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UNIMED RIO 

 

Na última semana, a direção da SIAS e da MAPMA estiveram reunidas com representantes 

da Unimed Rio, oportunidade em que foram tratados assuntos relativos à situação da 

operadora e as perspectivas de solução dos problemas. Na oportunidade, a SIAS teve 

antecipadamente a informação do regime de direção técnica decretado pela ANS na 

operadora, o que, ao ver da própria Unimed Rio, é um bom sinal para o efetivo 

acompanhamento das providências que vêm sendo adotadas pela atual administração para 

a volta da normalidade de suas atividades. 

 

Na decretação do regime de direção técnica na Unimed Rio, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) passa a ter o acompanhamento direto de um representante indicado 

pela agência reguladora. Há dois anos passando por uma crise financeira e institucional, a 

cooperativa estava sob a direção fiscal desde 2015, tendo a gestão e as contas observadas 

de perto pela própria ANS. 

 

O órgão esclarece que não se trata de uma intervenção, mas de um monitoramento feito por 

um diretor técnico, que não é um funcionário da ANS e não tem poder de gestão, que vai 

acompanhar de perto a rotina da operadora, orientando a elaboração e a implementação de 

um programa de saneamento com medidas capazes de reverter os problemas 

administrativos e assistenciais detectados. 

 

A finalidade é fazer com que a cooperativa adote medidas mais efetivas para solucionar os 

problemas de natureza assistencial. As ações implementadas deverão refletir diretamente na 

melhoria do atendimento a seus beneficiários e, consequentemente, nos indicadores 

medidos pela ANS. Com esses resultados positivos, a operadora poderá sair do regime 

especial. 

 

Fontes do setor afirmam que a direção técnica já estava prevista nos passos de recuperação 

da empresa e, para o consumidor, é mais uma garantia, pois estará sendo observado outro 

aspecto além do econômico-financeiro. Até porque o índice de reclamações ainda é alto, 

embora não esteja aumentando. 

 

“Temos um problema e estamos totalmente comprometidos em resolvê-lo. A Unimed Rio é 

uma empresa viável e o que mais precisamos hoje é de tempo para que as ações que 

estamos tomando possam surtir efeito” — disse Denise Durão, diretora médica e vice-

presidente da cooperativa de saúde.  
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A Unimed-Rio também esclarece que o atendimento permanece normalizado, sem qualquer 

impacto aos clientes e cooperados, e que toda e qualquer iniciativa da direção técnica será 

no sentido de melhorar a prestação de serviço. 

 

A direção técnica terá a duração de um ano, podendo a operadora ter mais de um regime 

subsequente. A operadora ressalta que, diferente da direção fiscal, que é um 

acompanhamento do panorama econômico-financeiro da empresa, a direção técnica se 

concentra nas questões assistenciais e não representa o primeiro passo para a liquidação: A 

direção técnica visa justamente a evitar que a situação chegue a um nível extremo. Diversas 

operadoras já estiveram neste regime e tiveram sua situação normalizada. 

 

A SIAS e a MAPMA manterão a vigilância sobre o assunto, interferido, sempre que 

necessário, a favor de seus participantes e assistidos, usuários da Unimed Rio, que se 

sentirem prejudicados em suas demandas de atendimento. Os canais de atendimento 

permanecem os mesmos já informados em SIAS Comunica nº 18, 20 e 24. 

 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2016 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

 

 

 

 


