
Operadoras de Plano de Saúde e 
Cooperativas de Especialidades Médicas 

como parceiras na Saúde Suplementar



Saúde Suplementar



Custo da Saúde

A VCMH subiu 17,3% em 2018. Alta da despesa foi impulsionada pela utilização 
de serviços médicos e custo de procedimentos.

Fraudes e procedimentos desnecessários corresponderam a quase 
R$ 28 bilhões dos gastos das operadoras de planos de saúde do país em 2017. 

A judicialização na saúde cresceu 130% entre 2008 e 2017.
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Desafios sociais que impactam o setor



Regulamentação específica para as cooperativas

O Sistema Unimed tem lutado junto à ANS por uma REGULAMENTAÇÃO que respeite 
as características específicas das COOPERATIVAS MÉDICAS.

É necessário reconhecer o COOPERATIVISMO como instrumento de INCLUSÃO 
SOCIAL agregado à sustentabilidade socioeconômica.



UNIMED NA 
BAHIA



Para atender os beneficiários do Sistema Unimed no 
Estado da Bahia, a Central Nacional Unimed firmou 
um acordo operacional que contempla a 
negociação de valores e regulamentação dos 
atendimentos.

A medida tem como objetivo principal contribuir 
para o serviço ao beneficiário, com valores mais 
justos e superar os problemas com ações judiciais e 
reclamações por falta de acesso a rede.

CNU e cooperativas de especialidades na Bahia



Representação ao MP da Bahia

Em setembro de 2016, a Central Nacional Unimed fez 
uma representação para o Ministério Público da Bahia 
sobre as cooperativas de especialidade.

O MP direcionou a representação para o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - CADE, que 
decidiu somente agora pela abertura de processo 
administrativo.

Essa manifestação se refere à gestão anterior da 
cooperativa e difere da proposta de diálogo que esta 
administração propõem.



Diálogo como base nas boas relações

As relações firmadas em parceria, pautadas no 
diálogo e na construção de acordos que sejam 
bons para as ambas partes, têm se mostrado 
mais efetivas do que as medidas extremas.



CNU em Salvador

Em 2009, a Central Nacional Unimed assumiu a operação em Salvador, 
como forma de solucionar a insolvência na região.

De 2017 para cá, a nova gestão da cooperativa adotou diversas 
medidas para que as negociações e operações no local atendessem 
as necessidades especificas do Estado como um todo, expandindo e 
fortalecendo o diálogo, e trabalhando conforme a realidade que esse 
mercado exige.



COOPERATIVISMO 
NA MEDICINA



Temos que nos fortalecer por meio da intercooperação e participação cada vez mais ativa nas decisões 
do nosso país, visto que atuamos com um modelo de trabalho que propõe o equilíbrio entre o 
desenvolvimento econômico e o bem-estar social.

Defesa de pautas de interesse de toda 
a saúde suplementar

As obrigações regulatórias e os custos 
desproporcionais afetam o crescimento 
do setor e o acesso da população à 
saúde.

Fortalecimento do modelo



Hoje, a Unimed conta com mais de 110 mil médicos em todo o Brasil e representa cerca de 23% dos 
médicos em atividade, o que mostra a importância do cooperativismo na valorização do médico.

Representatividade médica

81%
dos médicos cooperados consideram

a Unimed como o plano mais 
importante e não abririam mão 

dele de jeito algum.

60%
asseguram que é a marca de maior 
contribuição para a remuneração 

médica no Brasil.



Mudanças urgentes e necessárias

Repensar o modelo de saúde atual é imprescindível para evitar um colapso e depende de uma 
articulação de todas as esferas da sociedade, trazendo desde o poder público até a população para o 
mesmo debate.

A incompatibilidade da inflação geral com os reais custos da saúde recai sobre o setor exigindo 
transformações inevitáveis:

• Mudança do modelo assistencial para a Atenção Primária

• Remuneração à rede prestadora com base em indicadores qualitativos



Um fenômeno na medicina

Medicina da Bahia

24 instituições (7% do Brasil) |  2.296 vagas (6% do Brasil)

Em todo o mundo, a cada ano tem crescido a quantidade de escolas de medicina e, consequentemente, de médicos. 

No Brasil, a Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA é a escola de medicina mais antiga.

Medicina no Brasil

359 instituições |  37.103 vagas

Fonte: http://emec.mec.gov.br

http://emec.mec.gov.br/


“Somos um modelo de negócio 
diferenciado, onde pessoas juntas, 
em torno de um mesmo objetivo, 
criam impactos positivos para o 
país inteiro”. 

– Movimento Somos Coop
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