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ATENDIMENTO DA UNIMED-RIO 

NA CAPITAL PAULISTA 

 

Já é do conhecimento de todos que no dia 02/09/2015 a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) decretou a alienação compulsória da carteira de beneficiários da Unimed 

Paulistana, uma vez que a operadora não conseguiu sanear os problemas 

econômico/financeiros e assistenciais que vinha apresentando.  

 

O Sistema Unimed, constituído por mais de 300 Unimeds, chamadas “singulares”, presta, 

atendimento por meio de sua rede médica cooperada e rede hospitalar credenciada, sendo 

cada médico cooperado e cada estabelecimento credenciado vinculado a suas respectivas 

singulares, a quem cabe a prestação de serviços médicos hospitalares aos seus 

beneficiários e a qualquer beneficiário vinculado a outra singular. 

 

Nesse contexto, a rede médica e hospitalar, cooperada e credenciada pela Unimed 

Paulistana, em sua área de abrangência atendia em regime de intercâmbio os clientes da 

Unimed Rio e de outras singulares integrantes do Sistema Unimed. 

 

No caso da Unimed Rio, a partir da decisão da ANS a operadora passou a atender a seus 

clientes residentes na capital paulista por meio de atendimento individual, caso a caso, mas, 

ao que se sabe, sem deixar qualquer um de seus usuários sem atendimento. Um canal de 

atendimento exclusivo foi disponibilizado pela Unimed Rio a seus clientes residentes em São 

Paulo.  

 

Evidentemente, essa providência não é a mais indicada e adequada, mas, no momento, é a 

possível, até que seja estabelecida em São Paulo uma nova Unimed singular com rede 

credenciada própria, em substituição à Unimed Paulistana. 

 

A SIAS vem acompanhando de perto, e com muita preocupação, a evolução do assunto 

junto à direção da Unimed Rio e está ciente de que ainda não existe uma solução próxima 

para a volta da normalidade.  

 

Assim, como alternativa para o grupo de clientes da Unimed Rio residentes na capital 

paulista, participantes e assistidos da SIAS, foi realizada cotação de preço junto a outras 

operadoras de serviços médicos e hospitalares (Bradesco, Golden Cross, Sul América e 

Pame). Entretanto, tais operadoras, após examinar o assunto, não se manifestaram 

positivamente, sob a alegação de que o perfil do grupo representa um alto risco de 

sinistralidade e o quantitativo não é suficiente para diluir tal risco, pois uma característica do 

plano coletivo é a solidariedade. 
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Importante dizer que a cotação anunciada ainda não foi encerrada e, no momento a SIAS 

está tentando negociar/insistir apenas com outras operadoras do Estado de São Paulo. 

  

Encerrada essa tentativa de contratação de outra operadora, caso não logrado êxito, nada 

poderemos indicar, exceto que se aguarde que alguma operadora assuma o lugar da 

Unimed Paulistana disponibilizando rede credenciada própria para dar atendimento em 

regime de intercâmbio às demais Unimeds, ou outra providência a ser adotada pela ANS - 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Enquanto isso, a Unimed Rio manterá o 

atendimento, caso a caso, sem deixar qualquer um de seus usuários sem cobertura de 

atendimento médico e hospitalar. 

 

Ressaltamos, que a Unimed Rio não pode cancelar a inscrição de nenhum beneficiário, 

exceto a pedido ou por inadimplência. 

 

Por fim, reiteramos a solicitação de que qualquer demanda não atendida pela Unimed Rio 

dentro dos prazos legais e nas condições estabelecidas pela ANS seja informada 

imediatamente à SIAS e/ou à Mapma para que possam ser tomadas as providências 

cabíveis, dentro do que for legalmente possível. 

 

Permanecemos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos sobre o 

assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RJ, 21 de dezembro 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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