Singulares 

(ex: Unimed Rio e Unimed Paulistana).  As Singulares de um mesmo Estado organizam-se em Federações 

estaduais, e as Federações, por sua vez, reúnem-se em uma Confederação Nacional, a Unimed do Brasil.  

 

A Unimed é a maior rede de assistência médica do Brasil e está presente em 83% do território nacional, 

prestando assistência para mais de 19 milhões de beneficiários. É também o maior sistema cooperativista de 

trabalho médico do mundo. 

 

Observação: Os participantes da SIAS estão localizados em quase 1.000 municípios (970 em 2014), daí a 

importância de se ter um contrato de plano médico-hospitalar junto à prestadora de serviços com capilaridade 

compatível com essa realidade. 

 

Abrangência Nacional e Estadual 

 

Os usuários inscritos em planos oferecidos pelo Sistema Unimed poderão receber atendimento médico-

hospitalar de abrangência nacional ou local. 

 

No caso dos contrato da SIAS com a Unimed Rio, seus beneficiários são atendidos em todo o território 

nacional, sendo a assistência médica e hospitalar prestada através das cooperativas médicas integrantes do 

Sistema Nacional Unimed, da seguinte forma: 

 

a) Se estiverem no município do Rio de Janeiro ou Duque de Caxias, serão atendidos diretamente pela 

Unimed Rio por intermédio de seus médicos cooperados e da sua rede credenciada de hospitais, clínicas, 

laboratórios e pronto-socorro; e,  
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b) Se estiverem nos demais municípios do território brasileiro, serão atendidos por uma das cooperativas 

médicas integrantes do Sistema Nacional Unimed, pelo regime de intercâmbio. 

 

Unimed Rio e Unimed Paulistana 

 

Na cidade de São Paulo, área de atuação da Unimed Paulistana, a rede credenciada utilizada até então pelos 

beneficiários da Unimed Rio e de todas as demais Unimeds do sistema, era a da Unimed Paulistana, a quem 

competia admitir os médicos como cooperados; credenciar os hospitais, clínicas, laboratórios e pronto-socorro 

e pagar pelos serviços prestados por estes cooperados e credenciados.  

 

Com a alienação compulsória da carteira da Unimed Paulistana, decretada pela ANS em 2 de setembro, todos 

os cooperados e credenciados vinculados a ela ficaram sem um vínculo formal com qualquer Unimed do 

Sistema, em funcionamento.  

 

Portanto, não há uma Unimed responsável pelos pagamentos dos serviços prestados, daí as negativas de 

atendimento. 

 

Para a solução do problema e a volta da normalidade, o Sistema Unimed, por meio da  da Unimed Central 

Nacional, FESP e Unimed Seguros, está atuando no sentido de credenciar uma nova rede médica-hospitalar 

na capital paulista para atender seus usuários residentes na localidade, bem como aqueles vinculados às 

Unimeds Singulares em regime de intercâmbio. 

 

Como já mencionado, a Unimed Rio só pode constituir rede credenciada própria em sua área de atuação (Rio 

de Janeiro e Duque de Caxias), e, por esse motivo, até que o Sistema Unimed indique uma nova Unimed 

Singular na capital de São Paulo, a Unimed Rio estará negociando, temporariamente, e em caráter 

excepcional, convênios com hospitais, clinicas, laboratórios, etc.  para dar atendimento  a seus usuários 

residentes nessa localidade, observada a necessidade de cada caso em particular. 

 

Canais de Atendimento da Unimed Rio 

 

Até que outra Unimed assuma o lugar da Unimed Paulistana, os usuários da Unimed Rio, residentes na Cidade 

de São Paulo, deverão entrar em contato com a operadora visando sanar dúvidas e apresentar suas demandas 

de atendimento, que serão tratadas caso a caso. 

 

Importante registrar que ao fazerem contato pelos telefones indicados, serão direcionados para uma “célula 

especial de atendimento aos usuários da Unimed Paulistana”, onde o atendimento é específico para o caso em 

questão. 

 

Telefones Unimed Rio: 0800-031-3861 ou (21) 3861-3861, opção 1, depois 1, depois 1 e depois 2 no menu de 

atendimento. Os dois canais funcionam 24 horas, de segunda a domingo, inclusive feriados. 

 

SIAS e Mapma  

 

Os Participantes e Assistidos da SIAS, beneficiários do Plano Médico, podem ainda recorrer aos canais de 

atendimento da SIAS e da Mapma, caso não consigam sanar suas dúvidas ou resolver suas demandas junto à 

Unimed Rio. 
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Canais de Atendimento SIAS 

 

Telefônico 
De segunda a sexta-feira, das 10:00h às 16:00h. 

Rio de Janeiro: (021) 2505-0050 - Demais Localidades: 0800-282-9647. 

Presencial 
De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. 

Rua do Carmo, n.11 - 6º andar - Centro - Rio de Janeiro. 

E-Mail atendimento@sias.org.br    (use preferencialmente este canal) 

Fax (021) 2505-0060 

Cartas Rua do Carmo, n.11 - 6º andar - Centro - RJ - CEP 20011-020. 

Portal SIAS www.sias.org.br  

 

Canais de Atendimento Mapma 

 

Telefônico 
De segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h. 

RJ e Reg. Metropolitana: (021) 2102-1312 – Demais localidades: 0800-025-1312. 

Presencial 
De segunda a sexta-feira, das 8:30h às 17:30h 

Rua Visconde de Inhaúma, n.37 - 5º andar - Centro - RJ - CEP 20091-007. 

E-Mail sias@mapma.com.br  

Fax (021) 2216-4813. 

Cartas Rua Visconde de Inhaúma, n.37 - 5º andar - Centro - RJ - CEP 20091-007. 

Portal Mapma www.mapma.com.br 

 

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre o assunto. 

 

RJ, 11 de novembro de 2015. 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canais de Atendimento SIAS –  
Endereço Eletrônico: atendimento@sias.org.br 

Rio de Janeiro: (21) 2505-0050 - FAX (21) 2505-0060 
Demais localidades: 0800-282-9647 

Ouvidoria: acesse o Portal da SIAS – www.sias.org.br 
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