
 

 

 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020 UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO 
 

É com satisfação que finalizamos nosso primeiro ano desse mandato e concluímos que grandes foram os 
desafios. Em meio a um cenário de incertezas, estamos diante de uma inédita mobilização global pela saúde 
e pela vida das pessoas. No enfrentamento à pandemia do novo coronavírus estivemos ao lado do 
cooperado, não poupando esforços para irmos além, no cuidado de quem cuida. 
Conscientes dos impactos dessa crise e do iminente risco que surge como resultado da fusão de grandes 
operadoras de planos de saúde focadas em ampliar sua atuação no interior, estamos acompanhando de 
perto o cenário local, atentos às necessidades dos cooperados e rede credenciada, lutando bravamente para 
manter assistência médico-hospitalar de qualidade aos clientes, sem descuidar das medidas de manutenção 
da estabilidade econômico-financeira da Cooperativa. 
O que estamos passando nos ensina que prevenção é fundamental na saúde assim como na economia e 
que, não devemos utilizar os recursos como se não houvesse amanhã, arriscando a sustentabilidade da 
organização no futuro e por esse motivo, seguiremos unindo forças para firmar cada vez mais a Unimed 
Costa do Descobrimento como destaque no cenário de assistência à saúde do Extremo Sul da Bahia. 
Desde o dia 19 de março deste ano, temos trabalhado com intensa dedicação, propondo levar a Cooperativa 
a um patamar de ainda mais confiabilidade administrativa e financeira, com base em uma gestão sólida e 
transparente, buscando oferecer melhorias na infraestrutura, na atenção ao cooperado, na qualidade dos 
serviços e no retorno dos investimentos, visando maiores e melhores resultados para você, COOPERADO, 
razão maior da existência da Cooperativa. 
 
DESTINAÇÃO DE SOBRAS 
 

A Política de destinação de Sobras da Unimed Costa do Descobrimento se baseia conforme 
disposições estatutárias com incorporações a reservas legais ou quando decidido em Assembléia Ordinária, a 
incorporação ao capital social dos cooperados, ao FATES ou Reserva de Contingência. 
 
GOVERNANÇA 
 
A Unimed Costa do Descobrimento conta com uma estrutura de governança sólida, o diálogo ético e 
transparente e a igualdade das relações fazem parte do processo de tomada de decisão e tem apresentado 
sucessivos resultados positivos. Nossa solidez mesmo diante de um cenário de pandemia é fruto de uma 
gestão baseada nos princípios das melhores práticas de governança, com atuação ética, transparente, 
profissionalizada e apoiada pela participação dos cooperados e colaboradores. 
A estrutura de Governança da Unimed Costa do Descobrimento está baseada nas melhores práticas do 
mercado, em concordância com orientações, normativos e indicações da Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB), do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 
As composições e competências de cada agente de governança estão previstas no Estatuto Social e 
Regimento Interno da Cooperativa, é composta pelos órgãos sociais e seus assessoramentos. 
O órgão supremo da Unimed Costa do Descobrimento é na Assembleia Geral onde são discutidos e votados 
assuntos importantes para a Cooperativa e são eleitos os membros dos Conselhos e Diretoria Executiva. 
A 26ª Assembleia Geral Ordinária de 2020 aconteceu no dia 18 de março e contou com a participação de 32 
cooperados e 2 médicos em estágio probatório. Foi realizada ainda uma Assembleia Geral Extraordinária 
para alteração do Regulamento do Fundo de Reservas para Contingências. Devido ao combate a proliferação 
do Covid-19 a AGE foi realizada na modalidade semipresencial, na sede da Cooperativa e pelo aplicativo 
Zoom. Houve a participação de 12 cooperados presencialmente e 42 cooperados por videoconferência, 
participaram ainda 6 médicos em estágio probatório (5 online e 1 presencial).  
 
Formada por um Presidente e dois Diretores Executivos com mandato de dois anos, a Diretoria da Unimed 
Costa do Descobrimento responde pela gestão e tem encargo de alcançar resultados e executar as normas 
para cumprimento dos objetivos da Cooperativa. 



 

 

 
 
Composto por quatro cooperados eleitos com mandato de dois anos e pela Diretoria Executiva, o Conselho 
de Administração tem a responsabilidade de planejar e traçar metas para operações e serviços da 
Cooperativa e acompanhar e controlar resultados. 
 
O Conselho Técnico é composto por três membros efetivos e três membros suplentes com mandato de dois 
anos, e é atribuída a responsabilidade de apresentar parecer prévio sobre admissão de cooperado, fazendo 
relatório pormenorizado no caso de optar pela não admissão, entre outras atribuições de caráter técnico-
médico. 
 
O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos e três membros suplentes eleitos com mandato de 
um ano, e a este Conselho compete exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços 
da Cooperativa. 
 
O Conselho de Especialidades foi criado em 06 de agosto e é um órgão de caráter consultivo que presta 
apoio e assessoria técnica e científica ao Conselho de Administração e tem o objetivo e responsabilidades de: 
 
I. Assessorar e apoiar o Conselho de Administração em estudos, levantamentos, informações e pareceres, 
estritamente de ordem técnica e científica, relativos às respectivas especialidades; 
II. Assessorar e apoiar o Conselho de Administração nos processos de gestão e incorporação de tecnologias 
em saúde; 
III. Atuar como órgão mediador e fomentador da harmonia entre os cooperados da respectiva especialidade, 
rede credenciada, órgãos de Direção e a Auditoria Médica da Cooperativa, gerando clima de cooperação 
indispensável para o bom andamento dos trabalhos; 
IV. Propor, ao Conselho de Administração, critérios técnicos para as atividades inerentes às especialidades; 
V. Subsidiar o trabalho de elaboração de diretrizes médicas, protocolos e normatização de procedimentos das 
respectivas especialidades, inclusive para os recursos próprios da Cooperativa; 
VI. Representar os cooperados da respectiva especialidade junto ao Conselho de Administração; 
VII. Buscar, em consonância com os princípios cooperativistas, o benefício coletivo de todos os cooperados 
da Unimed Costa do Descobrimento e não apenas daqueles cooperados das respectivas especialidades. 
Os Representantes das Especialidades foram eleitos por voto direto pelos médicos cooperados das 
especialidades. Eleitos os representantes, o Conselho de Especialidades foi responsável pela indicação do 
coordenador entre seus membros, sendo ele o Dr. Orlando Etore Correa Pineli. 
A Diretoria Adjunta é composta por um médico cooperado, e tem como atribuição promover a atuação 
cooperativista, servindo como interlocutor das demandas dos médicos cooperados que atuam na cidade de 
Porto Seguro, compreendendo também as cidades Santa Cruz Cabrália e Belmonte. 

 
A equipe de Auditoria Médica é composta por 4 médicos auditores. As atribuições e serviços que atualmente 
compõem o escopo de atuação da Auditoria médica são: Análise de solicitações de autorizações de guias 
hospitalares e serviços diversos de diagnóstico e terapia, na rede local e intercâmbio; Auditoria concorrente 
realizada nos prestadores credenciados e contratados; Auditoria das faturas locais e de intercâmbio; Perícia 
Médica; Análise de processos de credenciamentos, extensão de credenciamento/ atendimento – Vistoria 
Técnica e Relatório; Análise de processos de incorporação de novas tecnologias; Avaliação de todos os 
contratos que envolvem prestação de serviços assistenciais; Elaboração de pacotes de procedimentos; 
Suporte técnico ao setor jurídico – análise e pareceres para Notificação de Investigação Preliminar (NIP) ANS 
e Processos Judiciais; Análise de contestações de glosas enviadas e recebidas no Intercâmbio Nacional 
através da ferramenta AJIUS; Elaboração de Relatórios Técnicos Indicadores Assistenciais para suporte às 
ações e decisões gerenciais; Elaboração de estratégias e supervisão técnica das ações de monitoramento da 
pandemia Covid-19; Análise de ABIs (ressarcimento ao SUS) – Verificação “in loco” e pareceres. 

 
 
 
 



 

 

 
RELACIONAMENTO COM CLIENTES E COOPERADOS 
 
Ações de relacionamento com Clientes 
 
A carteira de beneficiários da Unimed Costa do Descobrimento, apesar dos sucessivos reveses da economia, 
vem se mantendo dentro do quadro apresentado para o setor pela Agência Nacional de Saúde. A redução de 
nossa carteira tem espelho no que ocorre em âmbito nacional, engrenado em fatores econômicos alheios aos 
nossos anseios e controle. 
 
Nosso Atendimento 
 
O ano de 2020 ficará vívido em nossas memórias por um longo tempo. Foi um ano de angústia, mas, também 
foi tempo de ressignificar o sentido de nossas próprias vidas. Foi o momento de (re)descobrir o quanto somos 
adaptáveis e resistentes, e que conseguimos nos reinventar para buscar novos caminhos e enfrentar os 
desafios impostos pela pandemia. Nos fortalecemos para lidar com as angústias, medos e incertezas, 
reafirmando o nosso propósito em atender com excelência, empatia e eficiência. 
A central de atendimento 24 horas é um canal de atendimento gratuito com linhas exclusivas e com pessoal 
treinado para atender as Urgências e Emergências e prestar suporte a Rede Credenciada fora do horário 
comercial. 
 
Pesquisa de Satisfação 
 
A Pesquisa de Satisfação de Beneficiários de Planos de Saúde é um dos componentes para o Programa de 
Qualificação Operadoras – PQO, tem como objetivo aumentar a participação do beneficiário na avaliação da 
qualidade dos serviços oferecidos pela Unimed Costa do Descobrimento. Está inserida na Dimensão de 
Sustentabilidade de Mercado (IDSM) do IDSS, que agrega os indicadores relativos ao equilíbrio econômico-
financeiro da Cooperativa e relativos à satisfação dos beneficiários com os serviços prestados. 
A pesquisa realizada em 2020 apontou que a Unimed Costa do Descobrimento atingiu o percentual de 81,4% 
na satisfação dos beneficiários, um resultado que demonstra nosso comprometimento com nosso negócio. 
 
Ouvidoria 
 
A Ouvidoria da Unimed Costa do Descobrimento não busca apenas atender a RN 323/2013, mas também 
aperfeiçoar a comunicação com seus beneficiários, aprimorar o atendimento e melhorar os serviços prestados 
com base nas manifestações recebidas. Em 2020, ano atípico devido a pandemia que assola o mundo, 
ouvimos, qualificamos e mediamos todas as demandas recebidas pela Ouvidoria, as demandas foram 
trabalhadas pela equipe buscando sua causa raiz, objetivando adequação dos processos internos e 
recorrência das manifestações.  
Nesse contexto, a Ouvidoria da Unimed Costa do Descobrimento na busca de aperfeiçoamento de suas 
funções iniciou o programa Ouvidoria de Excelência – Versão Pocket, programa desenvolvido pela Unimed do 
Brasil para qualificação das ouvidorias de pequeno e médio porte que precisam de apoio para iniciar a 
estruturação de unidade organizacional de Ouvidoria, assegurando a estrita observância das normas legais e 
regulamentares relativas aos direitos dos beneficiários. O principal objetivo do programa é capacitar as 
Unimeds para que tenham condições mínimas necessárias para o funcionamento de uma Ouvidoria. 
Em 2020 foram protocoladas 20 manifestações no canal da Unimed Costa do Descobrimento, um número 
consideravelmente alto na avaliação do histórico da Ouvidoria, todas as manifestações foram atendidas no 
prazo regulamentar. 
 
Portal Unimed 
 
Para facilitar o acesso a todas as informações e serviços da Unimed Costa do Descobrimento, o nosso portal 
possibilita acesso rápido e fácil a diversos conteúdos sobre saúde e sobre a Cooperativa, canal do 
beneficiário e do cooperado, guia médico, fale conosco, entre outros. 



 

 

 
 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM COOPERADOS 
 
Várias foram as ações de relacionamento e comunicação durante o ano e, mesmo sendo um ano onde os 
encontros e reuniões presenciais não foram permitidos, mantivemos a agenda de reuniões no formato virtual 
objetivando levar mais informações sobre a Cooperativa com transparência e seriedade, estimulando ainda 
mais a participação dos cooperados nos assuntos da Cooperativa. Entre as ações, destacamos o boletim 
trimestral do Conselho de Administração. Divulgado a todos os médicos cooperados, o boletim apresenta as 
principais ações dos conselhos e Diretoria Executiva. 
 
Programa de Participação Pontuada 
 
Outra importante iniciativa é o Programa de Participação Pontuada que tem como proposta promover a 
integração Cooperado-Cooperativa a partir do estabelecimento de uma parceria onde o Cooperado valoriza e 
prestigia sua Cooperativa e a Cooperativa valoriza e prestigia o seu Cooperado. O programa objetiva ainda a 
participação dos Cooperados no processo decisório da Cooperativa, estimula a busca permanente pelo 
aprimoramento científico e profissional e a contribuição direta do Cooperado para o desenvolvimento da 
comunidade científica local, promove a integração dos Cooperados com a Cooperativa em seus processos 
operacionais e estimula a participação do Cooperado em programas de inclusão social, projetos, ações e 
campanhas de responsabilidade socioambiental, promovidas ou patrocinadas pela Cooperativa e incentiva a 
adoção de hábitos saudáveis e participação em eventos sociais promovidos pela Cooperativa. O programa 
possui regulamento próprio e sua última alteração pelo Conselho de Administração foi em 14/05/2020, em 
que foram contempladas novas atividades na tabela de pontos.  
 
NDH - Núcleo de Desenvolvimento Humano 
 
O Núcleo de Desenvolvimento Humano é órgão de apoio ao Conselho de Administração tendo como 
premissa maior, promover a educação cooperativista, por intermédio de programas que incluem a expedição 
de periódicos, contendo informações sobre a Unimed Costa do Descobrimento e o movimento cooperativista, 
além de patrocinar encontros, palestras e outros eventos socioculturais que visem o desenvolvimento e 
melhoria do seu quadro social.  
O NDH desenvolve anualmente ações que promovem a integração entre os cooperados através da realização 
de eventos, além do incentivo a educação médica continuada através de subsídio a cursos/congressos para 
atualização profissional do cooperado. Estes incentivos visam também tornar os cooperados mais eficientes 
na gestão dos seus negócios, ampliando a atuação dos médicos junto à Cooperativa, e com isso oferecer 
melhores serviços de saúde aos nossos beneficiários. Os cooperados ainda contam com auxílio da Secretaria 
da Cooperativa em horário comercial através do WhatsApp corporativo e e-mail. Toda a comunicação é 
realizada através de lista de transmissão de WhatsApp, e-mail ou presencialmente. 
 
Benefícios 
 
PGBL: Preparar-se para o futuro é uma preocupação que todas as pessoas devem ter. O Plano Gerador de 
Benefício Livre - PGBL é um Plano de Previdência Complementar que permite acumular e investir recursos 
para o futuro. A Unimed Costa do Descobrimento responsável pelo Plano Instituidor, contribui financeiramente 
com o valor de uma consulta e meia, em favor de cada um de seus cooperados ativos e com produção 
médica na Cooperativa. 
 
SERIT: O Seguro de Renda por Incapacidade Temporária é um benefício parcialmente subsidiado pela 
Unimed aos seus cooperados com o objetivo de garantir um suporte financeiro quando este encontrar-se 
impedido de exercer suas atividades, sendo disponibilizado o valor contratado junto a Seguradora durante o 
período de afastamento. Atualmente o valor pago para 30 dias de afastamento é R$ 3.194,10. 
 
 



 

 

 
Seguro VG: A preocupação com a família move as pessoas a buscarem um seguro de vida, proporcionando 
mais tranquilidade na ocorrência de eventos indesejáveis. Em caso de morte do segurado, seja natural ou 
acidental, garante ao beneficiário, o pagamento do capital contratado. Desta forma, a Unimed garante aos 
seus cooperados este benefício no valor de R$ 97.000,00. 
 
Plano de Saúde: A Unimed Costa do Descobrimento proporciona ao médico cooperado o melhor plano de 
assistência à saúde com desconto na mensalidade nos percentuais de: 100% ao cooperado, 50% aos seus 
dependentes legais e 30% aos agregados (pai, mãe, sogro e sogra que residam na área de atuação da 
Unimed Costa do Descobrimento). No ato da adesão, o cooperado poderá optar por plano na modalidade 
sem coparticipação com acomodação coletiva (enfermaria) ou com coparticipação com acomodação coletiva 
(enfermaria) ou individual (apartamento), sendo que, nestes casos, caberá a este o pagamento dos valores 
da coparticipação conforme contrato, decorrentes das utilizações de procedimentos por parte de seus 
dependentes ou agregados. 
 
FATES: A Unimed Costa do Descobrimento incentiva os seus Cooperados no aprimoramento técnico-
científico, de forma a contribuir no crescimento profissional e consequente melhoria na qualidade dos serviços 
prestados à comunidade. Desta forma, disponibiliza anualmente o Fundo de Assistência Técnica, Educacional 
e Social. O valor é definido pelos cooperados em Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os resultados 
apurados ao final de cada exercício, e rateado igualmente a todos os cooperados ativos até a data da AGO, 
para utilização dentro do ano da disponibilização. 
 
 
COMERCIAL 
 
A área comercial da Unimed Costa do Descobrimento é responsável pelo relacionamento e atendimento às 
pessoas físicas e jurídicas, tem a principal missão de proporcionar a cada cliente um atendimento satisfatório 
e esclarecimentos sobre o mercado de saúde suplementar e produtos comercializados pela operadora. 
O mercado de plano de saúde tem passado por fortes turbulências, sejam causadas por fatores econômicos 
ou por ajustamento do mercado. No ano de 2020 ainda enfrentamos o fator atípico gerado pela pandemia 
causada pela Covid-19. As medidas de distanciamento aceleraram uma mudança comportamental na 
sociedade que tem se utilizado de meios eletrônicos e ferramentas na Internet, para conhecer e obter 
produtos, não foi diferente no segmento de planos de saúde, buscamos melhorar nossas ferramentas de 
prospecção e captação de leads por meios eletrônicos como site e mídias sociais, incentivamos a assinatura 
eletrônica através da plataforma Docusign, implementamos a ferramenta Agendor, que tem a finalidade de 
acompanhamento de leads desde sua geração ao fechamento. 
 
Índice de Sinistralidade 
 
Esse é o índice pelo qual conseguimos mensurar a saúde financeira da operadora, ele representa o 
percentual da receita destinado ao pagamento dos custos assistenciais. Em 2020 tivemos uma redução 
significativa nesse índice.  

 
Comercial Porto Seguro 
 
Reconhecendo que a valorização do relacionamento com nossos clientes é um ativo precioso, a Unimed 
Costa do Descobrimento mantém em Porto Seguro um posto de atendimento comercial, onde a população 
daquela região pode conhecer e contratar os nossos produtos, retirar segunda via de boletos, segunda via de 
carteira de identificação, tirar suas dúvidas sobre seu plano, efetivar negociações contratuais e financeiras e 
contar com nossos consultores no atendimento personalizado das demandas comerciais. 

 
 
 
 



 

 

 
AUDITORIA DE SAÚDE 
 
A Auditoria em Saúde atua como a área que visa verificar a qualidade dos serviços oferecidos e segurança 
dos envolvidos no processo, sendo um importante instrumento de gestão e educação. Os trabalhos são 
realizados através do levantamento de dados e informações que colaborarão para a tomada de decisões, 
efetuando a análise de processos, sendo portanto, ferramenta valiosa para a mensuração da qualidade 
(auditoria de cuidados) e de custos (auditoria de custos). 
A área, atualmente formada por profissionais médicos, enfermeiros, farmacêutica e técnicos de enfermagem, 
por intermédio de pareceres técnicos elaborados de acordo com normativas, legislações e medicina baseada 
em evidência, executa seus trabalhos colaborando para a alocação adequada de recursos, além de ter papel 
educativo como transmissor de informações, orientações e direcionamentos. As atividades desempenhadas   
consistem em: Auditoria prospectiva (de autorização), auditoria concorrente (proativa, de supervisão), 
auditoria retrospectiva (de contas), análise de pedidos de incorporação de novas tecnologias (pedido de 
procedimentos, e insumos nunca realizados/utilizados em nossa área de ação), análise técnica de pedido de 
credenciamentos e extensões de atendimento e credenciamento, auditoria de prontuários de ressarcimento 
ao SUS, emissão de pareceres técnicos jurídicos, análise e confecção de procedimentos gerenciados. 
Em 2020, seguindo os padrões de avanço tecnológico, a Auditoria Prospectiva (de autorização) passou a ser 
feita de forma totalmente eletrônica, onde o auditor recebe via sistema, as solicitações de autorização de 
procedimentos e emite o parecer técnico. Relatórios assistenciais e de custos automatizados foram 
modelados a fim de obter dados atualizados, em tempo real, para conhecimento e auxílio na tomada de 
decisões. 
Os números mostram parte dos trabalhos realizados, foram auditados 12.697 processos de autorização, 
4.939 contas de clientes locais atendidos no intercâmbio nacional e 26.890 atendimentos na rede hospitalar 
local. 
 
OPME e Medicamentos 
 
A incorporação de novas tecnologias aos sistemas de saúde segue em crescente demanda e, desse modo, a 
análise de tais incrementos se apresenta como ferramenta imprescindível de avaliação, que verifica desde a 
qualidade, segurança e comparativo com técnicas já adotadas, até a manutenção da saúde econômico-
financeira do setor. Diante dos resultados positivos colhidos desde a implantação do Núcleo de Negociações 
de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) e Medicamentos em 2013, a área vem dando continuidade 
aos trabalhos, onde não somente efetua negociações e compra direta de insumos, como também realiza 
procedimentos que abrangem desde a validação dos fornecedores apenas após a comprovação do 
cumprimento de normas sanitárias e administrativas, requisitos inerentes a área, até a verificação posterior da 
utilização dos materiais e medicamentos, mantendo a rotina de contato com os atores que diretamente fazem 
uso dos insumos, ou seja os pacientes e médicos. 
Em 2020 devido a pandemia Covid-19, ocorreu redução do número de procedimentos cirúrgicos, causada 
tanto pelas próprias orientações dos órgãos sanitários para ao adiamento de procedimentos eletivos, quanto 
ao receio da população. Desse modo, foram realizadas 1.462 negociações, gerando uma excelente economia 
para a Cooperativa. Essa economia é conseguida através da aquisição ou negociação direta dos insumos 
solicitados pela equipe própria e/ou empresa de consultoria contratada. 
 
JURÍDICO 
 
O ano 2020 foi marcado não só pela pandemia da Covid-19, também foi um ano marcado por inúmeros 
desafios e conquistas. Sabemos da necessidade em avançar na pauta de combater as judicializações 
indiscriminadas da saúde, as reclamações desregradas na ANS e coibir fraudes nas cobranças de 
ressarcimento ao SUS e avançamos buscando as melhores alternativas para o desenvolvimento da 
Cooperativa com uma gestão integrada e pautada nos valores éticos e morais. 
O anseio dos beneficiários por extensões de coberturas não contratadas, somado a crise financeira 
vivenciada pela sociedade, assim como diante da insolvência da Unimed Norte Nordeste, fizeram com que as 



 

 

demandas judiciais em face da Unimed Costa do Descobrimento atingissem o nível mais alto nos últimos 
quatro anos, chegando à marca de 116 processos distribuídos somente em 2020. 
O empenho da Cooperativa na busca por uma mudança de entendimento dos magistrados na região, de 
modo a demonstrar a importância da Cooperativa na sociedade, somado ao rigor e seriedade do mercado 
suplementar, tem gerado bons frutos os quais não se refIetem apenas nas decisões judiciais, como também 
no fato de tal empenho ter garantido uma vaga na Comissão Regional de Saúde, vinculada ao Comitê 
Executivo Estadual de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Os custos com o cumprimento de decisões judiciais permanecem elevados, sendo que as despesas com 
indenizações por danos materiais representam mais de 50% dos custos jurídicos totais. 
Em relação às reclamações registradas junto a Agência Nacional de Saúde Suplementar, pode-se constatar 
um cenário bastante diferente do judicial, onde foram registradas apenas 18 demandas de NIP, sendo que 
negativa de atendimento foi responsável por 13 desse total. Em que pese a crescente judicialização que vem 
ocorrendo, o trabalho desenvolvido pela Unimed Costa do Descobrimento garantiu números surpreendentes 
de êxitos nas demandas judiciais, pontuando incríveis 72% de êxito. 
No que compete às demandas de ressarcimento ao SUS, é possível perceber uma grande redução dos 
valores cobrados e dos valores efetivamente pagos em relação aos 2 últimos anos. A margem de pagamento 
em relação aos valores cobrados se manteve por volta de 60% do valor total cobrado no ano. Nota-se, ainda, 
que os procedimentos mais demandados no sistema único de saúde continuam sendo hemodiálises, 
hormonioterapia e quimioterapias. 
 
 
 
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 
 
A pandemia da Covid-19 impactou diretamente na economia mundial e em meio a este cenário tão atípico 
que acelerou as tendências sociais, modificou padrões comportamentais, hábitos e diante de tantas medidas 
restritivas provocou adaptações que antes pareciam fixadas em nossa rotina, como a exigência do trabalho 
presencial a fim de proporcionar o atendimento das demandas, também sofreu transformação. A tecnologia 
se encontra na linha de frente para este novo cenário que teve um imenso impulso frente a nova realidade, 
incerta, imprevisível, mas que sabemos ser possível enfrentar, compreendendo agora que de fato, nossa 
realidade jamais será a mesma.  
Em 2020, pensando em possibilitar melhores condições de trabalho, a Unimed Costa do Descobrimento 
investiu na assinatura da versão online do Microsoft 365, uma suíte de aplicativos da Microsoft Office que é 
focada no trabalho seguro, colaborativo e simultâneo de grandes equipes. 
Além disso, a plataforma permite maior espaço de armazenamento de e-mails e melhores recursos para a 
sua utilização, possibilitando melhor gestão e controle de spams. 
 
Demandas GLPI - Criado para atender as demandas internas e trazer soluções para as diversas áreas da 
Cooperativa, o sistema de demandas GLPI tem se mostrado cada dia mais eficiente e eficaz nas tratativas 
internas de questões relacionadas a sistemas de gestão e tecnologia. Em 2020, obteve-se uma redução no 
número de chamados demandados pelos colaboradores à área de TI, tal redução é atribuída ao trabalho 
contínuo do setor na busca efetiva de soluções que minimizem o impacto nos processos internos da 
Cooperativa. 
 
Portal de Relatórios - Desenvolvido para emissão de relatórios predefinidos pelas áreas, essa aplicação 
permite a extração de relatórios necessários na rotina das áreas de forma rápida, personalizada, 
independente, padronizada e totalmente confiável. Em 2020, foram extraídos a cada mês uma média de 
1.600 relatórios, um ganho essencial no tempo de trabalho dos colaboradores. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLANO DE ENFRENTAMENTO COVID-19 
 
Com a pandemia de Covid-19 instaurada no ano de 2020, a Unimed Costa do Descobrimento adotou uma 
série de medidas as quais compõe o Plano de Contingência e Enfrentamento a Covid- 19. As ações estão 
voltadas à proteção de nossos Cooperados, Colaboradores, Clientes e Sociedade, sempre buscando cuidado 
e segurança para todos. 
Apresentamos as importantes decisões tomadas pela Unimed Costa do Descobrimento durante o ano de 
2020. 
 
Comitê de gerenciamento de crise 
 
Criamos um comitê específico para este momento, com atuação para a tomada de decisão e orientação de 
ações a serem implementadas. O grupo é composto pela Diretoria Executiva, Gerencia Administrativa e 
Comitê de enfrentamento Covid-19. 
 
Comitê enfrentamento para ações de prevenção e controle do coronavírus 
 
Criamos um comitê para as ações de enfrentamento a Covid-19 o qual é responsável por: 
 
-Construção e divulgação de plano de contingenciamento para ações de prevenção e controle do coronavírus; 
-Elaboração de material educativo (vídeos, informes para redes sociais); 
-Orientações aos colaboradores sobre o coronavirus; 
-Contratação e gestão da Central Coronavírus 24h; 
-Solicitação de materiais essenciais para medidas de prevenção de transmissibilidade do coronavírus para 
colaboradores; 
-Ações de enfrentamento para prevenção e controle do coronavírus (Covid-19); 
-Monitoramento de beneficiários e colaboradores com caos suspeitos ou confirmados; 
-Aquisição de testes rápidos e controle de realização dos testes; 
-Treinamentos periódicos e constantes com Colaboradores; 
-Desenvolvimento de um plano de contingência para fIuxo de atendimentos nos pontos de atendimento da 
cooperativa; 
-Planejamento de ações que venham a ser necessárias de acordo a evolução da pandemia na região; 
-Telemonitoramento de todos os casos suspeitos e confirmados para Covid-19; 
-Recomendações médicas como autocuidados, exames, ações preventivas e identificação de sintomas; 
-Orientações a médicos cooperados e rede credenciada; 
 
Cuidado com nossos clientes 
 
Em atenção aos protocolos de segurança para enfrentamento da Covid -19 a Unimed Costa do 
Descobrimento suspendeu o atendimento presencial em todas as suas unidades no período de 03/2020 à 
07/2020. 
 
Canais de Atendimento 
 
Para garantir o atendimento aos nossos beneficiários além dos canais oficiais disponibilizamos a Central 
Coronavírus Unimed com médico 24 horas, intensificamos o atendimento telefônico e criamos o canal de 
autorização via e-mail que por ter sido uma ferramenta extremamente eficiente, permanece disponível mesmo 
após retomada do atendimento presencial. 
 
Central de Atendimento Coronavírus 24h 
 
Realizamos a contratação do Programa de Orientação Médica do Coronavírus da Empresa Medilar que 
presta serviços ao Sistema Unimed. Os pacientes mantinham contato direto com uma Central Telefônica 24 



 

 

horas, conversando com médicos orientadores, a fim de obter esclarecimento de dúvidas sobre sintomas, 
prevenção e indicação de exames. 
 
Telemonitoramento 
 
Desenvolvemos o serviço de telemonitoramento para pacientes com Covid-19 que estão em fase de 
tratamento. O acompanhamento é feito a beneficiários, colaboradores e cooperados os quais recebem 
ligações da equipe assistencial que presta orientações e esclarecimentos sanitários, bem como acompanha a 
evolução da doença até sua total recuperação. Foram totalizados 1.233 atendimentos, e identificados 275 
casos positivos durante o telemonitoramento dos casos. 
Ambulatório Covid 
 
Com o intuito de garantir que a rede hospitalar mantivesse o seu contingente e recursos para atendimento 
aos pacientes com necessidade de acompanhamento hospitalar, investimos o Ambulatório Unimed de 
Atendimento de Casos Suspeitos/Confirmados, em condições de atendimento nessa modalidade. Os próprios 
médicos cooperados foram convidados para prestação desse serviço, no sentido de que o trabalho de todos 
pudesse somar para manutenção da oferta de atendimento e busca constante da qualidade prestada aos 
nossos clientes. 
 
Serviço de Remoção 
 
Como parte do plano de enfrentamento do coronavírus o serviço de urgência e emergência responsável pela 
remoção de beneficiários foi adaptado as normas de segurança, envelopamos uma de nossas ambulâncias e 
treinamos toda a equipe para que os beneficiários sejam atendidos com máximo de presteza, agilidade, 
conforto e total segurança. 
Negociação 
 
Mantivemos as reuniões com nossos clientes PJ para negociações de contratos de forma virtual pelo 
aplicativo Zoom. Entendemos a situação econômica nesse momento de pandemia e acolhemos as propostas 
e promovemos negociações satisfatórias para cooperativa e seus clientes. 
 
Cuidado com nossos cooperados 
 
Com intuito de amenizar os prejuízos causados pela pandemia da Covid-19, desenvolvemos algumas ações 
para médicos cooperados. 
 
Reajuste no valor das consultas e visita hospitalar 
 
Realizamos o aumento no valor da consulta médica consultas de R$ 88,00 para R$ 90,00 e visitas 
hospitalares que passou de R$ 54,00 para R$ 56,00. 
 
Reajuste no valor do Honorário Médico Cirúrgico 
 
Aumento no valor do honorário cirúrgico valorado com base na CBHPM 2015 com redutor de 10%. 
 
Resgate PGBL 
 
Possibilidade de Resgate total ou parcial do PGBL (Previdência Privada) para os cooperados que possuíam 
saldo junto a Seguros. 
 
Auxílio Alimentação FATES 
 
Concessão de Auxílio Alimentação proveniente de Recursos do FATES – Fundo de assistência Técnica, 
Educacional e Social, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por cooperado dividido em duas parcelas. O 



 

 

Auxílio Alimentação foi deduzido do saldo do FATES destinado aos cooperados para utilização em cursos, 
congressos e eventos de educação médica continuada em especialidades e áreas de atuação reconhecidas 
pelo Conselho Federal de Medicina – CFM. 
 
Plantão Ambulatório COVID 
 
Os cooperados que se comprometeram e se dispuseram a abraçar a iniciativa da Unimed em implantar o 
Ambulatório Covid, foram remunerados em forma de plantão. Esta iniciativa proporcionou a remuneração aos 
médicos cooperados que prestaram o serviço de plantão na unidade. 
 
Testes rápidos para Covid-19 
 
Para facilitar o diagnóstico de possível contágio do novo coronavírus com foco no cuidado e na preservação 
da vida, disponibilizamos testes rápidos aos cooperados. 
 
Distribuição de máscaras de tecido 
 
Realizamos a distribuição de máscaras de tecido visando auxiliar ainda na efetividade da proteção contra a 
disseminação do vírus. 
 
Cuidado com nossos colaboradores 
 
Home office 
 
Para garantir a segurança dos nossos colaboradores, adotamos o regime de home office para áreas 
administrativas com a disponibilização de equipamentos e notebooks para aqueles que não dispunham das 
ferramentas adequadas em casa. Foram 47 colaboradores em home office. 
 
Escala de trabalho 
 
Aos colaboradores sem condições de desenvolver o trabalho em home office instituímos uma escala de 
trabalho com intuito de diminuir a quantidade de colaboradores presente nas unidades e consequentemente 
evitar aglomerações e risco de infecção. 
 
Atendimento médico especializado 
 
Colaboradores e familiares que apresentarem sintomas da Covid-19 contam com atendimento exclusivo, além 
de monitoramento à distância pelo Comitê Covid, que realiza o acompanhamento desde a fase inicial até o 
fim dos sintomas. 
 
Testagem rápida 
 
Os colaboradores que desempenham funções no interior dos estabelecimentos de saúde e no serviço de 
remoção, além de seguir os protocolos institucionais estabelecidos, são submetidos a teste rápido de 
diagnóstico do Covid-19 a cada 15 dias. 
 
Aquisição de EPIs 
 
Asseguramos suprimentos de EPIs (como máscaras N95/PFF e máscaras cirúrgicas, aventais, toucas, 
propés, luvas, face shields, dentre outros) com o objetivo de garantir a segurança de nossos colaboradores. 
 
 
 
 



 

 

 
Vacinação contra gripe 
 
Durante a campanha de vacinação contra a infIuenza, realizamos uma parceria com a prefeitura de Eunápolis 
e Porto Seguro para vacinação de todos os colaboradores. 
 
Distribuição de máscaras de tecido e álcool gel 
 
Realizamos a distribuição de máscaras de tecidos e álcool em gel aos nossos colaboradores visando auxiliar 
ainda na efetividade da proteção contra a disseminação do vírus. 
 
Orientações  
 
A equipe do Comitê de enfrentamento Covid-19 forneceu orientações aos colaboradores sobre de prevenção, 
fIuxo de encaminhamento de casos suspeitos, dicas de home office, dicas de como se proteger quando sair 
de casa, orientações sobre como e quando procurar serviço de atendimento médico, reforço dos cuidados 
com idosos, entre outras. 
Além disso, foram elaborados Procedimentos Operacionais Padrões (POP) contendo orientações de higiene 
como lavagem de mãos, limpeza do ambiente do trabalho, retorno para casa, recepção ao cliente, entre 
outros e disponibilizados para acesso de todos os colaboradores. Considerando as medidas adotadas, 
resultados obtidos, a Portaria MS nº 1.565 de 18/06/2020, assim como Decreto Municipal que autorizou a 
reabertura dos estabelecimentos, em junho de 2020, foi dado início gradual ao retorno às atividades 
presenciais, mantendo-se em home office apenas os colaboradores enquadrados em grupos de risco 
 
 
Cuidado com a sociedade 
 
Campanhas educativas 
 
Desde o início da pandemia criamos o Instagram da Unimed Costa do Descobrimento. Nesse aplicativo e via 
WhatsApp publicamos campanhas educativas com informações importantes sobre a Covid-19. Abordamos 
meios de contaminação, formas de higienização das mãos e máscaras, a fim de conscientizar toda a 
sociedade sobre a necessidade da prevenção. 
 
Doação a famílias carentes 
 
Mobilização das equipes internas (cooperados e colaboradores) na participação do Dia C – Dia de Cooperar, 
para a doação de recursos para aquisição de cestas básicas contendo itens alimentícios, de higiene e 
limpeza, que foram distribuídos para famílias da região. 
 
 
 
FINANCEIRO  
 
O ano de 2020 foi um dos mais complexos e desafiadores devido ao surgimento e disseminação do novo 
coronavírus e dos impactos sanitários, econômicos e sociais provocados pela pandemia. Mediante o cenário 
de desafios e incertezas no mercado financeiro, a Cooperativa permaneceu com o perfil conservador. Em 
2020, visando uma diversificação segura das aplicações no mercado financeiro optamos em investir em 
Fundos com títulos públicos, com taxas pré e pós-fixadas. 
Em cumprimento a obrigatoriedade da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vinculamos nos 
bancos CEF e Bancoob os recursos para garantia das provisões técnicas que representam 30% das 
aplicações mantidas pela Cooperativa. 
 
 



 

 

 
Indicadores financeiros 
 
Capital de Giro: Esse indicador apresenta a folga financeira de curto prazo da empresa. Quanto maior o 
capital de giro da empresa maior o poder de investimento em suas atividades. O Capital de Giro da Unimed 
Costa do Descobrimento cresceu 117% nos últimos 5 anos, mostrando sua excelente condição financeira. 
 
Liquidez Corrente: A liquidez corrente apresenta o quanto em moeda está disponível para cada real de 
dívidas de curto prazo. A Unimed Costa do Descobrimento tem aumentado seus indicadores de liquidez 
periodicamente, confirmando a solidez financeira da Cooperativa. 
 
Liquidez Geral: A liquidez geral indica o quanto em moeda está disponível para cada real de dívidas totais. O 
indicador se mostra consistente e em crescimento ao longo dos anos. 
 
Endividamento: O indicador mostra o quanto de capital de terceiros é utilizado pela empresa. Quanto maior 
o valor, maior a necessidade de capital de giro e possibilidade de inadimplência de curto prazo. A Unimed 
Costa do Descobrimento apresenta um bom patamar de endividamento. 
 
Imobilização do PL: Indica o quanto de capital próprio está investido no ativo permanente da empresa. Os 
valores apresentados estão em ótimos níveis, pois não precisa comprometer o seu ativo de curto prazo. 
 
Margem Líquida: Representa o percentual de lucro em relação às receitas da empresa. O parâmetro para o 
Sistema Unimed é de 2%, sendo que a Unimed Costa do Descobrimento vem obtendo índices acima da 
média nacional. 
 
Evolução das Contraprestações Mensalidade de Planos de Saúde - As contraprestações de planos de 
saúde (ingressos) aumentaram no ano de 2020 em relação a 2019. Apesar do impacto negativo da pandemia, 
a evolução das Contraprestações em 2020 se manteve estável. 
 
Evolução do Custo Assistencial - O Custo Assistencial é composto por Serviços Médicos Cooperados e 
Credenciados local, gastos com materiais e medicamentos e Intercâmbio. Estes custos no ano de 2020 
reduziram em relação a 2019, justificado pela menor utilização dos planos pelos beneficiários em decorrência 
da pandemia. 
 
Ativos Garantidores - A Agência Nacional de Saúde Suplementar exige que as Operadoras de Plano de 
Saúde constituam garantias financeiras para assegurar a operação desenvolvida no mercado de saúde 
suplementar. Até 2020 a Unimed Costa do Descobrimento tinha constituído um total de R$ 10.533.177,34 em 
ativos garantidores e lastro.  
 
Capital Social - O capital social dos Cooperados evoluiu 26,9% de 2019 para 2020, atingindo o montante de 
R$ 7.282.608,14. Este valor representa 24% do total do Patrimônio Líquido da Cooperativa, oferecendo 
segurança à sua estrutura econômico-financeira. 
 
Patrimônio Líquido - O Patrimônio Líquido da Cooperativa é composto pelo capital social, reservas e sobras 
das operações. De 2017 para 2020 o Patrimônio Líquido da Unimed Costa do Descobrimento tem crescido, 
mostrando uma sólida saúde econômico-financeira. 
 
Evolução do Total de Ativos - O total de Ativos é composto por valores em bancos, aplicações financeiras, 
valores a receber, imobilizado, entre outros. Seu valor em 2020 foi de R$ 53.245.149,32, um crescimento de 
34,1% em relação a 2019. 
 
 
 
 



 

 

 
Margem de Solvência - A Margem de Solvência é o capital exigido pela Agência Nacional de Saúde às 
Operadoras para garantia das incertezas da operação e é um dos principais indicadores de saúde 
econômico-financeira avaliado pela Agência. A Unimed Costa do Descobrimento se mantém suficiente no 
decorrer dos anos. 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Relacionamento com colaboradores 

 
Em 2020 contamos com 88 colaboradores, 38 homens e 50 mulheres. Considerando a escolaridade, 1% tinha 
Primário Completo, 14% Ensino Médio completo, 22% com Superior incompleto, 53% com Superior completo 
e 10% com pós graduação. Em 2019 contávamos com 96 colaboradores, sendo 5 Jovens Aprendizes, 33 
homens e 63 mulheres e em 2018 um total de 87 colaboradores 

 
Saúde e Segurança - A Unimed Costa do Descobrimento realiza a gestão preventiva de acidente de trabalho 
e doenças ocupacionais pois sabe que promover um ambiente de trabalho seguro e saudável é fundamental 
para seus colaboradores. Por isso, conta com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 
 
Benefícios - O investimento em benefícios para os colaboradores da Unimed Costa do Descobrimento tem o 
objetivo de agregar valor de forma a reter e reconhecer a importância do colaborador para a Cooperativa. 
Dentre os benefícios, são disponibilizados ticket alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de 
vida e benefício educacional. 
Outro grande investimento em nosso corpo de colaboradores foram os treinamentos que ocorreram ao longo 
do ano, algo que se tornou mais acessível para a Cooperativa a partir das medidas de distanciamento 
provocadas pela pandemia. São atividades voltadas para o aprimoramento profissional das áreas, em sua 
maioria ofertados pela Unimed do Brasil, Fundação Unimed e SESCOOP. 
Em 2020 vacinamos 66 colaboradores de Eunápolis e Porto Seguro na Campanha de vacinação contra o 
sarampo, as doses foram aplicadas pelo Serviço de Imunização do Município, com o objetivo de manter a 
cobertura vacinal contra o sarampo. A Unimed mantém um calendário de vacinação com objetivo principal de 
imunizar, atualizar e orientar os colaboradores sobre as vacinas contra doenças que podem ser prevenidas, 
como por exemplo: sarampo, varicela, tétano, meningite, gripe e as hepatites A e B. 
 
 
COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 
A comunicação e marketing da Unimed Costa do Descobrimento busca transmitir valores do cooperativismo 
ao público do seu negócio e sociedade local, engajando o público alvo com a diretriz da marca Unimed e seus 
princípios. 
Em 2020, mesmo com as restrições de convivência em decorrência da pandemia buscamos o fortalecimento 
de nossa estratégia. Nossas peças incentivaram o isolamento social, o cuidado com a saúde e acima de tudo 
a empatia. 
 
Patrocínios 
 
A Unimed Costa do Descobrimento incentiva e apoia projetos que desenvolvam a qualidade de vida, a 
promoção à saúde e as práticas de sustentabilidade nas comunidades onde está inserida. Infelizmente, 
devido a pandemia da Covid-19, alguns projetos precisaram ter suas atividades suspensas. Abaixo listamos 
alguns projetos apoiados pela Unimed no ano de 2020: 
 
 
 



 

 

 
Summer Running 
 
Por mais um ano a Unimed Costa do Descobrimento apoiou a corrida Summer Running que aconteceu no dia 
16 de fevereiro na cidade de Eunápolis. A corrida tem como objetivo proporcionar um evento saudável e 
prazeroso através da atividade física na modalidade de corrida de rua com percursos de 5 e 10k. 
 
Mountain Bike 
A Unimed Costa do Descobrimento deu suporte a corrida de ciclismo Mountain Bike através da 
disponibilização de uma ambulância. A corrida foi realizada no dia 29 de novembro e promovida pelo Canal 
Bahia MTB e o Jornal Eletrônico NossaCara.com. 
 
Comunicação Interna 
 
A Unimed Costa do Descobrimento acredita na importância da união de pessoas através dos valores e 
objetivos da Cooperativa. E isso não seria possível sem uma comunicação interna eficiente, que mantém a 
equipe informada, motivada e engajada. Com esse intuito, investimos em ações internas que demonstram 
cuidado e geram motivação e satisfação. 
 
Dia Internacional da Mulher 
Foram distribuídas trufas acompanhadas de um cartão parabenizando pelo Dia Internacional da Mulher para 
todas as colaboradoras. 
 
São João 
No lugar do típico São João da UCD, distribuímos um tradicional bolo de milho com cobertura de goiabada 
para nossos colaboradores sentirem o gostinho do Arraiá. 
 
Bom é Ser Criança Unimed - 3ª Edição 
Para comemorar a 3º edição do evento Bom é Ser Criança Unimed, todos os filhos dos colaboradores 
ganharam um brinquedo para curtir em casa. 
 
Canais de Comunicação 
Portal UCD 
E-mail 
Outdoors 
Jornais e revistas 
Instagram 
Anúncios em boletos 
Rádio e TV 
WhatsApp 
 
 
COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE 
 
Tendo como meta o cumprimento do sétimo princípio do cooperativismo – Interesse pela Comunidade – a 
Unimed Costa do Descobrimento trabalha pelo desenvolvimento sustentável da região, nosso compromisso 
de construir relações fraternais e de inclusão social norteou nossas ações sociais em 2020, um ano marcado 
pela empatia e reciprocidade. 
 
Desenvolvimento Sustentável 
 
Somos uma Cooperativa de assistência a saúde e isso nos leva a adotar atitudes de preservação dos 
recursos ambientais, pois entendemos que a saúde do planeta está diretamente ligada a saúde da população. 
 



 

 

 
Ainda estamos caminhando para incremento de uma política sustentável e sabemos que mudanças de hábito 
dentro e fora da Cooperativa não acontecem de forma rápida, contudo os primeiros passos já foram dados 
em 2020 e algumas ações foram estabelecidas com intuito de manter o cuidado com o meio ambiente. 
 
-Versão digital do Relatório de Gestão; 
-Cartas e comunicado enviados no formato digital; 
-Distribuição de Squeezes a todos os colaboradores incentivando a não utilização de copos descartáveis. 
 
Nossa Sociedade 
 
Cooperativismo é sinônimo de trabalho conjunto e, por isso, a Unimed Costa do Descobrimento fez questão 
de fazer sua parte no ano de 2020. Apoiamos projetos que tem como objetivo o desenvolvimento e bem-estar 
da comunidade e listamos alguns deles abaixo: 
 
Associação Mares de Judô 
 
O ano de 2020 foi atípico e as competições precisaram ser suspensas, mas a Associação Mares de Judô 
permaneceu ativa realizando campanhas para abraçar quem mais precisa no momento de pandemia. Durante 
todo o ano foram doados alimentos, itens de higiene pessoal, cobertores e brinquedos para a população 
carente da região. Dessa forma, a Unimed Costa do Descobrimento manteve o apoio e parceria por mais um 
ano. 
Aqueça uma vida, doe um cobertor 
 
A Unimed Costa do Descobrimento participou da campanha promovida pela Primeira Igreja Batista de 
Eunápolis através da doação de cobertores. A campanha teve como objetivo alcançar o maior número de 
doações de cobertores possível e destiná-los às pessoas que vivem em situação de rua, entidades sociais, 
centros de acolhimento e famílias em estado de vulnerabilidade social. 
 
Brinquedoteca CAPS IA 
 
O Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Adolescente iniciou a construção de uma brinquedoteca para a 
socialização entre as crianças atendidas pela unidade no período pós-pandemia e convidou a Unimed Costa 
do Descobrimento para participar. Como não podíamos ficar de fora, muitos brinquedos foram doados com o 
objetivo de contribuir no desenvolvimento dessas crianças. 
 
Dia Nacional do Doador de Sangue 
 
Por mais um ano, a Unimed Costa do Descobrimento apoiou a campanha do Dia Nacional do Doador de 
Sangue promovida pelo Hemocentro Regional de Eunápolis. Com o intuito de garantir o fornecimento de 
sangue e seus componentes para abastecimento da rede pública de saúde, o dia foi comemorado com a 
entrega de um squeeze para os doadores de sangue. 
 
RECONHECIMENTO CERTIFICAÇÕES 
 
Selo de Governança e Sustentabilidade do Sistema Unimed 
 
O Selo Unimed de Governança e Sustentabilidade é um processo de certificação bienal, conferido pela 
Unimed do Brasil para Cooperativas e sociedades auxiliares que compõem o Sistema Unimed e tem como 
objetivo, estimular a implementação de boas práticas em Governança e Gestão para a Sustentabilidade. A 
Unimed Costa do Descobrimento em 2020 foi certificada como padrão Prata no Selo de Governança e 
Sustentabilidade do Sistema Unimed. 
 
 



 

 

 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 
 
O IDSS é um índice composto por um conjunto de indicadores agrupados em quatro dimensões, é calculado 
com base nos dados extraídos dos sistemas de informações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – 
ANS ou coletados nos sistemas nacionais de informação em saúde. O IDSS é um indicador de extrema 
importância para a Cooperativa pois representa nossa maturidade perante as operadoras concorrentes e 
infIuencia a escolha dos clientes. O indicador é composto por quatro dimensões: Qualidade em Atenção à 
Saúde, Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de Processos de Regulação. Em 2020 foi 
publicado o IDSS de 2019 (ano base 2018) onde a Unimed Costa do Descobrimento teve a pontuação de 
0,7444.  
 
Ranking de Intercâmbio 
 
Criado pela Unimed do Brasil o ranking de intercambio classifica as Unimeds conforme a qualidade dos 
serviços prestados no Intercâmbio Eletrônico. Os indicadores também são utilizados para definir taxas de 
custeio administrativo diferenciadas em função da classificação de cada operadora. A Unimed Costa do 
Descobrimento se manteve com a Classificação A na maioria dos trimestres avaliados em 2020. Este 
resultado refIete todo o esforço da Cooperativa no atendimento ao beneficiário de intercâmbio e na 
profissionalização dos processos técnicos e operacionais. 
 
 
 
 
 
 
Eunápolis, 18 de março de 2021. 
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