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Cooperativismo
12

[102-16]

Você sabe o que é o cooperativismo?
Quando várias pessoas se juntam em busca de um bem comum, com foco no equilíbrio e promoção de
melhores oportunidades a todos, isso é cooperativismo.
Simpli cando, podemos de ní-lo como um modelo de negócio no qual se trabalha de forma a gerar benefícios iguais a todos os membros, os chamados cooperados.

Como o cooperativismo contribui para melhorar a sociedade?
O cooperativismo é um modelo socioeconômico atual, pois incentiva a economia colaborativa, com
compromisso público em favor do desenvolvimento econômico, do bem-estar social e do respeito ao
meio ambiente. É graças a práticas como justiça, iguladade, ajuda mútua e autossustentabilidade
que o Sistema Cooperativo tem sido capaz de gerar crescimento sustentável e criar milhões de empregos.

Como e onde surgiu o cooperativismo?
Em meados de 1844, numa cidadezinha do interior da Inglaterra, os moradores de Rochdale, em
Manchester, não conseguiam comprar o básico para sobreviver nos mercadinhos da região. Foi ai
que 28 pessoas tiveram a ideia de se reunir para montar um armazém próprio, relizando compras conjuntas em grande quantidade e compartilhando-as de forma igualitária.
Assim nasceu a Sociedade dos Probos de Rochdale, a primeira cooperativa do mundo moderno, com
princípios que até hoje formam a base do cooperativismo, tais como: honestidade, solidariedade,
igualdade e transparência

Sistema Unimed uma cooperativa de médicos
década de

1960

A nova experiência cooperativista nasce da iniciativa do ginecologista e obstetra
Edmundo Castilho e de um grupo de médicos que queria evitar a intermediação das
empresas, respeitando a autonomia dos pro ssionais e o atendimento em consultório.
Também desejavam oferecer a mesma qualidade de assistência aos diferentes níveis
existentes nas empresas. O conceito era complementar o trabalho do INPS. Cubatão,
Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e São Vicente estavam entre os outros
municípios que constituíam a base de ação da cooperativa, que depois passou a se
chamar Unimed Santos.
O rápido sucesso da Unimed Santos estimulou o surgimento de diversas cooperativas
de saúde, inicialmente no interior de São Paulo, e, depois, em todo o País.

década de

1970

No dia 15 de Maio de 1971 com sede na casa do médico, é fundada a Unimed Araraquara, sob a presidência do Dr. Marcello Edgard Drouët (in memória). 41 médicos fundaram a cooperativa que funcionava com apenas 2 funcionários. Ao nal do ano os cooperados totalizavam 66 médicos. Em 14 de Junho, no mesmo local onde atendia, é realizada a 1ª reunião do Conselho de Administração.
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Princípios do
Cooperativismo
[102-16]

ADESÃO VOLUNTÁRIA E LIVRE
Qualquer pessoa pode se associar a uma cooperativa, sem
qualquer discriminação, desde que esteja alinhada ao seu
objetivo econômico, e disposta a assumir sua responsabilidade
como membro.

GESTÃO DEMOCRÁTICA
Todos os membros participam ativamente na formulação de
suas políticas e na tomada de decisões.

PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA DOS
MEMBROS
Em uma cooperativa, os membros contribuem equitativamente
para o capital da organização.

AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua,
controladas por seus membros.

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Comprometimento em promoção da educação e formação
de membros e colaboradores que possam contribuir para o
desenvolvimento dos negócios e, consequentemente, dos
lugares onde estão presentes.

INTERCOOPERAÇÃO
Cooperativismo é trabalhar em conjunto. É assim, atuando
juntas, que as cooperativas dão mais força ao movimento e
servem de forma mais e?caz aos cooperados.

INTERESSE PELA COMUNIDADE
Contribuir para o desenvolvimento sustentável
comunidades é algo natural ao cooperativismo.

das
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Sobre este
Relatório
[102-4; 102-21; 102-40; 102-50; 102-51; 102-52; 102-53; 102-54]

Um dos pilares que norteiam as práticas desta diretoria é a transparência com todos os nossos públicos: clientes, cooperados, colaboradores, fornecedores e sociedade. Entendemos que apenas desta
forma, com verdade e clareza, é que conseguiremos alcançar os desa os assumidos.
Com base nesse pilar a Unimed Araraquara elabora o Relatório de Gestão e Sustentabilidade anual da
cooperativa para expor os resultados da gestão em Assembleia Geral Ordinária - AGO, que ocorre no
primeiro trimestre do ano, com convocação de seus cooperados(as) bem como para posterior divulgação aos seus diversos públicos-alvo: cooperados, clientes, funcionários, fornecedores, prestadores de
serviços, órgãos públicos e sociedade em geral O Relatório de Gestão e Sustentabilidade de 2020 foi
publicado em 27/04/2021.
Com o objetivo de aperfeiçoar as boas práticas de governança corporativa (transparência, equidade,
prestação de contas e responsabilidade corporativa), a cooperativa adota desde 2018 a ferramenta de
gestão internacional Global Reporting Initiative (GRI), opção «ESSENCIAL» no conceito GRI Standards,
conforme anexo I, página 120 e seguintes. Tal ferramenta proporciona a elaboração de um relatório
quantitativo e qualitativo dos riscos e impactos socioambientais e economicos relacionados à operação da empresa. Para o Relatório de Gestão e Sustentabilidade de 2021, serão utilizadas informações
do período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
Este relatório de Gestão e Sustentabilidade, ano base 2021, aborda os três pilares da sustentabilidade:
ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo.
A elaboração se baseou em pesquisa de materialidade realizada junto aos diversos públicos internos e
externos, mas não teve veri cação e auditoria externa. As informações seguem as demonstrações nanceiras, estas auditadas por auditores independentes e de indicadores e informações internas obtidas junto aos diversos setores da cooperativa referente ao ano de 2021. A Auditoria do Auditores Independentes é referente ao balanço da cooperativa.
Este relatório de Gestão de Sustentabilidade - 2021 contempla informações da Operadora de planos
de Saúde da Unimed Araraquara e de todos os seus recursos próprios: Hospital São Paulo, Atendimento ao Cliente e Postos de Vendas de planos de Saúde (Araraquara, Américo Brasiliens, Matão e Taquaritinga) , Oncologia, Univida - Centro Unimed de Qualidade de Vida (Araraquara e Matão); Unimed
Personal, Núcleo de Terapias Araraquara, Pronto Atndimento 24 horas Matão, Centro Epidemiologico,
entre outros.
Este relatório está disponível no site da Unimed de Araraquara:
www.unimedara.com.br/institucional/governanca/relatorios2021/gestão
Em caso de dúvidas, entre en contato pelo e-mail: marketing@unimedara.com.br ou
pelo telefone (16) 3303-1806.
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PRESIDENTES
Dr. Marcello Edgard Drouët
Dr. José Barbieri Neto
Dr. José Barbieri Neto
Dr. Haroldo Petlik
Dr. Haroldo Petlik
Dr. Sérgio Jorge Ribeiro de Macedo
Dr. Eduardo Lauand
Dr. José Michel Haddad
Dr. Leonardo Lorenzon
Dr. Leonardo Lorenzon
Dr. José Michel Haddad
Dr. José Aluízio Guedes Paschoal
Dr. Hilton Negrini Toloi
Dr. Luis Roberto de Moura Neves
Dr. Luis Roberto de Moura Neves
Dr. Luis Roberto de Moura Neves
Dr. Silvio Garcia Cardoso
Dr. José Paulo Luz Lima
Dr. José Paulo Luz Lima

Fundação

5 anos
10 anos
15 anos
20 anos
25 anos
30 anos
35 anos
40 anos
45 anos
50 anos
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Mensagem do
Presidente
[102-14; 102-15]

No ano em que a Unimed Araraquara completou seus 50 anos de atividades, não poderíamos deixar de ressaltar, mais uma
vez, a valiosa contribuição de todos os cooperados e cooperadas, prestadores, funcionários e clientes que, ao longo desses
anos, ajudaram a escrever essas páginas de sucesso através de uma trajetória de crescimento constante.
Inovação, trabalho médico de qualidade e investimentos levaram a cooperativa ao patamar que ocupa hoje dentro do sistema Unimed. Somos fortes, sólidos e temos uma elogiável infraestrutura, além de um capital humano de enorme relevância
no segmento de saúde em Araraquara e toda a sua região de atuação.
Assim, concluímos mais um ano na gestão da nossa cooperativa. Havia uma expectativa que esse período teria menos di culdades em relação ao anterior, mas, novamente, enfrentamos um ano difícil devido à pandemia da Covid 19, que ainda
está presente com momentos de muita instabilidade. As consequências afetaram toda a nossa cadeia de produção, provocando o aumento dos custos assistenciais.
Não bastassem estes impactos, a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar aplicou um reajuste negativo de 8,19%
nos contratos pactuados por pessoas físicas. Por conta disso, o orçamento do exercício foi revisto, a m de compensar a
perda de receitas provocada por esta medida sem precedentes.
Também foi mais um ano de crescimento da concorrência, que investiu quantias vultuosas na compra de operadoras, hospitais e serviços de diagnóstico, causando problemas para muitas singulares do Sistema Unimed, que estão com di culdades
para conter o avanço dessas operadoras.
Mesmo com um cenário desfavorável e todas essas difculdades, trabalhamos com a nco e conseguimos fazer uma gestão
responsável, ética e transparente, com crescimento de carteira, aumento de receitas e controle dos custos assistenciais,
mantendo assim a liderança da Unimed na nossa região.
No início de 2021 apoiamos nanceiramente o nosso médico cooperado, mantendo o programa de remuneração garantida
até que as condições de produção se estabilizassem ou até o momento que o mesmo não necessitasse mais deste aporte
nanceiro.
Desenvolvemos e aplicamos, continuamente, ações de melhoria nos serviços prestados e a na regulação da assistência
médica e hospitalar; estabelecemos parcerias para compras conjuntas de insumos e OPMEs com o propósito de obter menores preços devido à aquisição em maior escala; ajustamos e agilizamos nossas rotinas de atendimento e a autorização
para promover a satisfação de nossos clientes.
Mediante as providências adotadas e esforços empreendidos, estamos conseguindo levar a nossa cooperativa para rumos
melhores, mantendo o compromisso de sempre focar na melhoria da remuneração e das condições de trabalho do nosso
médico cooperado e colaboradores, bem como a qualidade do atendimento aos nossos clientes, que são os pilares e a razão da nossa existência.
Enalteço a compreensão e o apoio de todos os cooperados, da diretoria executiva, dos membros dos conselhos de administração, técnico, scal e dos colaboradores que trabalharam juntos para que, ao nal deste exercício, obtivéssemos os resultados alcançados. Muito obrigado.
José Paulo Luz Lima
Diretor Presidente
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara
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Matriz de
Materialidade
[102-31; 102-40; 102-42; 102-46; 102-47]

Partes Interessadas
A Unimed de Araraquara utiliza das diretrizes do GRI Standard na estruturação do seu Relatório de
Gestão e Sustentabilidade referente ao ano de 2021, com o propósito de levantar temas relevantes para o seu negócio. Através de pesquisa junto aos diversos públicos internos e externos da organização,
resultou em uma Matriz de Materialidade com os temas mais importantes a serem abordados pela
Cooperativa.

Primeiramente, foi con gurada
a Pesquisa de Materialidade e
listados os públicos internos e
externos da Unimed de Ararapara envio do link da pesquisa
através de e-mail marketing e
da ferramenta RD station a grupos de stakeholders.

Nessa Segunda etapa, foram de nidos
quinza (15) temas voltados para os aspectos econômico, social e ambiental, intrínsecos aos assuntos recebidos pelos
canais, para composição da pesquisa
Matriz de Materialidade. A pesquisa
era constituída pelos quinze (15) temas,
notas de 1 a 5 e classi?cados de 1 a 15
para priorização dos temas.

Foram encaminhadas 168 pesquisas.
Após a devolutiva de 28(vinte e oito)
pesquisas, foi realizado o cruzamento
das notas e classi cação por prioridade para cada tema, resultando na
Matriz de Materialidade. A matriz sinalizou cinco (5) temas de alta importância para a Unimed de Araraquara

Os temas considerados de alta importância foram priorizados para a
elaboração do Relatório de Gestão e
Sustentabilidade da Unimed de
Araraquara.

Grupos engajados pela cooperativa
A Unimed Araraquara através dos seus diretores, cooperados(as) e funcionários participam de outras
associações, comissões, comitês e organizações de defesa nas quais a cooperativa entende ser papel
estratégico para o seu negócio.
Os públicos de relacionamento utilizados na pesquisa de canais foram: diretores, cooperados, funcionários, fornecedores, clientes, prestadores de serviços e instituições privadas. A pesquisa de materialidade foi realizada de 01.02.2022 a 06.03.2022.
TEMAS APRESENTADOS PARA VOTAÇÃO
ASPECTOS MATERIAIS - ORDEM TEMAS NA PESQUISA
TEMA 1 - COMUNIDADE
TEMA 2 - CÓDIGO DE CONDUTA
TEMA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
TEMA 4 - CONSUMO CONSCIENTE
TEMA 5 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS
TEMA 6 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
TEMA 7 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS
TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO
TEMA 9 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR
TEMA 10 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA
TEMA 11 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE
TEMA 12 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
TEMA 13 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
TEMA 14 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO
TEMA 15 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS

CORRELAÇÃO COM
OS ASPECTOS GRI
Dimensão Social
Dimensão Social
Dimensão Ambiental
Dimensão Ambiental
Dimensão Ambiental
Dimensão Social
Dimensão Social
Dimensão Social
Dimensão Econômica
Dimensão Ambiental
Dimensão Social
Dimensão Social
Dimensão Social
Dimensão Econômica
Dimensão Social

Índice remissivo
em Anexo III,
página 125
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Matriz de Materialidade

[102-31; 103-1]

Importância público externo

BAIXA

A Matriz de Materialidade gerada identi cou cinco (5) temas mais relevantes, de nidos como aspectos materiais pela metodologia.

15

12

14

13

10 11
6

9
7
4

8

5

ALTA

2 3
1

Importância público interno

ALTA

BAIXA

Análise: Temas de maior relevância.
Tabela de
prioridade
ambos
os públicos
Tabela
de prioridadepara
para ambos
os públicos
14

TEMA 1 - COMUNIDADE

12

TEMA 2 - CÓDIGO DE CONDUTA

13

TEMA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

10

TEMA 4 - CONSUMO CONSCIENTE

11

TEMA 5 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

9

TEMA 6 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

2

TEMA 7 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS

8

TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO

5

TEMA 9 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR

15

TEMA 10 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA

3

TEMA 11 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE

1

TEMA 12 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

4

TEMA 13 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

6

TEMA 14 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO

7

TEMA 15 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS

Tabela
de prioridade para
o público
externo externo
Tabela de
prioridade
para
o público

Tabela Tabela
de prioridade
para
o público
de prioridade para
o público
interno interno
15

TEMA 1 - COMUNIDADE

14

TEMA 1 - COMUNIDADE

10

TEMA 2 - CÓDIGO DE CONDUTA

12

TEMA 2 - CÓDIGO DE CONDUTA

12

TEMA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

13

TEMA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

6

TEMA 4 - CONSUMO CONSCIENTE

10

TEMA 4 - CONSUMO CONSCIENTE

8

TEMA 5 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

11

TEMA 5 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

9

TEMA 6 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

9

TEMA 6 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

3

TEMA 7 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS

3

TEMA 7 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS

TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO

6

TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO

TEMA 9 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR

5

TEMA 9 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR

14

TEMA 10 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA

15

TEMA 10 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA

4

TEMA 11 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE

2

TEMA 11 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE

2

TEMA 12 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

1

TEMA 12 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

5

TEMA 13 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

4

TEMA 13 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

1

TEMA 14 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO

8

TEMA 14 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO

11

TEMA 15 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS

7

TEMA 15 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS

13
7
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Conselho
Administrativo
[102-18; 102-20; 102-22; 102-23; 102-24]

Diretoria Executiva 2021 - 2024

Jóse Paulo Luz Lima
Presidente

Carlos Fernando Camargo
Diretor Administrativo
Financeiro

Emerson Carlos
Diretor de Mercado

Antonio Carlos Durante
Diretor Hospitalar

Cesar Antônio Dias
Diretor de Promoção e
Assistência à Saúde

Vogais

Conselho Técnico

Dra. Maria Regina Goulart Barbieri Ferreira
Dr. Daniel Barcellos Felício
Dr. Mario Sergio Trevisan
Dr. Carlos Roberto Cardoso Souza
Dra. Jane Bombarda Pierini
Dr. Luiz Carlos Delphino
Dr. Antonio Hélio Baccari

Dra. Fumiko Takano Malavolta
Dr. Fernando Pereira Lima Scabello
Dr. João Eduardo Albieri Marinho
Dr. José Geraldo Bonfá
Dr. Ricardo Barbieri Romania

Conselho Fiscal - 2021 - 2022
Efetivos

Suplentes

Dr. Antonio Alves Ferreira
Dr. Farid Jacob Abi Rached
Dr. Luis Claudio Lapena Barreto

Dr. Vamberto Raphael Vicente
Dr. Ramiro José Correia
Dr. Rafael Matoso Biazotti

Cartas, Princípios e Filiações [102-12]
A Unimed de Araraquara é direcionada pelo Estatuto Social e Regimento Interno, documentos esses
que expressam os direitos e deveres dos médicos cooperados. Além desses, se respaldam do Código
de Ética Médica, Lei 9656 (ANS) e demais leis e regimentos da categoria. Todos os cooperados são
?liados a Associação Paulista de Medicina.
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Identidade
Organizacional
[102-16]

MISSÃO:

VISÃO:

Promover assistência à saúde
com excelência e promover o
trabalho médico por meio do
cooperativismo.

Manter a liderança no mercado
de saúde suplementar na
macrorregião de Araraquara
de forma e ciente e
economicamente sustentável.

VALORES:
Valores Organizacionais
1. Cooperação
2. Ética
3. Transparência
4. Comprometimento
5. Agilidade
6. Humanização
7. Gestão Pro ssional
8. Competência
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Governança Corporativa
e Sustentabilidade
[102-1; 102-2; 102-3; 102-4; 102-5; 102-6; 102-7, 102-8, 102-10; 102-20; 102-22; 102-23; 102-24; 102-26; 102-31; 102-32; 102-33; 102-45; 401-2]

Per l da Unimed de Araraquara
Fundada em 15 de maio de 1971, a Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico com CNPJ
nº. 45.272.366/0001-58, inscrição estadual isenta e ANS 36341-2, classi cada como uma cooperativa
de médio porte (até 100.000 bene ciários) com prédio da Operadora próprio, localizado à Rua Carlos
Gomes, 1943, centro, na cidade de Araraquara , estado de São Paulo, com o objetivo de proporcionar
a seus bene ciários atendimento médico com qualidade e garantindo aos cooperados a valorização
do seu trabalho.
A Unimed de Araraquara é uma sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, guiada pelas
legislações vigentes no pais, além de seu estatuto social e regimento interno, e que tem em sua área
de abrangência os municípios de: Araraquara, Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Matão, Motuca, Rincão, Santa Lúcia, Taquaritinga e Trabiju, todos localizados dentro do Estado
de São Paulo, Brasil para efeito de admissão de associados e realização de atividades voltadas ao
atendimento de futuro clientes e bene?ciários.
Governança Corporativa
A Unimed Araraquara é administrada por um Conselho de Administração,
formado por 5 diretorias, com mandato de três anos consecutivos, po9
6
dendo concorrer a reeleição, Conselho de Vogais formado por sete
7
5
membros, sendo obrigatória a renovação de no mínimo 1/3 (um terço)
8
de seus membros a cada três (3) anos e um Conselho Técnico formado
1
2
4
por cinco membros, também com mandato de três (03) anos, com possibilidade de reeleição de apenas três (03) membros. Todos são eleitos
3
em Assembleia Geral Ordinária a cada três (03) anos. A scalização é feita
10
pelo Conselho Fiscal, composto por três (03) membros efetivos e mais três (03)
membros suplentes, quaisquer destes para substituir quaiquer daqueles, todos eleitos anualmente
pela Assembeia Geral Ordinária para mandato de um (01) ano, sendo permitida a reeleição de apenas
dois (02) dos seus membros, considerados em conjunto os efetivos e suplentes.
Participação dos cooperados nas decisões da Cooperativa.
As decisões da cooperativa são de nidas através de Assembleias e reuniões conforme datas e participações dos cooperados, conforme calendários abaixo:
DATAS REUNIÕES 2021

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Conselho de Administração

18

24

22

19

24

21

19

23

20

25

29

20

Conselho Fiscal

4

1

8

5

3

7

5

2

13

4

8

6

Conselho Técnico

*

18

18

15

20

17

15

12

9

*

18

16

Data

Ano
2021

Convocados

Tipo Assembleia

Presentes

24.03.

AGO - Assembleia Geral Ordinária

680

301

21.12

AGE - Assembleia Geral Extraordinária

687

50

Calendário de Reuniões
Reunião

Periodicidade

Participantes

Conselho de Administração

Mensalmente

Todos os Diretores e
Conselheiros Vogais

Conselho Fiscal

Mensalmente

Todos os Conselheiros
Fiscais

Conselho Técnico

Sempre que necessário

Todos os Conselheiros
Técnicos

Reunião
Diretoria Executiva
AssembleiaFISCAL
Geral
CONSELHO
Ordinária

Assembleia Geral
Extraordinária

Periodicidade

Participantes

Semanalmente

Todos os Diretores

Anualmente, nos 3
(três) primeiros meses

Todos os Diretores e
Cooperados convocados

Sempre que necessário

Todos os Diretores e
Cooperados convocados
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Associações
Setoriais
[102-13]

A Unimed Araraquara através dos seus diretores, cooperados(as) e funcionários participam de outras
associações, comissões, comitês e organizações de defesa nas quais a cooperativa entende ser papel
estratégico para o seu negócio.

Sidney Antonio Mazzi

Presidente

Dra. Renata Ferlin Arbex

Vice-Presidente

Dr. Flávio Ferlin Arbex

1º Secretário

Dr. André Barbieri Alves Ferreira

2º Secretário

Dr. Luis Henrique Brandão Falcão

1º Tesoureiro

Dr. Alexandre Gonçalves de Angelo

2º Tesoureiro

Dra. Fabiana A. A. Madureira

Diretora Cientí?ca e Cultura

Dr. Said Assaf Neto

Diretor Social

Dr. Cesar Antonio Dias
Dr. Luis Roberto de Moura Neves

Conselheiro Vogal
Conselheiro Vogal

NOVEMBRO 2020
A
NOVEMBRO 2023

2020
a
2024
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Organograma
[102-;18; 102-19; 102-20; 102-22; 103-2]
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Nossos Produtos
Planos Unimed
[102-2]

p/
por
Adesão
Personal Individual

Referência Adesão

455885075

Coletivo por
Adesão

Ambulatorial + Hospitalar
com Obstetrícia

Grupo de
Municiípios

www.unimedara.com.br/site/planos
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Engajamento das
Partes Interessadas
[102-21; 102-43; 417-1]

A comunicação da Unimed Araraquara com seus diversos públicos internos e externos, visa melhorar
a satisfação destes, bem como a melhoria continua nos processos realizados junto aos seus diversos
clientes. Dessa forma, os veiculos de comunicação são os principais facilitadores para o engajamento
das partes interessadas.

Portal do Cooperado/credenciado

Facebook / Instagran e Linkedin

Tvs corporativas
Terminais de Auto atendimento
Boletos
Teleatendimento
WhatsApp
Telechamadas
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Gestão de
Fornecedores
[102-9; 102-10; 308-1;] T.M 5

Gestão responsável com fornecedores
Assegurar a qualidade dos produtos e serviços realizados nas dependências da Unimed de Araraquara
e seus recursos próprios, tem apoio no Procedimento -POP.COM.001 - Avaliação de fornecedores, Política de Quali cação de Fornecedores e também do Manual de Quali cação dos Fornecedores, cuja
meta é estreitar o relacionamento e também o desenvolvimento dos fornecedores parceiros.
Além da capacidade técnica, é indispensável que os fornecedores estejam sempre comprometidos com
a preservação do meio ambiente, da saúde, da segurança e da responsabilidade socioambiental da comunidade.
A cooperativa busca seus fornecedores através do sistema Bionexo, cotações telefônicas, internet e
contatos por e-mail, sendo fatores de documentação regular alguns quesitos como: preço, localizção,
boas práticas, qualidade dos produtos para que seja enquadrado entre opções para possíveis escolha
do produto ou serviço a ser adquirido. De acordo com a criticidade de cada fornecedor é realizada visita técnica para avaliação ampla de documentação, processos e infraestrutura.

Para mantermos a integridade no relacionamento entre a cooperativa e fornecedores, desde 2016
a Unimed de Araraquara adotou cláusula contratual especí ca de que trata da Responsabilidade Socioambiental e Sustentabilidade e Direitos Humanos, conforme determinação da área jurídica.
CLÁUSULA XX
DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
Por se tratarem de práticas observadas, valorizadas e realizadas pelas partes e recomendável para todas as instituições, ambas envidarão todos os esforços para cumprimento dos itens abaixo relacionados:
a) Buscar o desenvolvimento sustentável da sociedade como um todo;
b) Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes condições adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
c) Não adotar práticas de discriminação de qualquer gênero, dentro ou fora da relação de emprego e/ou de prestação de serviços, especialmente, mas não somente por
motivos de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico, dentre outros;
d) Obter as certi cações existentes para a sua área de atuação.
I - As partes também cam obrigadas a respeitar toda e qualquer legislação do país, especialmente, mas não somente, no que se refere à proibição do trabalho forçado, mão-de-obra escrava, e do trabalho infantil.
II - As partes também obrigam-se a respeitar toda e qualquer legislação do meio ambiente, especialmente, preservando-o e não cometendo atos e/ou omissões danosas ao meio ambiente, observando, inclusive as normas quanto à destinação de eventuais resíduos decorrentes da sua própria atividade, sendo declarado ainda, a
não utilização de insumos objeto de exploração ilegal de recursos naturais.
III -As partes também se obrigam a combater a corrupção ativa e passiva e a concussão em todas as suas formas, inclusive o peculato, a extorsão e a propina, nos
termos da legislação vigente.
IV - As partes rmam o compromisso de respeitar as normas de segurança de trabalho e normativas aplicáveis vigentes, assim como os demais regulamentos que
regulamentam a sua área de atuação.
V - A CONTRATADA declara, neste ato, ter ciência do Código de Conduta ( http://www.unimedara.com.br/codigodeconduta ) da CONTRATANTE. A CONTRATADA se
compromete a observar referido Código de Conduta na execução de toda e qualquer atividade decorrente deste CONTRATO, comprometendo-se ainda a divulgá-lo
perante seus funcionários, prepostos, representantes e subcontratados.
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Ética e
Integridade
[102-12; 102-17; 206-1] T.M.-2

A Unimed Araraquara conta com medidas internas para a conformidade dos processos ligados ao negócio da cooperativa, bem como a quali cação de sua estrutura de governança por meio do Selo de
Governança e Sustentabilidade, emitido a cada dois anos pela Unimed Brasil, que avalia os aspectos
relacionados aos órgãos sociais, gestão organizacional, ferramentas e soluções para o sistema Unimed,
cooperados, colaboradores, clientes, bene ciários, fornecedores, sociedade e meio ambiente. Em 2021,
a Unimed Araraquara manteve o Selo Ouro. Em busca da adoção de práticas mínimas de governança
corporativa e atendimento à RN nº 443/19 da ANS, em 2021 foram lançadas 176 ações no módulo
Action (Qualiex). Destas, 16 são referentes à integridade e ética. O andamento das ações pode ser vericado na seção da Gestão Estratégica, Gerenciamento de Riscos e Compliance.
Vale ressaltar que a cooperativa nunca esteve envolvida em nenhuma ação judicial movida por concorrência desleal, práticas de truste ou monopólio de seus resultados.

Código de
Conduta
[102-16;; 102-17; 102-25] - T.M. 22; 12;

O Código de conduta Unimed, publicado em abril de 2016, é um documento formal que fornece diretrizes que auxiliam o bom atendimento aos padrões de comportamentos éticos no trabalho. Muito mais
do que um simples documento, o Código de conduta deve nortear todas as relações que fazem parte
de um relacionamento pro ssional e ser re exo de condutas.
Todos os públicos podem acessar o código de conduta por meio do site www.unimedara.com.br. Para os
colaboradores, também é disponibilizado o código no portal do colaborador na intranet.
Os desvios de condutas podem ser relatados de forma anônima por meio do site da Unimed de Araraquara ou pelo e-mail comiteconduta@unimedara.com.br. O sistema desenvolvido pela nossa cooperativa garante o anonimato na denúncia.
A equipe do comitê de conduta tem como prática manter o anonimato e a con dencialidade dos assuntos tratados em reunião, na qual foi formado um termo de acordo de sigilo e con dencialidade entre os membros do comitê.
No ano de 2021, o comitê de conduta da Unimed Araraquara recebeu 153 denúncias, que foram distribuídas entre os membros do comitê, que interage com outras comissões e canais de comunicação da
cooperativa conforme descrição da manifestação, de modo que a investigação seja feita da melhor
forma possível.
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Total de denúncias no canal Código de Conduta

2018

128
196

2019
2020
2021

[102-16;; 102-17; 102-25] - T.M. 2; 12;

104
153
581

TOTAL

Dentre as 153 denúncias, 97,39% foram recebidas via Código de Conduta, enquanto apenas 2,61% foram obtidas via outros canais. Esses dados expressam que o canal Código de conduta está bem sedimentado entre os nossos clientes, colaboradores, cooperados e parceiros.
Percentual de denúncias recebidas em outros canais
2,61%

Código de Conduta
Outros canais

97,39%

Mensalmente e anualmente, por meio de relatórios, o comitê de conduta presta conta das suas atividades ao diretor presidente da Unimed.
Novo Código de Conduta da Unimed Araraquara
Em agosto de 2021, atualizamos o Código de Conduta da Unimed Araraquara
conforme orientações da Unimed Brasil. O nosso Código estabelece os princípios éticos e as normas de condutas a serem seguidas por todos que exercem atividades e/ou possuem relacionamento com a Cooperativa, sendo aplicável aos diretores, cooperados, colaboradores e demais prestadores de serviço e parceiros de negócios.
Temos como objetivo reforçar nosso compromisso com a ética, transparência,
integridade e proteção de dados pessoais, bem como demonstrar que nossa
atuação é pautada pelo respeito, valorização da diversidade e com responsabilidade social (social e ambiental).
O Código de Conduta nos direciona as práticas esperadas pela Cooperativa,
relacionadas a boa conduta, ética, transparência e integridade.
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[102-16; 102-17; 102-25] - T.M. 2; 12

Com a nova versão do código, realizamos treinamentos para todos os colaboradores, cooperados e terceiros.

Treinamento Código de Conduta

25,%
Falta realizar
Realizado
75,%

O Treinamento começou em outubro/21 e contou com o total de 1.077 participantes (colaboradores e terceiros).
No treinamento foram abordadas as atualizações do Código de Conduta, bem como o programa de Compliance,
que será implementado dentro da Cooperativa.
O Programa de Compliance implementa as políticas e procedimentos internos, mas também efetua a comunicação do programa fazendo com que todos estejam cientes de suas responsabilidades por meio de treinamentos
operacionais, culturais e comportamentais, promovendo sempre a sinergia e integração entre processos e pessoas.

Desenvolvido de acordo com as melhores práticas estabelecidas pelo IBGC e CGU, a estrutura do Programa de Compliance da Unimed de Araraquara será composto da seguinte forma:

PROGRAMA DE COMPLIANCE
Integridade

Comportamental
e corporativo
- Tone from the
top
- Código de ética,
políticas e
normas
- Aculturamento
e disseminação
da cultura
- Canal de Denúncia

Anticorrupção
- Prevenção à
lavagem de
dinheiro
- Duo diligence
- Política
Anticorrupção

Regulatório
e Legal

GRC

Diversidade
e Inclusão
- Credibilidade e
con?ança
- Engajamento e
inovação
- Promover a
cultura de
integridade

Risco de
Compliance e
outros riscos

Controles
Internos

ANS, CGU, ANPD
e demais órgãos

- Monitoramento
de cumprimentos
regulatórios e
legais
- Mapeamento de
risco legais
- Comunicação e
reporte aos órgãos

5 Pilares
do PROGRAMA DE INTEGRIDADE

1º

2º

COMPROMETIMENTO Instância
E APOIO DA
responsável
ALTA DIREÇÃO

3º

4º

5º

Análise de
per?l e risco

Regras e
Instrumentos

Monitoramento
contínuo
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Diretor Presidente
Dr. Jóse Paulo Luz Lima

Gerência Estratégica
Jurídico
Ouvidoria
Recursos Humanos
Tecnologia da Informação
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Gerência
Estratégica
[102-11; 102-15; 102-29; 102-31]

A Gerência Estratégica atua em todas as unidades de negócio da empresa: Qualidade, Centro de Informações Estratégicas, Projetos, Contratos, ANS administrativo, Gestão de Risco e Compliance. Esses
setores compõem uma equipe focada no trabalho voltado para resultados, com apontamento para
ações e impactos de risco do negócio e preparo de materiais e informações que respaldam a tomada
de decisão assertiva.
O ano de 2021 foi marcado pelo foco no processo de gestão de informações, estudos e projetos para
mudanças organizacionais, além da melhoria contínua dos processos, todos norteados para o planejamento estratégico da instituição.
O novo Planejamento Estratégico, cujas diretrizes para o período 2021-2023 foram discutidas e aprovadas em maio/21, foca sua missão na promoção da assistência à saúde com excelência e na promoção
do trabalho médico por meio do cooperativismo:
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s

Resultado
Cooperativo

Cliente

Resultado
Operacional

Ampliação do
Market Share

Ampliar a
satisfação do
clientes através
do plano diretor

Aumento da
remuneração
do cooperado

Fidelizar
os
clientes

Ampliar
atuação em
Matão

EFICIÊNCIA DE GESTÃO

P
r
o
c
e
s
s
o
s

Gestão à vista
por
indicadores

Processos

SERVIÇOS DE SAÚDE
Implantar
Novos
Sistemas

Revisão da
Política
Orçamentária

Novos
Negócios

Aprendizado
e
crescimento

Reestruturação
da Gestão dos
Serviços
de Saúde

Reestruturação
da Medicina
Preventiva

Fim
Contrato
CANASOL

Implementar
RN 452

Implementar
LGPD

Redução da
Sinistralidade

Telemedicina
Comunicação
Institucional

Criar programa de
capacitação de
Cooperados, Diretores
e Conselheiros

Reestruturação
dos Serviços
de Matão

Melhoria
Contínua
do HSP

EFICIÊNCIA DE GESTÃO

Programa de
capacitação de
Colaboradores

Programa de avaliação
de desempenho,
cargos e salários

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
A área de informações estratégicas tem como foco auxiliar o processo de tomada de decisão da alta
direção, oferecendo informações con áveis que permitam analisar a viabilidade do negócio ou mudanças rápidas de estratégia.
Com a adoção do Qualiex, o desa o da área de Informações Estratégicas em 2021 esteve em cadastrar
100% dos indicadores da Unimed Araraquara dentro da ferramenta e treinar a liderança e os colaboradores no lançamento de dados e análise dos indicadores. A ferramenta proporcionou padronização
grá ca, melhor interface com os usuários e a melhora visual nas informações geradas para a diretoria:
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O Qualiex também foi a ferramenta adotada para acompanhamento da evolução do planejamento
estratégico, as ações a ele ligadas e a evolução dos indicadores estratégicos e operacionais:

A área de informações estratégicas deu continuidade ao trabalho para fortalecimento do uso do BI
junto a diretoria, gerência e lideranças da Unimed Araraquara. O BI é uma ferramenta de gestão à vista
dos indicadores, cujo foco está em respostas rápidas que amparam a tomada de decisões e melhoram
a disseminação de informações. Entre as principais aplicações utilizadas estão:
Qlikview - Sinistralidade - utilização do plano por contratante/especialidade.
Qlikview - Produtivo - atendimentos, cirurgias e ocupação hospitalar.
Qlikview - Faturamento - hospitalar e oncológico.
Qlikview - Suprimentos - compras, estoque e consignado da instituição.
Qliksens - Produção médica - pagamento médico por prestador e evento.
Qliksens - Orçamento - valores mensais orçados e realizados por conta e centro de custos.
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PROJETOS

[203-1; 203-2];

O setor tem como responsabilidade conduzir e avaliar projetos da empresa de maneira integrada, fornecendo todo o suporte e a estrutura de recursos e serviços necessários para o desenvolvimento de
cada iniciativa. Desde a criação em 10/2019, o departamento vem sendo fundamental no acompanhamento de novos projetos, aumentando a viabilidade nanceira e e cácia na prestação de serviços ao
cliente e captação de novas empresas para prestação de serviços, quando solicitado.
Acompanhamentos dos projetos 2021/2022:
- Implantação da LGPD;
- Certi cação ISSO 450001;
- Viabilidade SAC;
- Reestruturação suprimentos;
- Adequações centro epidemiológico;
- Adequações setores de COVID Hospital São Paulo;
- Monitoramento e controles de acesso em biometria e facial;
- Paperless Oncologia;
- Telemedicina;
- Psicologia Viva.

CONTRATOS
Com a nalidade de garantir as questões administrativas e gerenciais de contratos, padronizar as regras de contratação e estabelecer um per l economicamente viável para as partes, o departamento de
Contratos tem como princípio solicitar que os negociadores dos contratos garantam as principais cláusulas contratuais, a saber:
- Vigência;
- Multa e juros;
- Pagamento;
- Rescisão;
- Reajuste;
Mediante a análise dessas cláusulas é garantida uma negociação com o fornecedor pautada nas condições bené cas e de nidas pela diretoria da Unimed Araraquara.
Com os clientes dos Contratos vigentes, noti camos o colaborador da Unimed responsável pelo contrato a cada período de reajuste contratual, a m de realizar uma negociação do percentual de reajuste,
evitando altos índices o qual ocasionaria um desequilíbrio econômico entre as partes.
Seguindo o critério supracitado realizamos a elaboração e análise de Contratos e elaboração e análise
de Aditivo, sendo contabilizados 144 contratos no ano de 2021.
No quesito de controle de solicitação para o departamento foi implementado o sistema de abertura de
ocorrências, o qual garante um processo de registros documentais de todas as fases da negociação
contratual, a ferramenta permite a abertura da ocorrência somente com a aprovação do gestor da área,
garantindo a ciência da solicitação bem como transparência no processo.
Na análise global do processo foram criados os indicadores gerenciais a m de mensurar se o processo
está sendo desenvolvido e concretizado de acordo com o contrato de trabalho que rege o departamento de contratos.
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Outra informação importante que deverá ser mensurada na gestão de 2021 foi à elaboração do formulário de elaboração/análise de Aditivos e Contratos. Este formulário se fez necessário para esclarecer
as principais cláusulas do Contrato/Aditivo, com a nalidade de informar aos diretores da área que uma
negociação está em andamento pelo departamento sob sua supervisão, sendo um breve resumo dos
principais pontos abordados como tempo de vigência, valor total e parcelado, multa, índice de reajuste
e objeto do Contrato.
Para a validação será necessária a assinatura do diretor e do gestor da área no citado formulário para
efeito de ciência e anuência da negociação. Depois de nalizado os tramites da negociação, o contrato
será submetido à análise do departamento jurídico, seguindo para o processo de assinatura das partes.
GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE

[102-30]

A área de Gestão de Riscos e Compliance (GRC) levantou, em conjunto com o setor da Qualidade, os
planos de ação destinados a atender aos anexos da regulamentação da ANS divulgados através da
Resolução Normativa nº 443/19. Estes planos servem não só para o atendimento à reguladora, mas
também traz benefícios tais como:
- Implantação de uma cultura mais transparente e ética;
- Melhoria e alinhamento dos controles internos da Operadora;
- Levantamento, monitoramento e tratamento dos principais riscos;
- Continuidade do benefício nanceiro adquirido através da adoção antecipada do modelo. padrão de
capital baseado em riscos, conforme RN 451/20 da ANS.
O planejamento conta com 176 ações que colaboram com
as atividades necessárias ao atendimento da Normativa.
Os status das ações, até dezembro de 2021, estão representados abaixo:

Status - RN 443/19

Aguardando início
49
Em execução
94
24
Concluídas
9
Outros
176
Total de ações
Essas ações estão designadas para os setores (vide tabela abaixo) e possuem prazos para cumprimento. Sendo que a conclusão do projeto de implantação do GRC está prevista para o ?nal de dezembro/22.
Setor
Ações/ Setor
Gestão Financeira
27
Gestão de Riscos e Compliance
21
Gestão de Mercados
16
Gestor Administrativo Financeiro
15
Jurídico
13
Recursos Humanos
10
Escritório da Qualidade
9
Contas Médicas
9
Atendimento
8
Gestão Estratégica
8
Gestão de Promoção e Assistência à Saúde
4
Secretaria Executiva
3
Relacionamento com a Rede
3
TI
2
Financeiro
2
UNILAB
2

Setor
Contratos
Intercâmbio
Ouvidoria
Compras
Cadastro
Apoio Administrativo
Auditoria/ Regulação
Personal
Projetos
Custos
Oncologia
Pronto Atendimento de Matão
Marketing
Relacionamento com a ANS
Vendas
Total de ações

Ações/ Setor
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
176
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Módulo Risks - Sistema Qualiex
Conforme previsto para a área de Gestão de Riscos e Compliance, também alinhados à normativa
443/19 da ANS, foi realizado o levantamento e mapeamento dos riscos das áreas da operadora que
estão sendo acompanhados e avaliados via sistema Qualiex, mais precisamente no módulo Risks.
Os levantamentos tiveram início em agosto/21 com entrevistas realizadas durante o mapeamento de
processos dos setores da Cooperativa. Foram identi cados 316 riscos com processos de análise em
andamento e revisão prevista para agosto/22.

Os riscos da Operadora estão cadastrados e agrupados conforme exigência da ANS, sendo eles:
Crédito, Estratégico, Legal, Mercado, Operacional e Subscrição.

O monitoramento dos riscos é realizado através da Matriz de Risco do sistema com periodicidade mínima anual conforme política de Gerenciamento de Riscos da Cooperativa.

Probabilidade

Risco: 18-00024 - Colaborador não estar usando EPI
Oportunidades
Ameaças
18-00020

90
70
50
30

18-00021

18-00023
18-00024

10
muito baixo

baixo

moderado

alto

muito alto

muito alto

alto

moderado

baixo

muito baixo

impacto

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara

26

Na tabela a seguir, é demonstrado o total de riscos que foram levantados por setor da Operadora
Unimed de Araraquara até dezembro/21:

Compliance na Unimed Araraquara
Para atendimento à RN443/19 , o setor de GRC realizou, em conjunto com o Comitê de Conduta da
Unimed Araraquara, treinamentos com o objetivo de disseminar às práticas de Compliance com todas
as áreas da Cooperativa conscientizando todos (colaboradores, terceiros e cooperados) da importância
de uma conduta correta, bem como compromisso com nossos valores, princípios éticos e morais, além
da responsabilidade com o cumprimento da legislação.
O treinamento foi realizado de forma presencial para maior engajamento do público, com início em
outubro/21. Contou com a participação de 80% dos colaboradores. No entanto, foi necessária uma
pausa nos treinamentos devido a um novo decreto municipal com regras de distanciamento da pandemia. Em 2022 serão divulgadas novas datas do treinamento para que seja concluída esta etapa do
Programa de Compliance.
O Programa de Compliance está sendo desenvolvido de acordo com as melhores práticas estabelecidas pelo IBGC e CGU e conta com 5 pilares conforme demonstrado abaixo:
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QUALIDADE
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), como ferramenta de padronização de processos e controle
internos sobre os mesmos, viabiliza medir a e ciência e veri car a e cácia das ações tomadas com foco especí co na satisfação do cliente e na melhoria contínua dos processos internos da cooperativa.
Política da Qualidade
1. Objetivo

2. Diretrizes

Formalizar um compromisso com
a melhoria contínua do sistema de
gestão da qualidade, dentro das
melhores práticas, em conformidade
regulatória na sua área de atuação e
requisitos normativos, com foco na
satisfação das partes interessadas.

Validar nossos processos de cuidados à saúde através de auditorias internas e externas;
Melhorar continuamente nossos processos através da utilização de ferramentas da qualidade;
Cumprir e fazer cumprir a gestão dos documentos da organização, a m de garantir a padronização dos
processos e identidade organizacional;
Realizar a tomada de decisões com base na análise crítica de indicadores de resultados;
Implantar, gerenciar e seguir as diretrizes dos protocolos e procedimentos institucionais e setoriais com
foco em segurança, qualidade e sustentabilidade da organização;
Gerir as não conformidades relacionadas aos processos com objetivo de garantir a melhoria contínua;
Acompanhar a área de Gerenciamento de Risco e Compliance para a identi cação, gerenciamento,
redução ou mitigação dos riscos de negócios e assistenciais;
Apoiar os projetos e ações relacionados com a estratégia e interesse da cooperativa.

Histórico

QUALIEX
O sistema Qualiex, de gestão da qualidade, foi adquirido em agosto de 2020 com planejamento de implantação consolidada para 2021. A partir de então, foram iniciados os treinamentos junto ao fornecedor para que as parametrizações pudessem ser realizadas. O planejamento de implantação do novo
sistema impulsionou a revisão de diretrizes internas quanto a gestão de documentos, gestão de indicadores, gestão de riscos e auditorias internas, garantindo maior con?abilidade, rastreabilidade e controle dos resultados.
100% dos
colaboradores
com acesso
nominal no
sistema.
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Uma das novidades do Qualiex é a possibilidade que o usuário
tem de construir Dashboards, conforme mostra a imagem abaixo,
contribuindo para gestão a vista.

Para implantação do sistema Qualiex, o setor de Qualidade realizou várias ações para que o uso do colaborador, terceiros e médicos fosse segura.
Alteração no layout da intranet

Praticidade no acesso via intranet

NOTA - A consulta de login é via CPF cadastrado.

Vídeos e tutoriais disponíveis na Intranet

Elaboração de manuais

MÓDULO DOCS
Módulo para gerenciar documentos. Com o módulo DOCé
realizada toda gestão dos documentos de forma eletrônica.
Dessa forma, é possível con gurar os tipos de acesso dos
colaboradores, as permissões de cada usuário, como visualização, revisão/elaboração de documentos, permissão de
impressão, con rmação de leitura. Além disso, o uxo de
veri cação e aprovação de documentos é realizado através
do sistema, o que agiliza a disponibilização de documentos
nas versões vigentes.
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MÓDULO TRACKER
Módulo para gerenciar ocorrências de não conformidades. Através desse módulo, podem ser abertas
ocorrências de não conformidades veri cadas pelas áreas de aplicação dos seus checklists mensais,
não conformidade de seus indicadores (quando necessário estabelecer plano de ação) e não conformidades de auditorias (não cumprimento de requisito).

MÓDULO AUDIT
Módulo para gerenciar auditorias. Através desse módulo,
é possível cadastrar normas e seus requisitos, planejar auditorias e registrar os resultados sem a utilização de papel
ou planilhas. Além disso, as não conformidades podem ser
vinculadas ao módulo Tracker.

MÓDULO ACTION
Módulo para gerenciar planos de ação. Nesse módulo, os
planos de ações de nidos podem ser gerenciados em um
único lugar e os responsáveis são noti cados por e-mail
sobre o andamento das ações. Além disso, é possível anexar
evidências e inserir comentários. As ferramentas da qualidade disponíveis para gerenciamento das ações são: 5W2H,
PDCA e Grá co de Gantt.
MÓDULO RISKS
Módulo para gerenciar riscos. Com oRisks, as informações sobre os riscos das áreas cam centralizadas, mantendo o histórico de análises e incidências. É possível visualizar na matriz os riscos mais críticos que necessitam de um tratamento prioritário.
Oportunidades

Probabilidade

Ameaças
90
70
50
30
10

21-00022
21-00023
21-00024
21-00025
21-00031 21-00028
21-00029
21-00030
1.sem dano 2. dano leve
muito baixo
(até R$ 6 mil)

baixo

(até R$ 10 mil)

21-00013
21-00014
21-00015
21-00016
21-00026
21-00027
3. dano
moderado
médio

(até R$ 50 mil)

04

21-00012
21-00020
21-00021
4. dano
grave
alto

(até R$ 100 mil)

21-00017
21-00018
21-00019
5. óbito
muito alto
(acima de
R$ 100 mil)

5. óbito
muito alto
(acima de
R$ 100 mil)

4. dano
grave
alto

(até R$ 100 mil)

2. dano leve 1.sem dano
3. dano
moderado
moderado
baixo
muito baixo

(até R$ 50 mil)

(até R$ 10 mil)

(até R$ 6 mil)

impacto
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MÓDULO INDICATORS
Módulo para gerenciar indicadores. Nesse módulo é
possível cadastrar os indicadores das áreas, preencher
coletas e realizar análises. Além disso, o módulo permite
a gestão visual e acompanhamento da evolução dos indicadores a partir da exibição de grá co e status das coletas,
metas e tolerâncias.
MÓDULO PLANNER
Módulo para gerenciar o mapeamento estratégico. Esse
módulo é utilizado para criar o mapa estratégico e deixar,
de forma grá?ca e de fácil visualização, os objetivos da
empresa, assim como a missão,a visão e os valores.

SGQ ? SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Certi cações e Auditoria ONA Nível III
A auditoria de manutenção da ONA ocorreu nos dias 06 e 07 de maio/2021. O resultado da auditoria
foi Acreditado com Excelência e as pontuações obtidas podem ser visualizadas abaixo:

Nível I
oSupera: 1,6%
oCumpre: 97,6%
oParcialmente conforme: 0,8%
oNão conforme: -

Nível II
oSupera: 0,3%
oCumpre: 96,7%
oParcialmente conforme: 3,0%
oNão conforme: -

Nível III
oSupera: oCumpre: 94,1%
oParcialmente conforme: 5,9%
oNão conforme: -

Os itens colocados como «parcialmente» foram inseridos conforme ação no módulo Action no projeto
NÃO CONFORMIDADES ONA 05/2021, da maneira a seguir:
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Certi cações - RN 452/2020
No mês de novembro/21 foram iniciadas as ações para a acreditação da operadora na RN 452 - Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. A operadora está inserida no programa Quali ca, que presta o serviço de consultoria prática quanto a interpretação e atendimento aos requisitos da norma, assim como de curso de pós-graduação em práticas de gestão de cooperativas de saúde. Os participantes do curso de pós-graduação foram escolhidos, estrategicamente,
pela diretoria, de modo a compor o PMQ - Programa de Melhoria de Qualidade.

Gestão por indicadores
Mensalmente é gerado pela Qualidade o semáforo de preenchimento dos indicadores. Quando essa
atividade é entregue no prazo, a área é sinalizada em verde. Caso seja preenchido após a data determinada, mas ainda dentro do mês vigente, é sinalizado em amarelo, e caso não seja preenchido dentro do
mês, sinalizado em vermelho. Outro ponto de avaliação é a análise qualitativa dos indicadores, na qual
os resultados e a análise crítica dos indicadores são analisados e pontuados com divergências ou sugestões de melhorias para o setor.
no prazo

fora do prazo
mas dentro do mês

fora do prazo
e do mês
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NÃO CONFORMIDADES
As ocorrências de não conformidades são gerenciadas através do módulo Tracker do sistema Qualiex.
No entanto, antes da sua implantação, esse tipo de ocorrência era registrado no sistema de não conformidades da qualidade SNCQ, pela intranet. Após início da utilização do Tracker, o SNCQ foi desativado
para utilização das áreas. No entanto, as não conformidades que não foram encerradas no SNCQ serão
transcritas para o módulo Tracker pela Qualidade.

Encerradas 245 não
conformidades no
SNCQ referentes as
falhas identi cadas
nos processos do
Hospital São Paulo.

31 Não Conformidades
foram abertas no
Tracker quanto as
falhas identi cadas
nos processos do
Hospital São Paulo.

Encerradas 94 não
conformidades no
SNCQ referentes as
falhas identi cadas
nos processos da
Operadora.

06 Não Conformidades
foram abertas no
Tracker quanto as
falhas identi cadas
nos processos da
Operadora.
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Interação de processos
Semestralmente, a Qualidade promove a Pesquisa de Satisfação entre áreas com base no mapeamento de processos de cada setor. Com essa ação é possível identi car o nível de satisfação entre as áreas,
assim como promover alinhamentos e medidas que melhorem os processos.
OPERADORA

HOSPITAL SÃO PAULO

SEMANA DA QUALIDADE E SEGURANÇA DA QUALIDADE
Na semana de 06/12 a 10/12 de 2021 foi realizada a 6ª semana da Qualidade e Segurança do Paciente.
O tema foi Programa acreditar Unimed. Abaixo, estão às artes de divulgação para o Hospital São Paulo
e Operadora:

SHOW DO MILHÃO
Arte de divulgação:
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JOGO DOS ERROS:
Apresentação de alguns dos vencedores:

CONHECENDO O JARDIM DO OUTRO

Fotos de
alguns
participantes

SE EU FOSSE VOCÊ
Fotos do evento:
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DIVULGAÇÃO DO SISTEMA QUALIEX
A divulgação do sistema Qualiex foi
realizada na campanha da RN 452
com dinâmicas in loco na Operadora
e áreas do Hospital São Paulo.

CONCURSO TIK TOK UNIMED
Vencedores do concurso:

DINÂMICA IN LOCO NO HOSPITAL SÃO PAULO
Fotos de alguns dos participantes:

CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA RN 452
Fotos de algumas das campanhas:

Fotos de alguns dos vencedores:
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Jurídico

DADOS ESTATÍSTICOS
1- Foram respondidas 979 ocorrências no ano de 2021, com pareceres, elaborações e análise de contratos, assuntos sobre cobertura assistencial, pareceres sobre regulação e Agência Nacional de Saúde, dentre outros assuntos, conforme planilha abaixo:
GESTÃO
Direção Administrativa Financeira
Direção de Mercado
Direção de Promoção e Assistência à Saúde
Direção Hospitalar
Presidência
TOTAL

50
312
349
54
214
979

2- Recebemos no ano de 2021 o número de 75 processos. O acervo atual é de 196 processos em andamento, sem incluir os respectivos cumprimentos de sentença.
As ações julgadas improcedentes pelo Poder Judiciário, defendidas pelo Departamento Jurídico, totalizam R$ 5.337.660,70

PRINCIPAIS MEDIDAS POSITIVAS
1- Houve continuidade na reestruturação de pessoal, que ampliou a redução de 40% com gastos de
pessoal mencionada no relatório anterior.
2- O contencioso judicial (processos judiciais) continua equacionado em 2021, sendo sanadas todas as
irregularidades ocorridas com o prestador de serviços anterior.
3- Houve continuidade na realização de sustentações orais pelo Supervisor Jurídico nos julgamentos
ocorridos no Tribunal de Justiça de São Paulo, além da realização de audiências virtuais com juízes e
desembargadores para esclarecimento de detalhes dos processos, o que permitiu a obtenção de diversas decisões favoráveis à Unimed.
4- Houve continuidade na interação de todos os departamentos da Unimed para obtenção de todos os
documentos necessários às defesas da Unimed, o que antes não ocorria. Isso também tem propiciado
diversas decisões favoráveis à Unimed. Foi veri cado que outrora a Unimed saía vencida em várias demandas em razão da ausência de prova documental nos processos.
5- Foram mantidas as rotinas de transparência, com reuniões diárias entre o Supervisor Jurídico e o
Presidente da Unimed para prestação de informações sobre as providências adotadas, sobre andamento de processos, sobre relacionamento com cooperados e usuários e demais assuntos de atribuição do Departamento Jurídico. Todas as ações ajuizadas e respectivas sentenças continuam sendo apresentadas ao Presidente, esclarecidas e discutidas.
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RELACIONAMENTO ANS
O setor tem como objetivo estabelecer o relacionamento entre todos da Operadora e a Agência Nacional de Saúde para o cumprimento das obrigações dentro dos prazos estabelecidos.
Seguem alguns dados:
PESQUISA DE SATISFAÇÃO REALIZADA EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ANS DO ANO DE
2021.

82,7%
dos bene ciários
avaliam o plano como
bom ou muito bom.
AVALIAÇÃO GERAL

NIP - NOTIFICAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR
Número de
NIPs
2021

Não
Assistencial*
Assistencial**

54

*

49

5

Auto de Infração
(Processos
Administrativos)
1 arquivado
1 multa

Multa
R$ 28.800,00

Ocorrências abertas na ANS envolvendo procedimentos e exames, agendamento de exames e
procedimentos, autorizações de exames/procedimentos, parametrização do sistema etc"

**Ocorrências abertas na ANS envolvendo inclusão de bene

ciários, valores de boleto, portabilida-

de de carências etc.
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RESSARCIMENTO AO SUS - ABI - AVISO DE BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS
A operadora recebeu, em 2021, quatro processos administrativos de Ressarcimento ao SUS a partir de
bene ciários das Operadoras atendidos no Sistema Único de Saúde em caráter hospitalar ou em serviços de alta complexidade.
ABIs 2021:
Total
ABIs
(85, 86,
87 e 88)

Total de
Atendimentos
analisados

Total de
Atendimentos
impugnados

Total de
Atendimentos
deferidos

Total de
Atendimentos
indeferidos

4

442

256

161

32

Atendimentos
em avaliação
pela ANS

Percentual de
êxito nas
impugnações

63

62%

ÍNDICE DE DESEMPENHO DA SAÚDE SUPLEMENTAR - IDSS
IDSS é a sigla para Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, uma ferramenta que veri ca e quanti ca, de maneira comparativa, os resultados da avaliação de qualidade de desempenho das operadoras de saúde brasileiras, sendo divulgada, publicamente, todos os anos pela ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar). Seguem as notas dos últimos dois anos numa escala onde a pontuação máxima
é 1,0.

2021 - (base 2020) =0,8268

2020 - (base 2019) =0,8267
IDSS da operadora 2020 (Ano-base 2019)

IDSS da operadora 2021 (Ano-base 2020)

1

0

1

0

0,8267

0,8327

Pontuação para operadora acreditada: Operadora não Acreditada

Pontuação para operadora acreditada: Operadora não Acreditada
Indicador bônus
Operadora não pontuada

1 - IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE

Indicador bônus
Operadora não pontuada

1 - IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE
1

0

Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das
necessidades de saúde dos beneﬁciários, com ênfase nas ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde prestada.

0,9108

2 IDGA - GARANTIA DE ACESSO

1

0

Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das
necessidades de saúde dos beneﬁciários, com ênfase nas ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde prestada.

0,7992

2 IDGA - GARANTIA DE ACESSO
1

0

Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso,
abrangendo a oferta de rede de prestadores
0,6524

3 - IDSM - SUSTENTABILIDADE NO MERCADO

0,6498

1

0

Monitoramento da sustentabilidade da operadora considerando seu equilíbrio
econômico-ﬁnanceiro, passando pela satisfação do beneﬁciário e compromissos com
prestadores.

3 - IDSM - SUSTENTABILIDADE NO MERCADO

1,0000

1,0000

4 - IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO
1

0

0,9799

Faixas de notas de avaliação:

Faixas de notas de avaliação:

0

0

0,4

0,6

0,8

1

Melhor

1

0

Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.
0,5775

Pior

1

0

Monitoramento da sustentabilidade da operadora considerando seu equilíbrio
econômico-ﬁnanceiro, passando pela satisfação do beneﬁciário e compromissos com
prestadores.

4 - IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO
Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações
técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS.

0,2

1

0

Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso,
abrangendo a oferta de rede de prestadores

Pior

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Melhor
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Ouvidoria
[102-17]

No ano de 2021 o departamento de Ouvidoria atuou de forma independente e autônoma, buscando
mediar con itos entre a operadora e os bene ciários e mitigar custos para a Cooperativa. Como setor
de última instância de atendimento, a Ouvidoria deixou de tratar demandas de primeira instância, pondo em foco, especi camente, manifestações que não foram resolvidas pelo setor onde houve o primeiro contato com o cliente. Essa mudança gerou redução do número de manifestações recebidas pelo
setor, o que pode ser observado no grá co a seguir, que representa o total de demandas recebidas nos
últimos anos.

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES
700
600

596

500
400

354

300
216
200

193

100
0

2018

2019

2020

2021

Para medir a efetividade de uma Ouvidoria do sistema Unimed, utiliza-se o manual de ouvidorias da
Seguros Unimed, o qual diz que se chega ao nível de efetividade de uma Ouvidoria realizando o seguinte cálculo: a quantidade de manifestações recebidas na Ouvidoria, menos a quantidade de manifestações, recebidas na Ouvidoria, que viraram NIP, dividida pelo total de manifestações recebidas na
Ouvidoria, vezes 100:
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Segundo a RN 395 da ANS, a Ouvidoria também é o setor único, exclusivo, a realizar os pedidos de reanálises de negativas. Antes do segundo semestre de 2021, a operadora realizava essas reanálises
não só pela Ouvidoria, mas também pelo setor de atendimento ao cliente, o que não seguia as normas
da RN 395. É por meio das reanálises revertidas (aquelas que foram negadas em primeira instância e
autorizadas após reanálise da Ouvidoria) que se demonstram os custos mitigados pelo setor. Essa mitigação é avaliada da seguinte maneira, segundo a ouvidoria da Unimed do Brasil: identi cam-se negativas que poderiam gerar Nips e multiplica-se essa quantidade pelo valor da multa de Nip, que em
média é de R$ 80 mil. No total, em 2021, a Ouvidoria recebeu 32 pedidos de reanálises, das quais 16
foram revertidas em autorização.

Quantidade Reanálises

Reanálises Revertidas:2021

Utilizando o cálculo da Unimed do Brasil, a Ouvidoria gerou, em 2021, uma economia de
R$ 1.280.000,00 à Unimed de Araraquara.

Custos Mitigados pela Ouvidoria
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Gerência Recursos
Humanos
[102-8; 102-41; 401-1; 405-1] - T.M. 9 e 8

RECURSOS HUMANOS

O setor de gestão de pessoas tem como principio atrair, reter e desenvolver talentos além de garantir
a saúde e segurança de todos.
Tudo isso com processos estruturados, garantindo diversidade acessibilidade, engajamento promovendo comunicação efetiva, para garantir os resultados e estratégias traçadas pela empresa.
O setor de gestão de pessoas teve um ano desa ador, com o aumento signi cativo da covid-19 em
2021. A rotina do setor foi impactada para atender as necessidades da cooperativa com aumento de
quadro, realocações de quadro interno, agilidade na solução de transporte de colaboradores nos momentos de lockdow total e adequação para trabalho home of ce.
Nosso foco foi agilidade nos processos seletivos e nas mudanças necessários de acordo com o cenário.
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 2021
1400

1353

1364

1381

1371

1370

1375

1360

1360

1385

1326

1270

1267
TOTAL

1200
1000

984

998

1020

1013

1010

1014

1016

1011

995

976

919

920

351

347

HSP

800
600
400

369

366

361

358

360

361

390
344

349

jul

ago

350

OPERADORA

200
0
jan

fev

mar

abr

mai

jun

set

out

nov

dez

Per l dos Colaboradores
Gênero
Mulher
Homem
Cor
Branca
Amarela
Pardo / Negro
Não Informado

Ano
2019 2020 2021
2019 2020 2021
83,00% 81,77% 81,80% Cota Lei (Funcionários + Aprendizes) 68
68
54
17,00% 18,23% 18,20% Funcionários Contratados
50
47
33
Aprendizes
19
19
21
2019 2020 2021
2019
2020
2021
Categoria Funcional
1.269 1.148 1.109

masc fem. masc fem. masc fem.

6
204
0

Tipo de
2019
Contratação
C.L.T.
1.379
Pessoa Jurídica
5
Aprendiz
19

Gestão (Gestores + Gerentes)
Supervisor
Coordenação

3
3
5

0
7
29

3
3
5

0
8
29

4
2
4

4
7
31

6
195
6

6
217
6

2020

2021

Tipo de Contratação

2019

2020

2021

1.336
4
19

1.313
4
21

Temporário
Estagiários
Terceiros

0
3
202

0
1
187

36
0
186
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TURNOVER 2021

[102-8; 401-1] - T.M.8

4,00%
3,41%

3,50%

2,91%

3,00%
2,49%

2,69%

2,50%

1,88%

2,00%
1,90%
1,50%

1,62%
1,08%

2,36%

2,15%

1,12%

1,85%

1,48%

1,14%

1,21%

1,11%

0,97%

1,71%

1,54%

1,78%

1,00%
0,95%

2,27%

1,08%

0,68%

0,50%

jan

fev

mar

abr

mai

jul

jun

OPERADORA

ago

set

nov

out

dez

HSP

ABSENTEÍSMO 2021

[403-2] - T.M. 8 e 4

4,00%

6,00%

5,43%

5,00%

4,41%

4,31%

4,00%
3,00%
2,00%

3,60%
2,87%

3,67%
2,38%
1,91%

4,25%
3,34%
2,98%

2,65%

2,33%

2,17%
1,59%

1,33%

1,91%

1,84%

1,00%
0,18%

0,25%

0,16%

0,28%

0,25%

jul

ago

set

out

0,23%

0,00%
jan

fev

mar

abr

mai

jun
OPERADORA

Benefícios Funcionários

nov

dez

HSP

[401-2] - T.M. 8

Plano com coparticipação para consultas, exames e procedimentos Perl - funcionários HSP
Plano sem coparticipação para consultas, exames e procedimentos Personal - funcionários Operadora
Assistência Odontológica (Plano Uniodonto com desconto na folha)
Auxílio creche - Operadora até 16 meses de idade Hospital São Paulo - até 5 anos de idade
Desconto Farmácia - Rede DrogaVen
Bolsa de Estudo - conforme disponibilidade e aprovação
Refeitório (geladeira, forno microondas e uma sala de descanso)
Seguro de Vida e auxílio funeral
Uniforme
Vale Alimentação / refeição: Operadora
Vale Alimentação Hospital São Paulo: Sindicato da Saúde e Sindicato dos Enfermeiros
Vale Transporte Operadora:
Vale Transporte Hospital:
Uniclube: Clube de Desconto redes de serviços cadastrados
Quinquênio - funcionários Operadora
Prêmio Assiduidade Hospital: Sindicato de Saúde e Sindicato dos Enfermeiros
Prêmio Assiduidade Operadora: não há.
Participação nos resultados : Operadora
Vacinação da Gripe - funcionários área assistencial
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Pesquisade Clima 102-44 - T.M. 3
Buscando a melhoria e modernização de nossos processos a Pesquisa de Clima de 2020 foi realizada
baseado na metodologia GPTW. A pesquisa de clima ajuda a promover a mudança interna, com melhorias concretas para os colaboradores e repercussão nos resultados da empresa.
A Pesquisa abrangeu todos os setores e unidades da cooperativa e teve um aumento de 6% na satisfação comprando 2019 com 2020.

Resultado da Pesquisa de Clima 2020 e as
ações em relação a última pesquisa
realizada em 2019.
N° de Participantes

2019
46%

2020
53%

Satisfação

2019
66%
2019

2020

Comunicação (satisfação)

73%

77%

Liderança (satisfação)

64%

70%

Benefícios

62%

67%

Treinamento

75%

73%

2020
72%

Representatividade
1.285 Colaboradores*
685 Respondentes

53,3% de
representatividade TOTAL

% de participação da pesquisa

46,7%
não
participaram

Participaram
53,3%
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Treinamentos [403-4; 404-1; 404-2] - T.M. 7
Em função da pandemia novos treinamentos foram necessários e o conteúdo e vídeos foram disponibilizados no portal do colaborador e portal do cooperado.

Carnaval

Ações de Endomarketing

T.M. 4

Ações em comemoração a datas especiais junto aos funcionários, tais como: Dia internacional da mulher; Dia das mães, Dia dos pais, Outubro rosa, Novembro azul, Dezembro DST/AIDS; Aniversario da
Unimed 50 anos são de extrema importância para que possamos estar sempre valorizando e reforçando a interação entre todos os setores, além de proporcionar momentos de alegria, descontração e cooperação. Algumas das ações realizadas durante o ano de 2021

Unimed 50 anos
Setembro Amarelo

Outubro Rosa

Dia Mundial de Combate à AIDS
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CONSUMO DE ÁGUA HOSPITAL SÃO PAULO
Nossos resultados

[303-1] - T.M. 10; 13; 15;

Tolerância

Meta

3800,00
3378,37

3262,92

3300,00

quanto

2800,00

2800,00 menor
2500,00 melhor

2478,00
2304,00 2134,00

2300,00

1941,70

1946,38

1800,00

2090,46

2046,61 2062,53

1882,86
1715,88

1664,01

1847,14

1630,36

1300,00
800,00

2019 2020 jan

fev mar abr

mai

jun

jul

ago

set

out nov dez 2021

fev
jan
set
ago
jul
abr
dez
mai
2021
mar
out
2019
2020
jun
nov
Nosos Resultados 3262,92 1946,38 2478,00 2304,00 2134,00 1664,01 1941,70 1715,88 1882,86 1630,36 2046,61 2062,53 3378,37 1847,14 2090,46
2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00
Meta
2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00
Tolerância

CONSUMO DE ÁGUA OPERADORA
Nossos resultados

[302-1] - T.M. 10; 13; 15;

Tolerância

Meta

204,00

182,00
162,00
142,00
122,00
102,00
82,00
62,00
42,00
22,00
2,00

3378,37

112,00

quanto
menor
melhor

110,00
96,00

73,92

82,25
65,83

60,00

68,00

57,00

68,00

59,00

56,00

2019 2020 jan

Nosos Resultados
Meta
Tolerância

fev mar abr

mai

jun

jul

65,00
62,00

49,00

48,00

ago

out nov dez 2021

set

2019

2020

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

2021

73,92

65,83

57,00

112,00

96,00

68,00

110,00

49,00
62,00

82,25

62,00

59,00
62,00

68,00

62,00
65,00

48,00
62,00

56,00

62,00
65,00

60,00
62,00

62,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

62,00
65,00

62,00

62,00

62,00

62,00

204,00
62,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

62,00
65,00

CONSUMO DE ENERGIA HOSPITAL SÃO PAULO
Nossos resultados

250.300,00 230.344,42
206.300,00

215.889,00

Tolerância

Meta

212.124,00

179.210,00

172.001,64

[303-1] - T.M. 10; 13; 15;

150.300,00

22.500,00

22.000,00
191.630,00
184.822,00
187.800,00
172.630,00
172.979,00
148.118,00

161.173,00
149.667,00
137.744,00
128.455,00

quanto
menor
melhor

100.300,00
50.300,00
300,00

2019 2020 jan

fev mar abr
jan

fev

mar
2019
2020
Nosos Resultados 230.344,42 172.001,64 215.889,00 179.210,00 212.124,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00 22.000,00
Meta
22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Tolerância

mai
abr

jun
mai

jul
jun

ago

set
jul

out nov dez 2021
ago

set

out

nov

dez

2021

161.173,00 149.667,00 137.744,00 128.455,00 148.118,00 184.822,00 172.979,00 187.800,00 191.630,00 172.630,00
22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00

CONSUMO DE ENERGIA OPERADORA [302-1] - T.M. 10; 13; 15;
Nossos resultados

Meta

Tolerância

16.500,00
14.000,00
14.690,00
14.652,00 14.430,00
13.360,00
12.973,00
13.064,00
14.500,00 14.066,00
12.799,00
11.962,83
11.743,00 11.981,00
12.500,00
11.003,00
11.108,00
9.952,00
10.500,00
8.730,00 8.631,00
8.500,00
6.500,00
4.500,00
2.500,00
500,00
ago set out nov dez 2021
2019 2020 jan fev mar abr mai jun jul

quanto
menor
melhor

fev
jan
set
ago
jul
abr
dez
mai
2021
mar
out
2019
2020
jun
nov
Nosos Resultados 14.066,00 11.962,83 12.973,00 14.652,0014.430,00 13.064,00 11.003,00 9.952,00 8.730,00 8.631,00 11.108,00 12.799,00 14.690,00 11.743,00 11.981,00
Meta
13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00 13.360,00
14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00
Tolerância

Co2 [305-1; 305-2; 305-3; 305-5] - T.M. 10; 13; 15
Realizamos, no mês de junho, a Semana do Meio Ambiente com a distribuição de mais de 3200 mudas
junto a ONGs da região de atuação da Unimed Araraquara. A idéia é compensar as emissões de CO2 da
Cooperativa.
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SESMT-SEÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA

T.M. 1; 4; 7;

No ano de 2021, a Seção de Engenharia de Segurança desenvolveu o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA), Plano de Contingência, Plano de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes,
Programa de Proteção Respiratória e Plano de Proteção Radiológica.
1.P.P.R.A.- O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais identi cou os Riscos Biológicos, Químicos,
Físicos, Ergonômicos e de acidentes. Diante dos indicadores, estabeleceu metas e objetivos para minimização dos infortúnios. Em resumo, as medidas prevencionistas foram às seguintes: higienização das
mãos, uso de luvas, respirador PFF1, PFF2, N95, óculos, calçado fechado, protetor facial e auricular,
avental, cinto de segurança, roupas anti-chamas para
eletricistas, ausência de adornos, vacinação, capacitações, instruções escritas, perfurocortantes com dispositivos de segurança, lavatórios exclusivos para higienização das mãos, lixeiras, torneiras automáticas,
acompanhamento médico e proibição do tabagismo.
O resultado da aplicação deste plano foi uma redução
do número de acidentes: em 2020, tivemos 39, contra
31, em 2021.
2. Plano de contingência - Este plano atende as determinações legais, dentre elas a NR 23, a IT 17, do
Corpo de bombeiros e a norma da ONA-Organização Nacional de Acreditação. Contemplou os seguintes cenários: incêndio e ou explosão, emergências ambientais, vazamento de gás GLP, falta de água,
energia elétrica, gases medicinais e pane em equipamentos de suporte a vida, ocorrências de furtos,
vendavais/tempestades e desmoronamento. Realizamos um treinamento de prevenção e combate a
incêndios com 98 colaboradores, juntamente a um simulado de evacuação, com pratica de combate a
incêndios, primeiros socorros e evacuação de pacientes da unidade hospitalar.
Treinamento teórico dos brigadistas e simulado de evacuação do HSP

[403-4; 404-1; 404-2] - T.M. 7;

Uso de equipamentos de combate a
incêndios.

Prática de primeiros socorros.
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Equipe de brigadistas

[306-4; 403-2] - T.M.4;

3. Plano de Prevenção de Acidentes com Perfurocortantes - Renova-se a cada ano e, diante do per l
epidemiológico, de?niram-se ações de treinamento, bem como campanha. Foram realizadas campanhas sobre o descarte correto e acionamento de dispositivos de segurança.
4. Programa de Proteção Respiratória- Visando garantir a e ciência
da proteção respiratória a cooperados e funcionários Unimed, foram realizados testes de sensibilidade e um ensaio com os colaboradores, fornecendo proteção e caz para os mesmos.

5. Saúde Sócio-Ambiental [ 403-2]
No ano de 2021, o SESMT realizou palestras, treinamentos de prevenção de acidentes com perfurocortantes, campanhas de uso dos óculos visando os cuidados com o respingo de sangue ou secreção
nos olhos, além da SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do trabalho, que contou com a
presença dos Heroes e o Show do Milhão, com perguntas que abordaram temas como a importância
do uso de EPIs na prevenção da contaminação da Covid-19, higienização das mãos, direção defensiva e
prevenção de DSTs. Tivemos 1985 participações.
Na SIPAT, bonecos criaram um clima de leveza no evento.

Equipe da SIPAT com os
bonecos que estiveram
no evento.
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As campanhas realizadas em 2021 geraram uma redução no número de acidentes. Em 2020, foram 39
(0,35%) contra 31 (0,27%), em 2021.
[302-1; 305-1; 305-5; 306-4; 403-2] - T.M. 10; 13; 15;

TAXA MENSAL DE ACIDENTE DE TRABALHO HSP
Nossos resultados

Tolerância

Meta

0,60%
0,51%

0,50%
0,40%

0,41%
0,30%

0,35%

0,30%
0,20%

0,42%

0,41%
0,31%

0,32%
0,21%

0,27% 0,32%
0,21%

0,20%

0,20%

0,10%
0,00%

0,00%

2019 2020

Acumulativo
Nosos Resultados
Meta
Tolerância

jan

fev

mar abr

mai

jun

0,00%

jul

ago

set

0,00%

out

2019

2020

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

0,30%

0,35%

0,32%

0,21%

0,20%

0,51%

0,41%

0,00%

0,20%

0,41%

0,30%
0,32%

0,35%
0,32%

0,32%
0,00%
0,32%

0,21%
0,00%
0,32%

0,20%
0,00%
0,32%

0,51%
0,00%
0,32%

0,41%
0,00%
0,32%

0,00%
0,00%
0,32%

0,20%
0,00%
0,32%

0,41%
0,00%
0,32%

ago

nov
set
0,00%
0,00%
0,00%
0,32%

dez

2021

out

nov

dez

2021

0,31%

0,42%

0,21%

3,21%

0,31%
0,00%
0,32%

0,42%
0,00%
0,32%

0,21%
0,00%
0,32%

0,27%
0,00%
0,32%

6. Premiação anual do Projeto Escudo - Setores que fecharam o ano com 100% de aproveitamento receberam Certi cados de Honra ao Mérito. Nenhum deles anotou acidentes, descartes incorretos e noti cações.

Responsabilidade Ambiental

[306-4; 403-2]

Durante o ano de 2021, o Comitê de Gestão Ambiental, juntamente com o SESMT, desenvolveu campanhas visando o descarte correto dos resíduos gerados e, apesar da pandemia, nos mantivemos dentro da meta estabelecida.
[306-4; 403-2] - T.M.. 11;
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Emissões do Escopo 1 para todos os gases (tCO2e)

[305-1] - T.M. 10; 13; 15;

Emissões do Escopo 2 para todos os gases (tCO2e) [305-2]

Emissões diretas (Escopo 1) de Co2 advindos de biomassa (tCO2e) [305-1]

Emissões do Escopo 3 para todos os gases (tCO2e)

[305-3]

Emissões indiretas (Escopo 3) de Co2 advindos de biomassa (tCO2e)

Total emissões por escopo (tCO2e)

Emissões evitadas (tCO2e)

Dados de emissões de gases não controlados pelo Protocolo de Quioto (tCO2e)
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[302-1; 305-1; 305-5] - T.M.. 10; 13; 15;

Número de mudas para NEUTRALIZAÇÃO
Tamanho da área para NEUTRALIZAÇÃO (em hectares)
Emissões geradas por tipo de fonte
Emissões Geradas por Escopo

Fontes de combustão estaciońria - tabelas 1 e 2

2.886
2,6241

[305-5]

Fontes de combustão móvel - tabelas 3, 4 e 5
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Viagens aéreas tabela 7

[302-1; 305-1; 305-5] - T.M. 10; 13; 15;

Incineração tabela 8

[303-1; 302-1]

Consumo de papel A4 em 2021 foi de: 6.272.500 folhas

2020

2019

Papel

2021

[303-1]

49

24.500

27

13.500

1

500

13.351

6.675,500

11.040

5.520.000

12.500

6.275.000

13.400 6.700.000

11.067

5.513.500

12.501

6.275.500

[303-1; 302-1]

2021 foi de 1.716.900 copos.
Para 2022, o comitê do Meio Ambiente estará trabalhando ação de incentivo a utilização de garra nhas que serão entregues aos funcionários para erradicação de copos plásticos.
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2020

2019

2021

[303-1; 303-2]
T.M. 10; 13; 15

757

75.700

569

56.900

47

47.000

1.322

132.200

1.055

105.500

1.045

104.500

18.379

1.837.900

14.469

1.446.900

14.842

1.484.200

1.013

101.300

75.200

812

81.200

21.471

2.147.100

1.684.500

17.169

1.716.900

752
16.845

Para minimizar o impacto ambiental referente a geração de Co2, conforme apurado no inventário corporativo das emissões de gases de efeito estufa, o número de mudas para neutralização seria de 2.886
para uma área de 2,6241 hectares.
O Comitê de Gestão Ambiental realizou no mês de junho, a Semana do Meio Ambiente com a distribuição de mais de 3200 mudas, junto a ONGs da nas cidades de Araaraquara, Matão e Taquaritinga, pertencentes a área de atuação da Unimed de Araraquara.
[403-4; 404-1; 404-2] - T.M.. 1; 4; 7; 10; 13; 14; 15;

Campanhas de
conscientizaçao

Entrega de mudas em matão
SIPAT 2021

R
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Gerência Tecnologia
da Informação
No ano, tivemos um grande avanço tecnológico para atender o cenário de pandemia oferecendo ferramentas online para os cooperados, clientes, colaboradores, fornecedores e prestadores. Houve também várias adequações por conta da pandemia COVID e LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados- que
garante maior segurança tecnológica e de processos, sempre buscando o equilíbrio entre redução de
custos e maior performance com qualidade.
TOTEM de AutoAtendimento - Prudente de Moraes e Portal Unimed Araraquara (site)

T.M. 3; 13;

Pagamento via Cartão Crédito da Mensalidade e Co-Participação - Site e Totem :
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154 5 520 1281 563 656 34 5 4 18 4 9 0 677 522 624 763 84 04

Totem de Auto Atendimento - Hospital São Paulo e
Serviço de Imagem
Gera conforto ao paciente e maior controle operacional,
além dos indicadores do tempo de atendimento dentre
outros ganhos.
TOTEM de Internação - Hospital São Paulo
Foi implementado o uxo de atendimento/chamada de
pacientes para o setor comercial.
Possibilita o controle de atendimento (tempo) e organização para a chamada do paciente pela TV.
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Sistema PACS integrado ao Sistema TASY - Hospital São Paulo - Serviço de Imagem

[201-1] - T.M.. 6; 13;

Sistema Netpacs
Ferramenta para laudos médicos e visualização de imagens, seja interno pelos pro ssionais e também
aos nossos clientes, quando utilizado o Serviço de Imagem do Hospital São Paulo.

Dentro do Sistema TASY é possível visualizar o laudo e exame de imagem:

INTERNET COOPERADOS ? Aumento do Link de Internet de 35Mbps para 100Mbps bra ótica e redução de custos.
Foram 139 Clínicas/Cooperados migrados
da NET para TECHS/WECLIX das cidades
de Araraquara e Américo Brasiliense.

Média NET - 35 Mbps
Média TECHS - 100 Mbps
Redução Financeira + Aumento Banda Larga (Mensal)
12 Meses
24 Meses

R$ 20.668,02
R$ 12.143,69
R$ 8.524,33
R$ 102.291,98
R$ 204.583,97

?

Upgrade de Internet Cooperados Matão e Taquaritinga.
Taquaritinga:
05 Clínicas/Cooperados com upgrade
de velocidade 100Mbps para 200Mbps.

Matão:
13 Clínicas/Cooperados com upgrade
de velocidade 100Mbps para 200Mbps.
Ampliação de links de Internet Operadora e Hospital

Para atender a todas as unidades e serviços como Autorizador Unimed, mudamos de 30Mbps para
200Mbps full/dedicado.
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Implantação Atendimento Suporte de TI - Service Desk
- Uni cação e padronização do canal de atendimento com a TI.
- De nindo o atendimento por nível de urgência e prioridade.
- Catalogado os processos para que a experiência com o cliente interno seja cada vez melhor.
Suporte Tecnológico ? COVID
- HOMEOFFICE - possibilitando que cerca de 140 colaboradores continuassem desenvolvendo, remotamente, com segurança e respeitando o distanciamento social, seus trabalhos nos sistemas e ferramentas de gestão em todas as unidades da Cooperativa;
- Organização de LIVES - Unimed Araraquara para Presidentes das Unimeds - Plasma Convalescente
de Covid -19 / Parceria Dr. Dante Butantã;
- Centro Epidemiológico - Preparação e instalação de todos os recursos tecnológicos para atendimento aos pacientes;
- Hospital São Paulo - UTI COVID Térreo, Enfermaria 2º andar e 3º Andar - Preparação e instalação de
todos os recursos tecnológicos para atendimento aos pacientes;
- LOCKDOWN - Desenvolvimento interno (TI e RH) de cadastro de transporte online UBER Corporativo para os colaboradores pela ausência de transporte público.
Adequações LGPD
- Nomeação DPO - Moore Consultoria;
- Treinamento/Palestra LGPD pelo Jurídico e com DPO Marcelo Tonizza aos médicos, credenciados e
colaboradores;
- Novas Políticas de Segurança de Tecnologia da Informação;
- Investimento de Novo Firewall R$ 80 mil;
- Adequações de Processos Internos e EMKTConscientização aos Colaboradores.
Assembléia Geral Ordinária em 2021 - Por Plataforma Digital
Eleição para Diretoria Clínica e Conselho Técnico Médico 2021 - HSP - Por Plataforma Digital
Controle de Acessos Hospital São Paulo(Portão 3)- Identi cação e cadastro de todos as entregas e
controle dos motoristas.
E-Social Medicina e Segurança do Trabalho
Gestão de Exames e Sistema TASY- os exames de imagem prescritos pelos médicos na CPOE são
executados através da função Gestão de Exames para, posteriormente, o médico laudar no NETPACS.
Gestão de Bene ciários Internados de Fora/Intercâmbio - Painel e Controle
Portal do Cooperado/Credenciado, Clientes e Colaboradores
Portal do Cooperado
o Cota parte
o Informe de Rendimentos
o DMED - Plano Unimed Araraquara
o DMED - Plano Unimed Seguros

Portal do Bene ciário /
Aplicativo / Totem
o Informe de Rendimentos PF
o Informe de Rendimentos PJ

Portal do Colaborador
o Informe de Rendimentos
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Paperless - Oncologia Digital e Sistema TASY
o Implantação da versão mais atual do sistema Tasy (HTML5), onde todos os processos são executados no sistema sem a necessidade de impressões (utilizando-se da assinatura digital certi cada). O
médico prescreve no PEP (CPOE) e registra suas evoluções e anotações no sistema, bem como a
farmácia e enfermagem (utilização de carrinhos para que os processos de enfermagem sejam registrados em tempo real).

Portal www.unimedara.com.br
Temos a Sara - Assistente Virtual Unimed (Chatbot)

Palm - Sistema TASY - Hospital São Paulo
Atendimento de requisições entre a Central de Medicamentos
com o 2º andar e com a realização de conferência em duas
etapas.

Atendimento às ocorrências da Tecnologia da informação
O atendimento realizado pela Tecnologia da Informação acontece com a abertura de ocorrência na intranet, onde há controle e gestão das ocorrências dos chamados de problemas e também das solicitações de melhorias com evoluções tecnologicas e processos, que foram quanti cadas no período 2021.
Total de ocorrências Atendidas em 2021 - Tecnologia da Informação

Ocorrências Atendidas em 2021 - Tecnologia da Informação
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T.I
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Diretoria de
Mercado
Dr. Emerson Carlos

Comercial
Marketing e RSA
Personal
Relacionamento Corporativo
Relacionamento com Médico
Cooperado
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Gestão de
Mercado
T.M. 6

COMERCIAL

O ano de 2021 foi mais difícil que o anterior em virtude dos custos relacionados aos casos de COVID19, principalmente. Isso também nos trouxe um grande impacto nas negociações de reajuste com
nossas empresas clientes, resultando em uma grande di?culdade em conseguir percentuais adequados para ajudar na recomposição de uma parte destes custos.
Em contrapartida, podemos dizer que a pandemia foi boa em relação às vendas de planos de saúde,
pois o consumidor voltou a colocar esse tipo de convênio como um item essencial dentro da pirâmide
de prioridades necessárias do ser humano. Com isso, conseguimos alavancar nossas vendas e fechamos 2021 em um patamar de vendas que não atingíamos há alguns anos.

VENDAS ANUAIS

Logicamente que não podemos deixar nossa concorrência de lado, porém a falta de rede e compromisso deles com o cliente, cou evidente sua falta de atenção a saúde e a péssima assistência ofertada, o que re etiu em nossas vendas, com uma grande quantidade de clientes que migraram para nosso plano.
Continuamos a focar nos contratos Coletivos com Adesão, buscando estimular novas parcerias com
associações e sindicatos, bem como alavancar os contratos já existentes com alguns parceiros, que
podemos citar como o Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara - SISMAR e a Associação
dos Servidores Públicos de Araraquara - ASPA.
Estrategicamente continuamos a investir nas vendas dos produtos Personal, que acaba sendo um
produto que evita a saída de clientes para nosso concorrente, bem como também utilizamos este
produto para conseguir tirar novos clientes do concorrente com este produto de custo mais justo.
Quantidade Bene ciários
Personal PJ

Quantidade Bene ciários
Personal PF
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Podemos comemorar os resultados. Mesmo com todas essas di culdades, conseguimos alavancar
nossas vendas e não perdemos nenhuma negociação de reajuste, o que poderia ocasionar saída de
clientes PJ para o concorrente.
Quantidade Bene ciários - Planos Empresariais

Quantidade Bene ciários - Intercâmbio Repassado

Quantidade Bene ciários - Planos Particulares

Quantidade Bene ciários - Total Unimed

Número de Contratos Pessoa Jurídica
Além da nossa preocupação de não perder contratos neste ano di cil, principalmente nos clientes empresariais, a área
de venda seguiu focada na estratégia de aumentar a carteira de pequenos contratos e de mudança do perﬁl de nossa
carteira, tentando minimizar a dependência de grandes contratos e que não é possível conseguir grandes margens de
lucro.
Número de Contratos Pessoa Jurídica
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Outro fator muito importante e que vem sendo administrado por nossa área de mercado, é o volume
de receita com coparticipação que nossa cooperativa recebe, anualmente. Obviamente, em 2020, com
o início da pandemia e o medo das pessoas em sair de casa e/ou procurar atendimento médico somente em casos emergenciais, essa receita foi menor que nos anos anteriores. Mas, em 2021, recuperamos os mesmos patamares dos anos anteriores com a volta da procura pelo atendimento médico.
Receitas com coparticipação

MARKETING, COMUNICAÇÃO SOCIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL

[417-1

A área de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social, no ano de 2021, foi norteada mais uma
vez, pelos trabalhos focados para as mídias digitais. O contrato com a Agência Menu Comunicação
Ltda de Araraquara, conosco desde fevereiro de 2021, foi renovado, reforçando o aprimoramento do
resultado em nossos canais digitais, Facebook, Instagram e Linkedin.
O departamento de marketing absorveu toda a demanda de criação tanto para as realizações internas
como externas, proporcionando um melhor atendimento às atividades do setor, garantindo o valor da
marca e suas diretrizes. O gerenciamento das redes sociais, assim como em 2020, continuou sendo
realizado pelo departamento, assim como suas campanhas, atualizações, acompanhamento e
feedbacks, que também é feito internamente.

Likes da Página

Per l dos fãs
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Interações

Melhores conteúdos por Alcance
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6.404 seguidores
da Página

A partir de maio de 2021, iniciamos um trabalho de comunicação através da contratação de um jornalista, que além de garantir a revisão ortográ ca de todo material feito pelo departamento, também,
juntamente com o marketing, desenvolveu materiais diretamente com o médico cooperado e os nossos serviços. Através de pautas jornalísticas mensais de saúde, foram criados roteiros de vídeos e material para a imprensa e para o site da cooperativa.
Total de Vídeos

76

Alcance e Interações

+ de

Total de Médicos

2 milhões de pessoas alcançadas
5 milhões de visualizações de conteúdo
7 mi reações

50

O ano de 2022 continuou sendo desa ador, assim como no ano anterior, só que em menor intensidade.
Mesmo com a pandemia ainda em pauta, a Unimed Araraquara já havia se adequado com a demanda,
se preocupando somente em manter seus clientes e a sociedade informada.
O compromisso com a informação rápida continuou e, desta forma, para ampliar ainda mais os formatos digitais foi criado o Blog Unimed. Nele são inseridas as matérias em textos realizadas com os nossos médicos cooperados, colaboradores e os nossos serviços. Ao longo do ano foram realizadas divulgações na imprensa local, convertendo o espaço obtido em valor de tabela praticada pelo próprio veículo. O valor revertido foi de R$ 310 mil.

Mês

Maio

Junho

Julho

Total
18.000,00 310.450,00

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Valor Total/Mês 36.760,00 28.530,00 34.920,00 50.120,00 41.480,00 54.320,00 46.320,00

Divulgação da Marca
Através do trabalho constante e de melhor análise de exposição da marca nos diversos veículos (rádio, jornal, televisão e sites de conteúdos e mídias sociais esta última sendo o foco principal de nossa
estratégia para 2021.
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Brand Center da Marca Unimed
O trabalho junto a Unimed do Brasil Federação São Paulo (FESP) e Federação Intrafederativa Nordeste
Paulista também é um dos focos da área. O objetivo é manter as atividades dentro dos padrões da
marca Unimed, zelando pela boa reputação, jeito de cuidar, e engajamento nas campanhas elaboradas
pelas mesmas, a m de sempre buscar o alinhamento da identidade e da comunicação junto aos diversos públicos.
Temos um excelente relacionamento com as áreas destas instituições, bem como junto a diversas
outras singulares, com troca de experiências visando o compartilhamento de ideias, trabalhos, ações
e resultados.

Ao longo de 2021, conseguimos manter uma melhor performance de desenvolvimento das atividades,
aumentando a exposição da marca, principalmente nas mídias digitais, onde hoje a Unimed Araraquara
é uma referência de credibilidade e informação por conta dos trabalhos de divulgação de uma gama
de materiais , com artes, vídeos e interatividade com os diversos públicos, conforme pode ser conferido através de alguns exemplos na sequência:
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Campanha de Vendas

Unimed 50 anos

Surpresa de Natal
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Patrocínios Fixos

[413-1] T.M. 14;

Seguindo a conduta de ser uma cooperativa inserida na comunidade onde atua, a Unimed Araraquara manteve as suas estratégia de patrocínios,
principalmente junto a quem atua no esporte, cultura, educação, saúde,
qualidade de vida e prevenção.
Em 2021, mantivemos os patrocínios xos junto às seguintes equipes:
- Ferroviária S/A- Futebol Masculino Pro ssional e categorias de Base
sub-15, sub-17 e sub-20;
- Ferroviárias S/A ? Futebol Feminino Pro ssional e base.

Patrocínios diversos e Ações de Marketing e Sociais
Em 2021 devido a pandemia da Covid-19, muitas das ações de patrocínios e eventos foram suspensas.
Mas, na medida do possível mantivemos algumas ações de apoio a comunidade a seguir:
Campanha de Natal ACIAB - Américo Brasiliense; Sorema Baile Reveilon; Corrida Kart Araraquara;
Passeio Ciclístico Saúde do Homem; Noite de Autógrafos Educação Especial de Araraquara; Campanha
Brinquedos Natal Conselho Tutelar de Araraquara; Doação de máscaras Associação dos Aposentados
de Matão; Campanha do Agasalho Américo Brasiliense, Araraquara, Matão e Taquaritinga; Compra de
Rondelis Para-DV de Araraquara e Doação ao Lar Otoniel de Camargo.
Algumas das ações realizadas:
Campanha do Agasalho

Araraquara

Américo Brasiliense

Associação dos Aposentados de Matão
Entrega de máscaras

Matão

Taquaritinga

Maternidade Gota de Leite
Entrega de Gorrinhos

Escritório Benê
Palestra Outubro Rosa
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[413-1] T.M. 14

Responsabilidade Socioambiental

A Unimed manteve, em 2021, os projetos e programas sociais junto às diversas entidades. Mesmo em
meio à pandemia, quando houve a possibilidade, foram realizadas as atividades juntos aos projetos e
programas, procurando manter a atenção ao sétimo princípio do cooperativismo, que trata do interesse pela comunidade.
Dessa forma, os projetos sociais mantidos pela Unimed de Araraquara ?caram da seguinte forma em
2021:
- Programa Felix - Programa da Federação das Unimeds do Espetado de São Paulo - FESP em parceria com a entidade Lar Escola Redenção: educação e capacitação voltada a Inclusão Digital SUSPENSO DURANTE O ANO TODO;
- Projeto Escolinhas de Esportes - junto a Secretaria Municipal de Esportes e a Prefeitura de Araraquara, desenvolvimento esportivo, social e cidadania RETOMADO EM AGOSTO DE 2021;
- Projeto SABSA - em parceria com a Sociedade Amigos do Bairro de Santa Angelina: educacionais,
esportivas e culturais, RETOMADO EM AGOSTO DE 2021;
- Projeto Pescar : desenvolvimento e capacitação pro ssional realizado pelo Grupo Fischer de Matão,
que oportuniza condições de inclusão social aos jovens atendidos pelo projeto - SUSPENSO ANO
TODO;
- Projeto Sonhando Alto: desenvolvido pela Associação Basquete Araraquara, mantém os trabalhos
junto a categoria Sub-19., RETOMADO EM AGOSTO DE 2021;
- Projeto CBF Social: desenvolvido pela Ferroviária S/A, conta com a formação das categorias de base
sub-15, sub 17 e Sub-19 RETOMADO EM AGOSTO DE 2021;
- Coral Unimed: desenvolvido pela Unimed Araraquara junto a voluntários funcionários, cooperados,
familiares e sociedade em geral para aperfeiçoamento das técnicas vocais, levando, através da música, mensagens de alegria, esperança e amor - SUSPENSO DURANTE ANO TODO;
- Projeto Equoterapia: realizado junto a Sociedade Hípica Araraquara , oportuniza a realização de
terapias através da equoterapia às pessoas sem condições da cidade de Araraquara, MANTIDO;
- Projeto Geladeira Oncológica : mensalmente , a Unimed auxilia um grupo de voluntários na compra
de mantimentos para o abastecimento da geladeira comunitária, disponibilizada junto ao serviço de
oncologia da Santa Casa de Araraquara., mantido devido a continuidade dos atendimentos oncologicos;
- Projeto Gorrinhos Solidários: desenvolvido por voluntários do Univida, confecciona gorrinhos de lã
para serem doados à Maternidade Gota de Leite de Araraquara e seus recém-nascidos.

Projeto Sonhando Alto
Basquete ABA

Projeto Escolinhas de Esportes
Prefeitura de Araraquara
Projeto Equoterapia
Hípica Araraquara
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[102-10; 102-44] - T.M. 3; 1;

Unimed Personal

A APS realizada pelo plano Personal da Unimed Araraquara vem promovendo a coordenação e a integração do cuidado em saúde centrado no paciente, incentivando o desenvolvimento de estratégias de
cuidado integral e abordagem multipro ssional. Para o acolhimento imediato das necessidades dos
bene ciários, no ano de 2021, foram implantados os plantões de psicologia e nutrição para o acolhimento imediato das necessidades dos bene ciários. Foi estendida a consulta com médico de família
para a cidade de Matão. Também foi implantado o matriciamento para a discussão de casos e estratégias de educação continuada do serviço.
Atendimentos

Total Atendimentos 2021

Índice de Satisfação Personal 2021

Recomendação Positiva
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Relacionamento com o
Médico Cooperado
[102-8] - T.M. 8; 9;

O departamento de relacionamento com o cooperado tem trabalhado, continuamente, no apoio a
todos os médicos cooperados, auxiliando e orientando em todos os benefícios e recursos que nossa
cooperativa proporciona.
Abaixo, seguem alguns números administrados pelo departamento

Com a implantação de novas ferramentas de tecnologia, que vieram trazer mais agilidade para a nossa
operação, nosso departamento foi responsável em realizar inúmeros treinamentos presenciais e
remotos com todos os cooperados.
Realizamos, também, um suporte às secretárias de todos os consultórios médicos e clínicas através de
contatos diários por telefone e WhatsApp, esclarecendo dúvidas e dando treinamentos.
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Quantidade Comunicações Cooperados

Outras ações realizadas por nosso departamento: [102-18] - T.M. 4; 7;
- Viabilizamos a participação em congressos para 6 médicos cooperados, bene ciados com ajuda de
custo;
- Proporcionados cursos de ACLS, ATLS e PALS com valores bem abaixo de valor de mercado;
- Assessoria jurídica: consultas preventivas em número ilimitado e com acompanhamento de processos judiciais
- Internet: Banda larga sem custo, disponibilizada nos consultórios.
- Ouvidoria: Ouvidor disponível para ouvir sugestões, reclamações e elogios dos médicos cooperados
e clientes.
- Assistência médica: disponibilizamos para todos os médicos cooperados, seus dependentes diretos
e vossas secretarias, plano de saúde de nossa operadora com valores diferenciados do mercado;
- Assistência Médica Nacional: para os cooperados que buscam uma cobertura maior e que possua
hospital de 1ª linha, disponibilizamos o Seguro Saúde do Sistema Unimed, subsidiado por nossa cooperativa(uma parte do valor da mensalidade) e com condições bem vantajosas se comparadas ao
mercado;
- Seguro de Vida e Serit: seguro de vida e seguro por incapacidade temporária para todos os médicos
cooperados.
Além de todas essas ações realizadas, nosso departamento também trabalhou, em conjunto com o
departamento de marketing de nossa empresa, na campanha de aniversário dos 50 anos de nossa
cooperativa. Por conta da pandemia do COVID 19, não pudemos realizar a nossa tão esperada festa anual, mas entregamos para cada cooperado um lindo brinde dos 50 anos e no, nal do ano, também
entregamos um brinde Natalino em forma de agradecimento a todos os cooperados que, juntos, nos
ajudam a construir nossa história.
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Diretoria de Promoção
e Assistência à Saúde
Dr. Cesar Antonio Dias

Atendimento ao Cliente
Auditoria Médica
Contas Médicas
Intercâmbio
Recursos Próprios
Regulação
Relacionamento com a Rede
Univida
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Gestão de Promoção
e Assistência à Saúde
ATENDIMENTO AO CLIENTE

[102-18] - T.M. 3; 1;

Em 2021, a Área de Promoção e Assistência à Saúde foi reestruturada, e com estas mudanças houve
também, reestruturação no setor de Arendimento ao Cliente. Dentre as mudanças destacamos:
1. Encurtamento do prazo de liberação e retorno para 1ª negativa;
2. Reposicionamento do time de atendimento (presencial e back of ce);
3. Reorganização da la de atendimento;
4. Estruturação das solicitações de transporte;
5. Estruturação de mais canais de atendimento ao cliente: e-mail corporativo e Whatsapp;
6. Ampliação da atuação e incorporação de processos nos postos de atendimento;
7. Redução do uso e uxo de papéis;
8. Revisão de processos;
9. Implantação do controle de pendências;
10. Nova dinâmica nos processos de mediação;
11. Implantação do Processo de Reembolso com 40% de taxa de sucesso na reestruturação;
12. Monitoramento Autorizador Web com prazo de devolutiva de 24 a 48 horas úteis;
13. Reestruturação do Intercâmbio Eventual:
·De nido os processos atuais (11), sendo 3 já implantados;
·Rede nição dos níveis, regras e alçadas de liberação;
·Transferência do atendimento presencial para os guichês de atendimento;
· Implantação dos e-mails corporativos em detrimento ao uso dos pessoais;
· Implantação do controle de pendências diárias;
· Padronização do uso interno da Auditoria Flex alterando, também, o processo de auditoria médica e enfermagem;
·Ampliação da atuação (processos mais analisados) dos postos de atendimento nos casos de
intercâmbio e utilização de canal especí co;
·Implantação do retorno via WhatsApp ou e-mail;
·Direcionamento das negativas para o time seguir o processo de maneira segura;
·Implantação do Formulário de Solicitação de Atendimento Fora da Área de Abrangência;
·Análise de histórico de atendimento e rede local;
·Liberação pela Auditoria Médica;
·Processo de Negativa por escrito.
A maioria das ações teve, como foco, a implantação de canais
digitais de contato do bene ciário, incluindo a solicitação e
autorização de guias on-line, a devolução das autorizações
em meio físico pelos canais de e-mail e Whatsapp, além do
Aplicativo do Cliente.
Com estas ações, a redução do número de pessoas no atendimento presencial foi impactada pela reestruturação do
canal de retirada de guias, como demonstrado nos grá co a
seguir:
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Número de Atendimento ao Cliente
Américo Brasiliense

Araraquara

14.000

13.382

13.185

12.000

Taquaritinga

13.299
12.426

11.374

10.000

Matão

11.982
9.632

10.553

8.046

8.000

7.540

7.603

6.226

6.000
4.000
2.000
0

3.255
1749
1.616

jan

2.807
1.469
1.064

fev

2.915
1.443
1.392

mar

2.730
1.719
1.374

abr

3.121
1.917

3.131
1.501

1.559

1.442

mai

jun

3.226

3.270

1.598

1.832

1.433

1.445

jul

ago

3.239

2.816
1.812

2.587
1.806

1.697

1.512

1.558

set

out

nov

1.897

1.999
1.205
894

dez

Outro serviço reestruturado foi o canal de 1ª Instância com início em agosto / 2021. Teve como ações a
implantação das rotinas e tratativas do canal de 1ª instância para as demandas originadas de oito meios: site, aplicativo, call center, redes sociais, Fale com a Unimed (Unimed Brasil), Reclame Aqui, ouvidoria e atendimento telefônico.
Implantamos o atendimento presencial para acolhimento da demanda e tratativas, com média de 50
atendimentos por mês. O canal de 1ª instância tratou 1.220 demandas em 5 meses, de agosto a dezembro/2021, com média mensal de 244 atendimentos.
Em relação às mudanças físicas, o Posto de Atendimento de Taquaritinga mudou suas instalações para
melhor atender o cliente, com espaço amplo e confortável.
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[102-7]

CONTAS MÉDICAS
O departamento de contas médicas é responsável pelo processamento de todas a contas de bene ciários locais e de intercâmbio seguindo todas as regras da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e normas do manual de intercâmbio nacional. Realiza o cálculo de toda produção dos cooperados,
rede credenciada e recursos próprios de acordo com as regras scais, tributárias e tabelas de negociação vigentes. Além disso, realiza mensalmente a geração e envio para a ANS do arquivo TISS (Padrão
para troca de informações de saúde suplementar), que possui o objetivo de padronizar as ações administrativas, subsidiando as ações de avaliação e acompanhamento econômico, nanceiro e assistencial
das operadoras de planos de saúde, compondo assim o registo eletrônico de saúde.
Proporção da produção de 2021 classi cada por grupo de prestador
Recursos Próprios

51,8%

Cooperados

30,1%

Rede Credenciada

17,9%

Não Credenciado 0,3%
Foram implantados novos processos em 2021 que aperfeiçoaram a análise técnica, tendo um resultado positivo para a cooperativa de aproximadamente R$700.000,00, resultando na eliminação do acúmulo mensal de despesas recorrentes. Em parceira com os departamentos de tecnologia da informação, relacionamento com o cooperado e relacionamento com a rede assistencial, foi concluída implantação e treinamentos em toda a rede do sistema autorizador iniciado em 2019 para solicitação e execução de procedimentos. Essa ferramenta possibilita maior agilidade desde o atendimento inicial ao
bene ciário até o momento do processamento nal de toda produção da rede credenciada, recursos
próprios e cooperados. Tal agilidade é mantida no processo de pagamento e cobrança dos atendimentos para as demais singulares do sistema Unimed. Ou seja, promovendo vantagem aos bene ciários e
a todos cooperados e prestadores da rede credenciada.
Em parceria com os departamentos de tecnologia da informação, relacionamento com o cooperado e
relacionamento com a rede assistencial foi concluída a implantação e treinamentos de toda a rede do
sistema autorizador iniciados em 2019 para solicitação e execução de procedimentos, essa ferramenta possibilita maior agilidade desde o atendimento inicial ao bene ciário até o momento do processamento nal de toda a produção da rede credenciada, recursos próprios e cooperados, tal agilidade é
garantida no processo de pagamento e cobrança dos atendimentos para as demais singulares do sistema Unimed. Ou seja, promovendo vantagem aos bene ciários e para toda a rede de prestadores.
Produção processada em 2021 Classi cada por tipo de documentos

Importação
TISS,
195.881

Autorizador Online, 1.087.899

Guias
físicas,
73.462

Para o próximo ano, temos como objetivo continuar a revisão e melhoria de todos os processos internos do departamento de contas médicas. Pretendemos iniciar a implantação do sistema paperless, eliminando o trânsito de papéis entre a operadora e os prestadores de serviços, ou seja, garantir uma instituição 100% digital, visando a otimização dos processos, melhor gerenciamento das informações, economia nanceira e sustentabilidade. Além disso, pretendemos implantar soluções tecnológicas que
agilizem os processos internos da cooperativa promovendo a desburocratização, utilizando o modelo
paperless como estratégia para melhorar os indicadores da cooperativa e realizar mapeamentos estatísticos e quantitativos relacionados à gestão.
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INTERCÂMBIO

[201-1] - T.M. 6;

Em 2021, passamos por uma reestruturação na equipe de intercâmbio com o início do projeto de criação do Núcleo de Intercâmbio e CO, a incorporação dos processos e dos recursos humanos de faturamento, recurso de glosas das empresas de Custo Operacional, bem como a regulação e auditoria médica e de enfermagem das contas médicas.
Como primeiras ações, tivemos a resolução de glosas pendentes de Custo Operacional e de Intercâmbio, levando a uma redução do saldo nanceiro em aberto no contas a receber e a recuperação da nota
de intercâmbio de C para B ao longo do ano de 2021, além de uma grande evolução no resultado operacional do núcleo.
Para 2022, o projeto de reestruturação do Núcleo de Intercâmbio e CO é continuar essa evolução com
a absorção das atividades de atendimento e auditoria prospectiva das guias de intercâmbio, visando
um maior cuidado e controle da utilização de nossos bene?ciários fora de nossa área de ação.

A
B
C

[
[
[

Ranking de Intercâmbio - 2021

83,5%

84,7%

86,5% 86,9%

88,6%
85,0% 85,4% 85,7%

87,1%

88,6%

82,5%

77,2%
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jul

ago
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Comparativo Resultado Líquido da Operação
0,00%

11.691.639

7.409.093

Resultado Líquido
Resultado Líquido s/ taxa Adm. Interc.

2.211.460
(1.824.892)

Jan a Dez. 2020

Glosas Recebidas x Recuperadas
100%
4.507.426
90%
86%

5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000

Jan a Dez. 2021

3.756.617

3.892.321
64%

70%
60%

3.000.000
2.500.000

80%

2.386.414

50%

Glosa inicial
Glosa recuperada (NDC e Refaturamento)
%

40%

2.000.000
1.500.000

30%

1.000.000

20%

500.000

10%
0%
2020

2021
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RECURSOS PRÓPRIOS
UNIVIDA
O Espaço Univida Araraquara e Matão oferece uma variedade de serviços aos bene ciários Unimed
com o objetivo de promover qualidade e uma mudança do estilo de vida por meio de hábitos saudáveis e estimulando tanto a prevenção quanto o controle de doenças crônicas. No ano de 2021, foi implantada a gestão de agenda, que proporcionou o aumento na adesão do bene ciário ao tratamento
em 27%.
Atendimentos
O programa realizou, no ano de 2021, o total de 78.560 atendimentos, com média de 6.546 mensais,
contemplando as áreas de nutrição, psicologia, enfermagem, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
ações empresariais, palestras educativas, exercícios físicos e ginástica laboral.
A visão do nosso bene ciário sobre o serviço:
Recomendação Positiva

Satisfação do Tratamento

Programas aprovados e monitorados pela Agência Nacional de Saúde:
PEA- Programa
Especial Autismo

Programa
Gerenciamento
de Crônicos

Programa de
Obesidade
Mórbida

Programa do
Idoso
Fragilizado

Fisioterapia
O último ano foi de ajustes e reformulações em todo o serviço de sioterapia clínica. Em 2019, frealizamos 32.600 atendimentos, observando-se um crescimento de 24%, quando comparado ao ano anterior, muito impactado pela pandemia. A sioterapia da Unimed Araraquara buscará para o ano de
2022 se transformar no centro de referência na reabilitação em algumas especialidades.
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Ambulatórios Nigro e Cutrale
A Unimed Araraquara mantém ambulatórios de enfermagem ocupacional nas empresas Cutrale e Nigro. Abaixo o volume e os tipos de atendimento:
Número de Atendimentos (%)

Tipos de Atendimentos (%)

Agendamentos Admissionais e acompanhamentos

Atendimento Cutrale

Atendimento Nigro

Atendimentos de primeiros socorros

Regulação
A Regulação possui diversas atividades distribuídas entre a equipe de enfermeiros e médicos auditores, além dos colaboradores administrativos que dão suporte em diversas ações. Os colaboradores
administrativos dão suporte em período integral à Auditoria médica do Hospital São Paulo auxiliando
no fechamento das contas no decorrer do mês e auxilia nos recursos de glosas apresentados eventualmente por alguns cooperados com relação a honorários médicos não remunerados.
Na operadora a colaboradora recebe as notas scais de OPME do Hospital São Paulo bem como da
federação Nordeste Paulista para análise , conferência e inserção no Nêntron, além de Nota referentes
a Junta Médica, Segunda Opinião, Mastermed pista, encaminhando-os aos superiores direto das alçadas de aprovação, enviar notas scais ao nanceiro, controle de pagamento de RDV entre outros como reembolso dos médicos auditores em situações como cobertura de férias, digitalização de guias e
montagem de pasta para início do processo de cotações no sistema Inpart. A equipe de enfermeiros
faz análise das remoções intermunicipais, Intercâmbio negativo (clientes nossos atendidos fora =
Análise prévia da solicitação), hemodiálise, oftalmologia, radioterapia, encontro de contas, recursos de
glosas, auditoria nos Hospitais integrantes da nossa Rede Credenciada como Santa Casa de Taquaritinga, Santa Casa de Araraquara, Hospital Carlos Fernando Malzoni de Matão, clínicas de Gastroenterologia, serviço de imagem, Instauração de Junta Médica e segunda opinião com especialista através
da Federação de Santa Catarina.
Nas guias de empresas de Custos Operacional de remoções, hemodiálise, oftalmologia, clínicas de
Gastroenterologia, serviço de imagem, estas são analisadas e emitida a cobrança de acordo com a negociação contratual vigente com cada empresa, esta é uma ação executada manualmente pela equipe
de enfermeiros auditores da Regulação/Operadora, proporcional lucro para Cooperativa.
No mês de Março de 2021 tivemos a contratação da Assessora de Operações Fernanda Matsuzaki
para reestrutura administrativa da área de Provimentos e Assistência à Saúde. Além de inúmeras outras atividades executadas pela equipe de enfermagem.
A Auditoria médica analisa através do sistema TOTVS Auditoria Flex, parte das guias TISS emitidas
pelos cooperados com solicitações de exames e procedimentos médicos, realizam análise das OPME
cotadas através do sistema INPART pelo Departamento de Compras de OPME do Hospital São Paulo,
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realiza Perícia médica para elucidação e melhor conduta na liberação em caso especí cos, indicação
de segunda opinião e Instauração de Junta Médica, Auditoria de Contas na Rede hospitalar Credenciada e recurso próprio, Hospital São Paulo, Santa Casa de Araraquara, Santa Casa de Taquaritinga e Hospital Carlos Fernando Malzoni, auditoria concorrente em procedimentos cirúrgicos em procedimentos
com custos elevados e de OPME e de relevância para cooperativa. Com as atividades descritas é possível melhor controle das liberações, utilização de recursos, otimizando custos, porém, sem perda na
qualidade da assistência aos nossos clientes. No mês de Dezembro de 2021 tivemos a contratação de
um consultor médico para reestruturação da auditoria médica Dr. Wallace Saran.

Destacamos o resumo dos resultados da Regulação/Auditoria do ano de 2021.

Relacionamento com a Rede Assistencial
[102-7]
QUANTIDADE DE RECURSOS REDE ASSISTENCIAL

O setor apresenta ao lado as informações
do relatório de gestão 2021, apresentando
a estrutura de recursos próprios e credenciados existentes na rede assistencial da
Unimed de Araraquara.

PRESTADORES
HOSPITAIS
CLÍNICAS CONTRATADAS
CLÍNICAS COOPERADAS
CLÍNICAS DE IMAGEM
LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS
LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA
TOTAL DE PRESTADORES REDE

2019 2020 2021
4
4
4
49
55
50
97
98
97
4
4
4
15
15
18
2
2
2
171
180
175

Com intuito de melhorar o setor e desenvolver novos processos, iniciamos o ano com a reestruturação
do setor, mudança de equipe e liderança.
O aumento dos custos devido a pandemia, fez com que 2021 fosse um ano muito difícil para as negociações com os prestadores, mas no geral conseguimos fazer bons negócios, principalmente com os
grandes contratos como os Hospitais e a prestação de serviço de SOS.
Regularizamos contratos que não estavam em conformidade, realizamos acordos operacionais de
procedimentos/exames não realizados em nossa rede, ampliamos a rede de terapias de Fisioterapias,
Psicologia e Terapias ABA.
Realizamos, em massa a implantação do Autorizador online nos consultórios e Prestadores, além da
conscientização para a eliminação do uso da guia TISS.
Iniciamos as negociações para a implantação da LPM, sendo o Hospital Carlos Fernando Malzoni o
primeiro prestador a ser trabalhado.
En m, estreitamos o relacionamento com toda rede, aproximando-os ainda mais da cooperativa e
dando mais abertura para as parcerias.
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Diretoria Hospitalar
Dr. Antonio Carlos Durante

Hospital São Paulo
e todos os serviços
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Gerência
Hospitalar
T.M. 1;

Referência de atendimento, o Hospital São Paulo, maior hospital particular da região, é considerado
como o diferencial da Unimed Araraquara perante seus benefciários.
A infraestrutura oferecida, somada aos protocolos
de assistência, a experiência do corpo clínico, a formação da equipe assistencial e os critérios de qualidade estabelecidos resultou na manutenção, em
2021, da acreditação ONA III, certi?cação que enquadra o hospital em padrões de excelência internacional. O HSP é o maior recurso próprio da Unimed
Araraquara.

Em 2021, o foco do Hospital foi trabalhar a governança clínica que abrange diferentes pontos, todos
focados em adotar os mais altos padrões de excelência para proporcionar o melhor atendimento. Através disso, entrega valor em saúde, reduzindo desperdícios e aumentando a qualidade dos processos.

EFETIVIDADE E
EFICIÊNCIA CLÍNICA
NOSSOS NÚMEROS
O Hospital São Paulo é o maior hospital particular da região de Araraquara. A estrutura compreende
alas de Internação, Salas Cirúrgicas, Pronto Atendimento adulto e infantil, Hemodinâmica, Serviço de
Imagem, Medicina Hiperbárica, e atende pacientes clínicos, urgência e emergência. Para enfrentamento da epidemia do COVID-19, o HSP agregou aos serviços da unidade o Centro Epidemiológico e a ala
de internações clínicas COVID e a UTI COVID.
Diárias
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Figura 1 - Número de diárias 2021: 36.099 (média de 3.008 diárias/mês)
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Figura 2 - Número de internações 2021: 8.898 (média de 741 novas internações/mês)

Cirurgias Realizadas
771
328 404 445
jan

fev

mar

abr

705 620 727

mai

jun

jul

839 841 893

ago

set

out

924 896

nov

dez

Figura 3 - Número de cirurgias em centro cirúrgico e sala PPP 2021: 7575 (média de 631 cirurgias/mês) + Número de procedimentos realizados na sala de peuqenos procedimentos em
2021: 818 (média de 68 procedimentos/mês)
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Hospital São Paulo em números

8.3 mil

400 Médicos

Cirurgias/ano

no Corpo Clínico

79 mil

9 mil

Atendimentos na Unidade
de Emergência/ano

Internações/ano

Ao longo da gestão 2021, o Hospital teve comprometimento total com o plano orçamentário aprovado
pela Diretoria. O seguimento do plano estratégico da empresa permitiu a inclusão, no plano orçamentário anual, de ações de melhorias físicas e aquisições de equipamentos. Mesmo no período de pandemia, que elevou o preço de aquisição de materiais, medicamentos e EPIs, as áreas focaram em melhorar as práticas executadas, trazendo ganhos econômicos para a instituição.
Todos os meses, os indicadores de desempenho do hospital são apresentados e discutidos com a equipe de liderança na reunião de BSC. Entre os dados apresentados, estão:
[102-44] - T.M. 11;
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O acompanhamento mensal garante às equipes um norte sobre o desempenho assistencial, administrativo e nanceiro da instituição, a e cácia das ações de melhoria e a adesão aos protocolos da instituição. Atualmente, o hospital conta com 17 protocolos implementados, entre eles SEPSE, Protocolo
AVC, Dor Torácica e PAV.
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T.M. 12;

ENFRENTAMENTO COVID-19
Em relação às internações, no ano de 2021, tivemos um total de 9.000 e com média mensal de 750.
Mantivemos os números em relação ao ano anterior, visto que foram mantidas as ações preventivas
devido a pandemia do COVID-19, com o intuito de preservar a segurança do paciente, acompanhantes,
funcionários e médicos, dentre elas o cancelamento e a suspensão temporária de cirurgias eletivas,
mantendo apenas as de caráter de urgência/emergência, obstétricas e oncológicas.
Em 2021, zemos 14.079 noti?cações de COVID à Vigilância Epidemiológica Municipal e Estadual.

Resumo das principais ações
Mantivemos o comitê de crise para avaliar e tomar as decisões relacionadas às medidas de enfren-

tamento a pandemia do Coronavírus;
Análise diária do per l epidemiológico do cenário atual da COVID para lidarmos com a situação
que estávamos vivenciando;
Mantivemos o Centro Epidemiológico;
Unidade de internação do Térreo exclusiva para atendimento de pacientes UTI Covid;
Unidade de internação do Segundo Andar exclusiva para atendimento de pacientes Enfermaria
Covid;
Abertura de farmácia satélite da unidade de internação do térreo;
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Disponibilização de casas adquiridas ao redor do hospital para acondicionamento de estoques de

materiais e medicamentos;
Elaboração na plataforma GetPlan com a política direcionada aos itens utilizados no enfrentamento da COVID;
Instalação de barreira física para mitigação de transmissibilidade por gotículas nos balcões das recepções;
Restrições de visita para todos os pacientes internados, mantendo somente as acompanhantes
conforme normativas;
Treinamentos e reciclagem de toda a equipe sobre como se paramentar, manejo e tratamento;
Fizemos a vacinação contra Covid-19 para todos os pro?ssionais da linha de frente e médicos no
atendimento a pacientes diagnosticados com a doença e também a vacinação contra In uenza.
Realização de 100% dos testes de COVID em laboratório próprio;
A Unimed de Araraquara foi pioneira na administração do plasma convalescente;
Divulgação constante e maciça para a comunidade sobre o atual cenário da COVID que estávamos
enfrentando;
Testagem em todos os pacientes nas internações;
Mantivemos o canal 0800 call center, em parceria com a MasterMed, para orientação aos clientes
Unimed
Educação Continuada com treinamentos online, por conta da pandemia disponibilizados no Portal
do Colaborador, Portal cooperado e Portal do Prestador de Serviços com temáticas relacionadas à
pandemia da COVID-19, reciclagem obrigatória e treinamentos de protocolos gerenciados;
Cirurgias
Neste ano, as cirurgias eletivas foram as que sofreram maior impacto, visto que, na tentativa de garantir a segurança dos pacientes e adequar a capacidade operacional do Hospital para dar suporte às demandas de internações dos pacientes provenientes da Unidade de Emergência suspeitos e con rmados de COVID, tivemos que suspender as cirurgias de caráter eletivo, permanecendo, apenas, com as
cirurgias de urgência/emergência, obstétricas e oncológicas.
Laboratório
No ano de 2021, nosso laboratório teve um aumento expressivo de exames de antígenos, realizados
por conta da nova variante Delta
Antígeno Covid 19:

2020

2.385

2021

18.504

Gestão de Suprimentos
Mediante a crise sanitária desencadeada pela COVID-19, em 2020 e 2021, o Hospital São Paulo foi pioneiro na adequação das estruturas e preparo das equipes para o enfretamento da epidemia. Esse
novo modelo de gestão com de nição coordenada, identi ca, mitiga riscos de ruptura de estoque e, através de análise epidemiológica e de mercado, projeta situações futuras.
O primeiro case de sucesso foi a passagem pelo pico da pandemia em 2021, na qual não houve ruptura
de estoque de nenhum dos itens elencados como prioridade para o enfrentamento da COVID. Foi elaborado uma política especi ca na plataforma GTPlan, de nindo período de cobertura de estoque de
120 dias para os itens elencados. Nos momentos de aquisição foram elaboradas planilhas de apoio
com a nalidade de projeção das quantidades adquiridas para situações de pós-pandemia, realizando
uma análise de validade dos mesmos versus cobertura de estoque em situações pós pandemia.
Várias situações nos foram acometidas nos últimos tempos. Com a ruptura no abastecimento de mercado de medicamentos imprescindíveis para o funcionamento do hospital, foi aproveitada a oportunidade para rmar contrato com a indústria inserindo estes e demais itens proporcionando segurança
no abastecimento, além da viabilidade nanceira, adquirida pela oportunidade do negócio.
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Reuniões diárias de follow-up preventivo com análise prospectiva do cenário nacional e mundial com
a participação das coordenações e supervisão dos setores da farmácia, almoxarifado, compras e farmacêutica da central de medicamentos e farmacêutico da Oncologia. (Figuras 7 e 8)

Figura 7

Figura 8

Plasma Convalescente
O paciente elegível para a administração do plasma deverá ter idade a partir de 40 anos, ter comorbidades (hipertensão, diabetes e ou obesidade e caso de imunossupressão e estar até o 5º dia da data
de início dos sintomas.
A amostra de sangue do paciente é encaminhada para o hospital São Paulo, à agencia transfusional,
para a realização do exame de grupo sangúineo ABO/RH para compatibilização do plasma.
A aplicação do plasma é realizada no centro Epidemiológico,
e conta com uma equipe e estrutura de:
- Coordenação médico pneumologista e mais três (03) médicos;
- quatro (04) técnicos de enfermagem e um (01) enfermeiro,
além de recepção;
- sala de infusão;
- acolhimento e tenda para coleta de swab nasal Antígeno Covid.
As atividades tiveram início em 19/02/2021 e foram até 30/10/2021.
Durante esse período foram administrados 138 plasmas.
AGT059 - Utilização de hemocomponentes - Plasma Convalescente - COVID-19

Figura 9 - Acompanhamento da utilização de Plasma Convalescente

Comunicação com a comunidade T.M. 14;
Nosso período mais crítico de 2021 da COVID foi em fevereiro onde tivemos 71 pacientes internados
em enfermaria e 21 pacientes internados em UTI COVID.
Precisávamos alertar a população para o atual cenário epidemiológico que estávamos enfrentando
pois em fevereiro de 2021 estávamos no limite do número de internações de pacientes com COVID.
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INOVAÇÕES E PREMIAÇÕES
O HSP investiu na otimização do uso de ERP entre os funcionários (TASY, BIONEXO, Qlikview) e na
busca de ferramentas para agilizar a gestão e a tomada de decisões. Destacam-se entre as novas ferramentas:
·

·
·

Alta Performance ferramenta de gestão do ciclo da receita e fechamento automático das contas,
que permite acompanhamento em tempo real das contas fechadas, e de possíveis perdas em cobranças;
Neovero software para controle de manutenções prediais e engenharia clínica.
NetPACS software que armazena todas a imagens de exames e laudos do Serviço de Imagem
Unimed, com o controle de acesso aos resultados de exames aos pacientes e médicos solicitantes;

O seguimento de protocolos e procedimentos de segurança, além da atualização pro ssional da equipe médica e assistencial mediante as práticas mais atualizadas e seguras conforme os órgãos de saúde garantiram durante 2021 o reconhecimento e premiação de diversas instituições:
·

EpimedSolutions: UTI E ciente 2021 , pela e ciência clínica apresentada, pois no ano de 2019,
apresentamos taxas de mortalidade (TMP) e de utilização de recursos padronizados (TURP) de
acordo com o escore SAPS 3;
·
Angels Awards: melhores Hospitais Angels do mundo na classi cação OURO por três trimestres
consecutivos em 2021;
Auto Avaliação das Práticas de Segurança do Paciente 2021 - ANVISA: Aguardando resultado
previsto para abril/22. A participação voluntária no processo de avaliação do risco, baseado na
conformidade das práticas de segurança através de avaliação das práticas de segurança do paciente;
ONA III: Manutenção da acreditação dos padrões de qualidade, atendimento e segurança ao paciente.
Manutenção do Certi cado de excelência do PNCQ com a classi cação de EXCELENTE no ano
de 2021
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Gestão da Engenharia Clínica e equipamentos no Hospital São Paulo Unimed Araraquara 2021
Equipe de engenharia clínica própria
Tendo a consciência de termos o índice de disponibilidade dos equipamentos, a diretoria de niu manter uma equipe própria no hospital, com maior disponibilidade de equipamentos possível e mantendo
a excelência de serviços prestados.
Implantação do QR CODE: Acompanhando o avanço da tecnologia, a engenharia clínica criou etiquetas de QR CODE, que facilitam a abertura de ordens de serviços e acompanhamento das condições
dos equipamentos, como relatórios de manutenções preventivas, calibração e TSE.
Manutenções preventivas internas: Para melhorar a dinâmica e a agilidade no processo de manutenção preventiva do hospital, a engenharia clínica começou a assumir alguns equipamentos para realizar
a manutenção preventiva internamente, sendo feito, além das veri cações comuns, uma melhoria estética do equipamento, como pintura e lavagem interna.
Ampliação das coletas de informações da ressonância: Para melhor monitoramento com o equipamento ressonância magnética, além de termos o sistema 24h de gerenciamento online feita por uma
equipe terceira, a engenheira clínica, juntamente com a equipe de imagem, realizou a melhoria da planilha de coleta das informações diárias realizadas pelos técnicos de enfermagem para que eles também consigam realizar o acompanhamento e ter melhor segurança para manusear o equipamento.
Equipamentos adquiridos
CHILLER 25-RI
Diante do alto risco de falta do chiller e dano ao equipamento de ressonância magnética, foi feito a
compra de um chiller para suprir a falta. Hoje possuímos um sistema By-pass, em que podemos
mudar o funcionamento do chiller dentre os 02 que temos. Garantindo assim a maior disponibilidade do equipamento de ressonância magnética..
ECOCARDIOGRAMA VIVID T9
Visando melhorar os exames realizados pela equipe de imagem, foi adquirido um equipamento de
última geração de exames de ecocardiograma.
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓTICA
Para diminuirmos o risco de falha dos laringoscópios comuns (LED), e visando diminuir o risco de
acidentes aos pacientes, foram feitas as trocas de todos os laringoscópios de led, por bra ótica,
melhorando assim a iluminação do uso do equipamento, melhor limpeza, e menor manutenção
corretiva.
CENTRÍFUGAS ? 50 TUBOS
Como melhoria contínua, trocamos todas as centrífugas do laboratório e UNILAB, e aumentamos
a capacidade de tubos centrifugados, saindo de 20 tubos para 50 por centrífuga. Hoje, o laboratório tem capacidade de centrifugação de 150 tubos ao mesmo tempo.
EQUIPAMENTO DE URINA ? SYSMEX
Como melhoria de processos, saímos de uma máquina semiautomática, para automática, que engloba desde centrifugação até a prévia do laudo, tornando assim o laboratório HSP Unimed Araraquara referência em exames de urina.
CÂMARA CONSERVADORA.
Para maior controle sobre os medicamentos do hospital, e agência transfusional e farmácia, foram
compradas 10 câmaras conservadoras, que conseguem nos fornecer um relatório completo de todo o histórico de temperaturas a cada 07 dias.
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CATETER NASAL DE ALTO FLUXO (CNAF)
Diante da demanda do COVID, e a partir de pesquisas realizadas pela equipe de Fisioterapia e equipe Médica, constatou-se a importância desses equipamentos para o tratamento de COVID, assim foi feito a aquisição de 7 unidades cateter nasal de alto uxos;
VENTILADOR PULMONAR - TECME.
Para atendermos a demanda do atendimento ao COVID, e conseguirmos atender todos os pacientes, o Hospital São Paulo Unimed Araraquara adquiriu 12 Ventiladores Pulmonares Invasivos para
sanar a demanda;
ESTERILIZADORA DE BAIXA TEMPERATURA - VIPRO
O setor da central de materiais e esterilização identi cou atrasos no processo de esterilização na
autoclave de baixa temperatura, pois a mesma realizava muitos abortos de caccetes exigindo um
custo muito alto e interrupções de seu funcionamento, sendo necessário o acionamento do plano
de contingência. Assim, a engenharia clínica, central de materiais e esterilização e o compras, zeram um estudo para adquirirmos outro equipamento, mantendo o mais antigo como backup, e a
partir disso encontramos a VIPRO, última tecnologia em esterilização em baixa temperatura. Hoje,
não temos mais interrupções do processo de esterilização, e não acionamos mais o plano de contingência externo.
EQUIPAMENTO PARA ANÁLISE DO TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO COVID. Devido a demanda
pela pandemia, realizou a compra de 2 equipamentos para leitura rápida do antígeno COVID. Ele
tem resultado em até 15 minutos.
BOMBA DE SERINGA.
As bombas de seringas eram comuns em setores como UTI Neonatal, porém visando a economia
medicamentosa, exibilidade na escolha da aplicação, e maior disponibilidade das bombas de infusão, o hospital adquiriu mais 30 unidades para atender UTI Adulto, UTI Neonatal e UTI COVID.
EQUIPAMENTO DE PRESSÃO NEGATIVA
Como o COVID tem um alto índice de contaminação, e visando a segurança do pro ssional quanto
do paciente, foram adquiridos 04 aparelhos de pressão negativa, que ltram o ar contaminado, não
o deixando sair do quarto ou ambiente.
CÂMERA DE VÍDEO - MICROSCÓPIO CIRÚRGICO
Para melhor desempenho da equipe médica nas neurocirurgias, foi feita a aquisição de uma câmera HD acoplada no microscópio, que re ete a imagem em uma TV de 42'', sendo possível assim
gravar a cirurgia para toda equipe poder acompanhar a mesma.
EQUIPAMENTO DE ANGIOGRAFIA - HEMODINÂMICA
O Equipamento de hemodinâmica estava com alto índice de manutenção corretiva e, ao veri carmos a viabilidade sobre a continuação das manutenções ou a compra de um novo equipamento.
foi dada a melhor escolha para a compra. Assim, além de realizarmos a compra escolhemos um equipamento que também atende em cirurgias neurológicas, ampliando e melhorando a qualidade
para o médico:
MONITOR MULTIPARÂMETRO - PHILIPS CM150
Realizado a compra de 02 monitores multiparâmetros, que atendem os pacientes mais complexos
em funções como Débito Cardíaco, visão em grá cos pentágonos de ECG entre outros.
AUTOMAÇÃO DA AUTOCLAVE - BAUMER 1
Em uma das suas manutenções corretivas, foi observado que a controladora da autoclave não estava funcionando corretamente, assim não somente trocamos como também melhoramos a coleta de dados e visão de uso do equipamento, colocando um equipamento touch, que consegue apontar todos os status da máquina, e é possível mexer na máquina remotamente.
CAMAS ELÉTRICAS - STRYKER.
Foram adquiridas, como melhoria contínua no setor de UTI adulto, oito camas elétricas da marca
STRYKER;
CARRINHO DE VÍDEOS - STRYKER.
Para melhorarmos as cirurgias de vídeos foi feita a substituição de 02 carrinhos de vídeos por
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melhores e com mais opções de uso.
MÁQUINA DE ORDENHA;
Com o projeto de criar um banco de leite foi feita uma sala de ordenha. E, para isso, foi feita a aquisição de umas das melhores máquinas de ordenha.
LARINGOSCÓPIO DE VÍDEO.
Realizada a aquisição de um laringoscópio de vídeo com melhor desempenho para intubação do
paciente, não expondo o médico a aerossóis gerados neste procedimento.
RAIO-X PORTÁTIL - PEGASUS
Adquirido um equipamento de Raio-x portátil que atende toda a demanda do Hospital., continuando o projeto de substituição dos equipamentos locados para os próprios, do hospital., atendendo toda a demanda tanto de adulto quanto pediátrico e neonatal.
Hemodinâmica
O Hospital São Paulo - Unimed de Araraquara adquiriu equipamento de alta tecnologia para a Hedinâmica. A cada dia a tecnologia avança e fornece ao atendimento à saúde novas possibilidades de
tornar os diagnósticos ainda mais precisos. Pensando nisso, o Hospital São Paulo (HSP) - Unimed de
Araraquara adquiriu para o setor de Hemodinâmica do hospital, em substituição a um antigo equipamento, um novo com tecnologia comprovada em imagens 3D de última geração para diagnósticos arteriais dos pacientes. Com recursos que favorecem a qualidade da imagem com menor ingestão de
dose de contraste pelo paciente, além de facilidades técnicas no manuseio e maior proteção radiológica tanto para pacientes como para pro?ssionais da saúde que operam o sistema, o ArtisOne possibilita a aquisição de todas as angulações para o diagnóstico coronariano em um único exame, de forma
a promover a melhor projeção para o tratamento de uma lesão.
O equipamento tem protocolos pré-estabelecidos para a realização dos mais diversos procedimentos
como angioplastias coronárias, implantes de válvulas aórticas - TAVI, abordagens de aneurismas cerebrais, más formações arteriovenosas, tratamento de doenças da aorta, entre outros.
Segundo o responsável pela Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do HSP, o cardiologista
João Oravio Junior, do ponto de vista clínico, essa tecnologia signi ca ter maior riqueza de imagens
com uma qualidade bem melhor, de forma a possibilitar abordagens de casos mais complexos. Os
pro ssionais conseguem abordar casos mais graves com maior segurança para o paciente, além de reduzir a exposição à doses de emissão de raio X também usadas nesses equipamentos , conta.
Em termos de investimentos para a compra do novo equipamento, o presidente da Unimed de Araraquara, José Paulo Luz Lima fala em valores da ordem de 400 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais.
Lima revela, no entanto, que houve uma intensa negociação até o preço nal do equipamento que, inicialmente custava 530 mil dólares. Com as negociações, a Unimed de Araraquara conseguiu 25% de
redução na aquisição.

Equipe Hemodinâmica
total
Número de
procedimentos
realizados na
Hemodinâmica
em 2021:

836

procedimentos
média

70

procedimentos/mês
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T.M. 1;

Protocolo de Proteção Renal

A equipe do Serviço de Imagem do Hospital São Paulo ? Unimed Araraquara apresenta, desde o ano de
2019, a utilização do Protocolo de Proteção Renal. Este protocolo visa priorizar a segurança do paciente nos exames que necessitam administração de contraste endovenoso. Através da implantação deste
protocolo, avaliamos os fatores de risco para o desenvolvimento de patologias renais através da coleta de exames de sangue de uréia e creatinina e realizamos o cálculo da taxa de ltração glomerular, adotando medidas de proteção renal para os pacientes que apresentam o resultado abaixo do preconizado.
Além da aplicação do protocolo, pensando no bem-estar do paciente, estamos coletando o exame de
sangue no Serviço de Imagem, onde o paciente chega para realização do exame de imagem e já realiza
a coleta.
IMAO49 - Adesão ao Protocolo de Proteção Renal (Maior melhor)
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Resultado de exames de imagem pelo sistema
Pensando no bem-estar dos pacientes que realizam seus exames no Serviço de Imagem, no ano de
2021 implantamos o sistema Netpacs para que os resultados dos exames de imagem sejam liberados
através do sistema, onde os pacientes não precisam se locomover até o Serviço de Imagem para terem
seus laudos em mãos. O sistema libera um número de acesso e os pacientes conseguem ver seus exames de sua casa e encaminhar para o médico sem necessidade de impressão física.
Protocolo de AVC
A equipe do Serviço de Imagem está engajada no cumprimento das tomogra as solicitadas como
protocolo de AVC. Recebemos a certi cação Gold Status devido à realização do protocolo dentro do
prazo.
IMAO46 - Assertividade no atendimento das tomogra as classi cadas como «Protocolo de AVC»
(maior melhor)
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[102-44; 416-1] - T.M. 3; 1;

Qualidade de Vida dos pacientes do Protocolo de Dor Torácica (após 30 dias, 1 ano e 2anos)

Mudanças de hábitos dos pacientes do Protocolo de Dor Torácica (após 30 dias, 1 ano e 2anos)
MUDANÇA DE HÁBITOS - 30 DIAS
Passou a fazer uso
de medicamentos
34%

Implantou
hábitos saudáveis
após infarto
23%

Parou de beber
ou fumar 8%

MUDANÇA DE HÁBITOS - 1 ANO

Começou ou
voltou a atividade
física em 1 ano
14%

Passou a fazer uso
de medicamento
em 1 ano
29%

Liberado
atividades
rotineiras em
2 anos
21%

Implantou hábitos
saudáveis após
infarto em 1 ano
20%

Parou de beber
ou fumar
8%

MUDANÇA DE HÁBITOS - 2 ANOS
Começou ou
voltou a atividade
física em 1 ano
14%

Passou a fazer uso
de medicamento
em 2 anos
28%

Liberado a
atividades rotineiras
em 1 ano
26%

Implantou hábitos
saudáveis após
infarto em 2 anos
25%

Fumar em 2 anos
0%

Começou ou voltou
atividade física em
2 nos
21%

Liberado
atividades
rotineiras em
2 anos
26%

Satisfação dos pacientes em relação aos cuidados prestados durante o atendimento no protocolo de
Dor Torácica
SATISFAÇÃO DO PACIENTE

Neutro Insatisfeito
Satisfeito 0%
0%
2%

Muito
insatisfeito
0%

Muito Satisfeito
98%

Em março/2020, foi iniciado o gerenciamento do protocolo de Atendimento ao paciente com AVC, o
que nos promoveu imensa satisfação com os resultados obtidos com a qualidade de vida de nossos
pacientes acometidos pelo AVC, além é claro, de reconhecimento internacional por estes resultados
(Angels Awards). Os pacientes atendidos no protocolo de AVC, também são monitorados pelo NSP
por até 1 ano, medindo a mortalidade, sequelas geradas, satisfação do paciente/cliente e qualidade
devida. O monitoramento iniciou em janeiro de 2021.
A Unimed Araraquara busca, através da implantação destes protocolos, atender seus clientes/pacientes com o que se tem de melhores práticas no mundo. Por isso, os gerenciamentos destes protocolos
buscam a melhoria contínua focando no bem-estar da população, para que os pacientes possam ser
devolvidos à sociedade, totalmente recuperados, sempre que possível.
No ano de 2020 foram 46 pacientes atendidos com AVC pelo protocolo. Destes 37 (80,5%) foram de
alta hospitalar e destes 36 (99%) permanecem vivos após 1 ano do evento, conforme grá co a seguir:
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GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL
NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

[416-1]T.M. 1;

O NSP tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias e o gerenciamento de riscos, visando assistência com segurança e qualidade aos nossos pacientes, assim como à prevenção e a mitigação dos
incidentes, desde a admissão até a transferência, a alta ou o óbito do paciente nas unidades de serviço
de saúde da Unimed Araraquara.
O Hospital São Paulo tem buscado cada vez mais reduzir e mitigar os atos inseguros através da adoção de boas práticas para atingir os melhores resultados ao paciente, juntamente com a redução de
riscos aos familiares/acompanhantes, colaboradores e meio ambiente. É através do mapeamento dos
riscos que tais ações são realizadas.
O NSP realiza o monitoramento dos indicadores de resultado e dos protocolos de segurança, gerenciamento do protocolo de Dor Torácica e acompanhamento pós alta de todos os pacientes que apresentaram Síndrome Coronariana Aguda (SCA) por até 5 anos, medindo a e cácia do resultado da prestação
do cuidado, a mortalidade destes pacientes, a qualidade de vida e a satisfação dos nossos clientes/pacientes. O protocolo permite padronização no atendimento, qualidade e segurança na assistência, efetividade no tratamento e redução de custos para a cooperativa, pois reduz o tempo de internação dos
pacientes quando este atendido adequadamente, conforme mostra o grá co de média de permanência. Além de reduzir a mortalidade, conforme mostra o grá co de alta.
De jan/21 a dez/21, foram 129 pacientes com SCA atendidos no protocolo. Destes, 117 saíram de alta
hospitalar (90,3%), 114 (96,4%) permaneceram vivos após 30 dias do evento. Dos 100 pacientes de
2020 que permaneceram vivos após 30 dias da alta, 92(92%) permaneceram vivos após 1 ano e dos
119 pacientes com SCA de 2019 que permaneceram vivos após 30 dias da alta, 104 (87,4%) permanecem vivos após 2 anos.
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Após 1 ano do evento, é avaliada a Qualidade de Vida (QV) destes pacientes. O conceito de QV é
multidimensional e refere-se à percepção subjetiva do indivíduo em relação à sua vida, relacionamento com a família e a sua própria saúde, questões nanceiras, moradia, independência, vida social e atividades de lazer. Para isso, é utilizado a Escala de Qualidade de Vida Especí ca para AVC (EQVE ?AVC),
com o seguinte resultado dos pacientes que tiveram AVC em 2021.

Satisfação dos pacientes em relação aos cuidados prestados durante o atendimento no protocolo de
Acidente Vascular Cerebral.
[102-44; 416-1] - T.M. 1;

Auditorias clínicas e de risco assistencial
No HSP, são realizadas, mensalmente, as Auditorias Clínicas nos setores de internação, com o objetivo
de identi car o seguimento das práticas e acordos internos implantados na instituição, além de vericar a percepção dos colaboradores e pacientes/acompanhantes quanto aos nossos processos. Em
julho/2021, as auditorias passaram a ser realizadas através do sistema Qualiex no módulo Audit.
Abaixo o resultado gerado pelo sistema.
Aderência Geral: 82,74%
Conforme
Não Aplicado
Não Conforme
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T.M. 12;

AVC016: Sobrevida - 1 ano (excelência no atendimento prestado) Referência: Action
Registry da American College of Cardiology (maior melhor)
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67,67

50,00%

0,00%
mar/21
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jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21

Meta

Tendência

Em 2021 foram 71 pacientes atendidos com AVC pelo protocolo, sendo que 53 (74,7%) foram de alta
hospitalar e destes, 47 (88,7%) permanecem vivos após 90 dias do evento, conforme grá?co abaixo.
AVC015: Sobrevida - 90 dias (letalidade) (maior melhor)

150,00%

100,00%

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00

100,00
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67,67

50,00%
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0,00%
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mai/21 jun/21

jul/21

ago/21 set/21 out/21

nov/21 dez/21

Tendência

A escala de Rankin tem o objetivo de mensurar o grau de incapacidade e de dependência de pacientes
que foram acometidos por AVC. A escala original possui graus que variam de 0 a 5 e vão desde nenhum
grau de incapacidade até incapacidade grave onde o paciente é restrito ao leito. No Brasil, a escala foi
modi cada para o acréscimo do grau 6, correspondente à morte.
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T.M. 1;

Noti cações de incidentes
Noti cações Assistenciais X Administrativas
1394

1251

Assistenciais
Administrativas
Total

143
Administrativas

Assistencial

Total

Noti cações Procedentes x Improcedentes
Noti?cações Recebidas
1394

1135

Procedentes
Improcedentes
Total

259
Procedentes

Improcedentes

Total

EXPERIÊNCIA DO PACIENTE
Cuidar envolve atender, entender e surpreender em cada detalhe. Mesmo durante a internação, o intuito das equipes multidisciplinares é oferecer a melhor experiência possível aos pacientes. No ano de
2021,a equipe assistencial do HSP integrou diversos projetos para demonstrar cuidado e empatia com
pacientes e as famílias, ainda que esses tenham sido adaptados por conta da pandemia:
Primeiro bebê do ano 2021;
Bebês carnavalescos;
Vídeo chamada de acordo com a Lei 14.198/21 que dispõe videochamadas entre pacientes internados

em serviços de saúde impossibilitados de receber visitas e seus familiares, realizamos tais «visitas
virtuais» a m de minimizar os impactos emocionais gerados pelo adoecimento, internação e isolamento. O hospital adquiriu um tablet para a realização da atividade;
Bebês na Páscoa;
Semana da Prematuridade;
Carrinho elétrico para levar pacientes da pediatria ao Centro Cirúrgico;
Festa para pacientes aniversariantes;
Projeto Dia das Mães;
Projeto Dia dos Pais;
Protocolo de assistência à perda gestacional e neonatal ? Construção com a comunidade junto ao
grupo transformação;
Setembro Amarelo diversas ações colorindo de amarelo o HSP do mês dedicado à prevenção do
suicídio;
Outubro Rosa com ações no hospital e na comunidade palestra do Dr. Durante aos funcionários de
um escritório de contabilidade da cidade;
Novembro Azul, mês da conscientização sobre a saúde do Homem, que vai além da prevenção do
câncer de próstata, contou com ações no hospital e na comunidade;
Dia Mundial da Segurança do Paciente - 2021 - Cuidado Materno e Neonatal Seguro?;
Sobremesas em embalagens comemorativas;
Cardápio especial comemorativo;
Bebês Natalinos.
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Trimestralmente são realizadas as Auditorias de Risco Assistenciais nas unidades de internação. A au
ditoria é relacionada às metas de segurança envolvendo o paciente/cliente na percepção de segurança
relacionada aos seus cuidados. Assim como as auditorias clínicas, em julho/2021, as auditorias de Gerenciamento de Risco passaram a ser realizadas através do sistema Qualiex no módulo Audit. Abaixo o
resultado gerado pelo sistema.
Aderência Geral: 97,95%

Conforme
Não Aplicado
Não Conforme

Semestralmente, o NSP divulga para toda instituição o informativo com as alterações de processos
realizadas através de noti cações, parabenizando a colaboração dos pro?ssionais através das noti cações para essas mudanças.
Pesquisa de Cultura de Segurança do Paciente [102-44] - T.M. 3;
Em Nov/2021 foi aplicado pela 3ª vez a Pesquisa de Cultura de Segurança do Paciente no HSP. O nosso
maior público foi de colaboradores do hospital com 141 participações (15,5%) dos colaboradores cadastrados. A pesquisa é disponibilizada a todos os colaboradores do Hospital São Paulo, através do site: h ps://csp.qualisaude.telessaude.ufrn.br/portal/o formulário intitulado « E-Questionário de Cultura de
Segurança Hospitalar», disponibilizado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em
parceria com o Grupo de Pesquisa CNPq QualiSaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN) e ca disponível por cerca de 90 dias. Vale ressaltar que a pesquisa é sigilosa e anônima.
Os dados nos mostram que 95,3% (101) dos participantes avaliam a Segurança do Paciente de forma
positiva (Excelente ou Bom).
Em relação ao aprendizado organizacional e melhoria contínua 89,9% avaliaram de forma positiva este processo, ou seja, a instituição tem aprendido com suas falhas e busca melhoria contínua em seus
processos.
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Fotos de ações:

Relatos de experiência em redes sociais de pacientes que tiveram alta de internações por COVID:
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A Unimed de Araraquara, através dos pro ssionais dos setores de Psicologia e da UTI Neonatal do
Hospital São Paulo, levou o novembro Roxo, mês internacional de conscientização e sensibilização da
Prematuridade para o «Evento Bento Aberta» da Prefeitura no domingo 21/11/2021.

Projeto Humanizar, do Hospital São Paulo - Unimed Araraquara, propicia ações de integração, aos
pais que estão com seus bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal
Cartões psicoafetivos xados nos berços ou incubadoras transmitem mensagens positivas, deixando
o ambiente mais leve e acolhedor para todos.
Transmitir con ança, segurança e apoio são alguns dos pilares do tratamento humanizado que o Hospital São Paulo (HSP) - Unimed Araraquara faz questão de utilizar junto aos seus pacientes que passam por qualquer tipo de internação, independentemente da idade.
E, recentemente, nossos bene ciários recém-nascidos ganharam um projeto especial só para eles. É
que, desde o começo do ano, a equipe da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do hospital
desenvolve o Projeto Humanizar.
A ideia é que os pequenos se expressem aos seus pais a cada boa nova ou seja, a cada etapa de seu
desenvolvimento durante a internação sob cuidados intensivos. Para tal, são utilizados cartões xados
nos berços ou incubadoras com recados de incentivo e estímulos, deixando o ambiente mais colorido
e acolhedor, assegurando um clima mais leve, afetivo, poético e com muita paz. Assim, todos se sentem menos fragilizados e incorporados no cuidado integrado ao RN durante período de tratamento.

LIGAÇÕES AFETUOSAS
Dentro deste contexto de carinho e amor, Daniela também destaca os chamados mêsversários , comemoração simbólica a cada mês completado pelo RN em UTI Neonatal, os familiares escolhem a temática da data festiva e tudo é organizado conforme desejo dos familiares. Essa ação visa minimizar
a dor, o estresse, a saudade e propicia alento.
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Ainda, todas as sextas-feiras é realizado projeto musicoterapia, após coleta de preferências musicais
dos pais em especial aquelas cantaroladas durante período gestacional realizamos ação com as músicas e incentivando os pais a cantarolarem para seus bebês. Um momento de delicadeza, de troca, sensibilidade, emoção e aproximação dos pais/bebê.
MEU PASSAPORTE DE LINGUAGEM
Foi desenvolvido, pela equipe da UTI Neonatal, um passaporte de linguagem com um guia de desenvolvimento do Recém-nascido prematuro.
Esse passaporte será entregue aos pais com o objetivo de auxiliá-los na interação e como melhorar o
vínculo afetivo com seus lhos.

UTI Covid-19 e Prontuário Afetivo UTI Adulto
Foi criado o «Prontuário Afetivo» com o objetivo de acolher os pacientes e familiares por meio do atendimento mais humanizado diante da internação em isolamento por covid-19. Todos os leitos contavam com este formulário preenchido e as informações pessoais do cliente, o que possibilitava aproximar a equipe do paciente (tinham conhecimento do apelido ou era colocavam música de acordo com
o gosto descrito). Esta ação trabalhava a humanização do atendimento intensivo, visto que minimizava
impactos da internação e aproximava a tríade família-paciente-equipe.

EXPERIÊNCIA DO MÉDICO E DO FUNCIONÁRIO
As equipes do hospital focam em garantir a melhor assistência à saúde a todos os pacientes, assim
como desenvolver e manter a padronização dosprocessos e protocolos da instituição.Equipes preparadas precisam ser constantemente treinadas e atualizadas, e por conta isso foram executadas diverRelatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara
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sas ações dentro do hospital para desenvolvimento de todos os médicos e colaboradores:
Janeiro branco - Mês de sensibilização a necessidade de uma cultura de Saúde Mental. Fizemos exposição de banner sobre o tema e espalhamos caixinhas nos setores de enfermagem com frases de
re exão.
Semana da Nutrição;
Dia Internacional da Mulher;
Novembro roxo - cuidados com a prematuridade;
Treinamento dos brigadistas;
Semana interna de prevenção de acidentes de trabalho - SIPAT;
Semana do pro ssional da Saúde;
Semana da Qualidade e Segurança do paciente;
Semana da SEPSE;
Semana do SCIH;
Segurança do Paciente;
BLITZ da Segurança do Paciente;
Informativo do Núcleo de Segurança do Paciente;
Treinamento de COVID-19;
Palestras SIPAT ?Impacto psicológico da covid-19 e sua minimização com ações com personagens

e super-heróis com os colaboradores do hospital e pacientes internados;
Parceria com Univida para atendimento psicológico a colaboradores. Diante do impacto da pandemia e a sobrecarga emocional aos pro ssionais de saúde, realizamos parceria com psicólogas do Univida, que estiveram presentes no hospital por duas semanas exclusivamente para atendimento psicológico aos colaboradores. Foi planejada uma agenda, aberta a todos os colaboradores de Saúde que
laboram no hospital São Paulo.
Surpresa de Natal que contagiou e emocionou todos os colaboradores, médicos e pacientes;

[404-2] - T.M. 12; 13; 15;
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UNILAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E POSTO DE COLETA

[201-1] - T.M. 6;

O Unilab - Laboratório de Análises Clínicas e Posto de Coleta mnteve seu trabalho de prestação de
serviços de análises com muita qualidade e com crescimento no número de exames realizados. A demanda dos exames se manteve e com ela mantivemos um número alto de exames COVID-19, devido
ao aumento da pandemia durante o ano, que contou com o apoio do Centro Epidemiológico na coleta
e diagnóstico.
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[102-44]

Satisfação do Serviço

Aquisição Aparelho UN 300, da marca Sysmex
A tecnologia é uma das principais parceiras da medicina na hora de salvar vidas, criando novas possibilidades e auxiliando em diagnósticos diversos. Ciente desta premissa e sempre focada na busca pelo
melhor para o seu bene ciário, a Unimed Araraquara fez a aquisição de um novo equipamento para o
seu Laboratório de Análises Clínicas: o UN 300, da marca Sysmex.
Junção do UC 3500 com o UF 5000 e o UD10, o maquinário atua como um leitor de urina totalmente
otimizado, cuja qualidade da análise é perfeita. A Unimed é a primeira a contar com esse equipamento
na cidade.
Esse aparelho proporciona uma maior rapidez e volume, conseguindo analisar cerca de 60 urinas por
hora. O mesmo também funciona na análise de uídos corporais, líquido pleural, quando há análise da
água no pulmão, e o liquor, para a meningite", comenta o Dr. Reinaldo Bonfá, responsável técnico.
O UN300 também informa, com mais precisão, o número de bactérias e células diferentes, assim como
os cristais. Normalmente, esse processo é feito, manualmente, pelo pro ssional do laboratório através
de um microscópio e centrífuga. Nenhum outro aparelho trabalha como ele. Ele diminui a necessidade
de intervenção humana e, conseqüentemente, do erro.
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Diretoria
Administrativa
Financeira
Dr. Carlos Fernando Camargo

Cadastro
Contabilidade
Custos
Financeiro
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Gestão
Administrativa
Financeira
[102-7; 102-15; 102-31; 201-1; 203-2] T.M. 14

O início de 2021 foi marcado pelo aumento exponencial dos casos de Covid-19 no Brasil, elevando,
drasticamente, o número de internações, principalmente em casos graves da doença, com necessidade
de leito de UTI e intubação. Diante dessa situação, em 21 de fevereiro, Araraquara foi o primeiro município a decretar lockdown na história do país.
O desa o da Gestão Administrativa Financeira foi oferecer suporte nanceiro e logístico aos diversos
setores da cooperativa. Trabalhamos no atendimento das necessidades de aquisição de equipamentos,
EPIs e materiais e medicamentos, ligados ao combate à pandemia. Diante de uma corrida simultânea
do setor de saúde em busca desses insumos, prevaleceu a estratégia e planejamento para manter todas as atividades em pleno funcionamento, priorizando a segurança dos pacientes, não se abdicando
do
. fator custo.
Com as restrições impostas pelas autoridades, houve uma forte redução das demandas eletivas e, a
exemplo de 2020, a cooperativa realizou aportes nanceiros aos cooperados a m de minimizar os
impactos das perdas auferidas no período de isolamento. Em julho de 2021, a ANS (Agência Nacional
de Saúde Suplementar) de niu um reajuste negativo de 8,19% para os planos de saúde individuais ou
familiares no período de maio de 2021 a abril de 2022. Tal medida impactou e impactará fortemente
nas receitas da cooperativa no período de vigência desses contratos. Diante disso, foi realizada uma re.adequação do planejamento orçamentário para ajustar-se ao novo cenário.
A cooperativa projetou, para o ano de 2021, receitas líquidas totais de R$ 398 milhões, no entanto, em
consequência das di culdades apresentadas, tivemos uma variação negativa de 1,5% em relação à projeção do Orçamento Anual. Em contrapartida, mesmo com cenário desfavorável, conseguimos um avanço de 9,3% em relação ao ano anterior. As despesas totais per zeram R$ 376 milhões, 11,7% maior
em relação ao ano anterior. Destaca-se que as despesas assistenciais aumentaram 19,2%, sendo impactadas, diretamente, pela pandemia da COVID-19.
Mesmo diante de um cenário desa ador, a cooperativa fechou o exercício de 2021 com resultado à disposição da AGO (Assembléia Geral Ordinária) de R$ 6.335 milhões.
Diante de um dos maiores desa os já vividos pela nossa cooperativa, podemos nos orgulhar do trabalho executado. Encerramos o ano de 2021 com a sensação de dever cumprido.
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R$ (Milhões)

Receita Líquida
357.915

354.552

2019

2020

387.442

2021

Receita Líquida: Corresponde a todos os valores que a cooperativa recebe por seus serviços prestados após a dedução de impostos,
devoluções e descontos concedidos.

Distribuição das Receitas

Receita Planos Próprios

26,5%

Receita Intercâmbio
Receita Auto Gestão

69,3%

Farmácias
Outras Receitas

2,6%
1,5% 0,1%
Distribuição das Receitas: Representa o percentual de cada tipo de receita.

R$ (Milhões)

Total de Despesas
376.897
342.526

337.310

2019

2020

2021

Total de Despesas: Corresponde a todos os valores que a cooperativa pagou para manter seus serviços.
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara

105

Distribuição das Despesas
Assistência à Saúde
Prestação de Serviços
Administrativas

12,2%

Provisões
Impostos e Participações no resultado

76,7%

0,5%

9,4%

0,5%
0,4%

Financeiras
Comerciais
Patrimoniais

0,3%

0,0%

Distribuição das Despesas: Representa o percentual de cada tipo de despesa.

Participação da Despesa Administrativa na Receita Líquida
8,3%

2019

9,0%

9,12%

2020

2021

Participação das Despesas na Receita Líquida: Representa participação de cada despesa sobre a receita líquida.

Participação das Despesas na Receita Líquida

Assistência à Saúde
Administrativas

86,5%

Provisões

9,1%

0,5%
0,5%
0,4%

0,0%

Impostos e Participações
no resultado
Financeiras
Comerciais
Patrimoniais

0,3%

Participação da Despesa Administrativa na Receita Líquida: Representa o percentual da despesa administrativa sobre a receita líquida.
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara

106

R$ (Milhões)

Capital Circulante Líquido
41.299

45.603

30.693

2019

2020

2021

Capital Circulante Líquido: Corresponde a diferença entre Ativo Circulante (bens e direitos a realizar em curto prazo) e o Passivo
Circulante (obrigações a pagar de curto prazo).

R$ (Milhões)

Patrimônio Líquido
81.654.756
73.527.145
59.415.931

2019

2020

2021

Patrimônio Líquido: Corresponde a diferença entre o ativo e o passivo da cooperativa, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e
suas obrigações.

R$ (Milhões)

Fluxo Financeiro
60.449

39.268

2019

42.742

2020

2021

Fluxo Financeiro: Corresponde todos os valores em Contas Corrente + Aplicações - Empréstimos.
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Liquidez Corrente
1,92

1,93

2020

2021

1,74

2019

Índice de Liquidez Corrente: Mede a capacidade nanceira que a cooperativa tem para saldar seus compromissos de curto prazo.
Obtido pelo confronto dos ativos circulante com os passivos circulante.

Endividamento Geral
54,6%

2019

50,9%

48,8%

2020

2021

Endividamento Geral: Mede a dimensão da dívida total da cooperativa em comparação ao seu ativo, ou seja, qual a proporção de ativos
que estão nanciados por terceiros.

Liquidez Geral
1,38

1,44

2019

2020

1,53

2021

Índice de Liquidez Geral: Mede a capacidade nanceira que a cooperativa tem para saldar seus compromissos de curto e longo prazo.
Obtido pelo confronto dos ativos com os passivos.
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Margem Ebitda
5,2%

5,5%

3,32%

2019

2020

2021

Margem Ebitda: Mede quanto a cooperativa gerou em recursos na operação, sem incluir juros, impostos, depreciação e amortização.

Sinistralidade
81,5%
72,2%

2019

2020

79,9%

2021

Consiste na relação entre as receitas com contraprestações e os custos assistenciais deduzidas as coparticipações.
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Demonstrações
Financeiras
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Demonstrações
Financeiras
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Demonstrações
Financeiras
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Demonstrações
Financeiras
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Parecer dos Auditores
Independentes
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Parecer dos Auditores
Independentes
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Parecer dos Auditores
Independentes
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Parecer dos Auditores
Independentes

Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 - Unimed de Araraquara

117

Parecer do
Conselho Fiscal
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Parecer
Atuarial
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ANEXO I
Sumário G.R.I. Standard
Práticas de Relato
[102-55]
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ANEXO I
Sumário G.R.I. Standard
Práticas de Relato
[102-55]
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ANEXO I
Sumário G.R.I. Standard
Práticas de Relato
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ANEXO I
Sumário G.R.I. Standard
Práticas de Relato
[102-55]
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ANEXO II
Comissões e Comitês
Internos e Externos
[403-1]

COMITÊS E COMISSÕES INTERNAS
O estatuto da Cooperativa está disponível para acesso no site:

COMITÊS E COMISSÕES EXTERNAS
O estatuto da Cooperativa está disponível para acesso no site:
www.unimedara.com.br/site/governanca

Comitê Estadual de Intercâmbio da Unimed FESP
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ANEXO III
Sumário de Conteúdo dos
Temas Materiais
[103-1]

Tabela de
prioridade
ambos
os públicos
Tabela
de prioridadepara
para ambos
os públicos
14

TEMA 1 - COMUNIDADE

12

TEMA 2 - CÓDIGO DE CONDUTA

13

TEMA 3 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

10

TEMA 4 - CONSUMO CONSCIENTE

11

TEMA 5 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS

9

TEMA 6 - DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

2

TEMA 7 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS

8

TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO

5

TEMA 9 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR

15

TEMA 10 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA

3

TEMA 11 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE

1

TEMA 12 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

4

TEMA 13 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

6

TEMA 14 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO

7

TEMA 15 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS

Tabela ÍNDICE de prioridade para ambos os publicos
ASPECTOS GRI - CORRELAÇAO
TEMA 1 - SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE
TEMA 2 - ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NOS NEGÓCIOS
TEMA 3 - SATISFAÇÃO DO CLIENTE
TEMA 4 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
TEMA 5 - GESTÃO RESPONSÁVEL COM FORNECEDOR
TEMA 6 - SAÚDE ECONÔMICO-FINANCEIRO
TEMA 7 - TREINAMENTO PARA COLABORADORES E COOPERADOS
TEMA 8 - GERAÇÃO DE EMPREGO
TEMA 9- DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES
TEMA 10 - CONSUMO CONSCIENTE
TEMA 11 - DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS
TEMA 12 - CÓDIGO DE CONDUTA
TEMA 13 - CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
TEMA 14 - COMUNIDADE
TEMA 15 - PREOCUPAÇÃO COM EFEITO ESTUFA

PÁGINAS
47; 53; 69; 73; 81; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 100;
18; 19; 20;
44; 54; 69; 73; 82; 91; 96;
43; 45; 47; 48; 53; 71; 100;
17;
55; 60; 76; 101; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111 A 119;
45; 47; 53; 71; 100/
42; 43; 70;
42; 70;
46; 49; 50; 51; 52; 53;
49;
18; 19; 20;
46; 49;50; 51; 52; 53; 54; 55;
53; 67; 68; 85;
46; 49; 50; 51; 52; 53;
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EXPEDIENTE
Sumário de Conteúdo dos
Temas Materiais
Conselho Editorial
Diretoria Executiva
Dr. José Paulo Luz Lima - Diretor Presidente
Dr. Carlos Fernando Camargo - Diretor Administrativo-Financeiro
Dr. Cesar Antônio Dias - Diretor de Mercado
Dr. Emerson Carlos - Diretor de Promoção e Assistência à Saúde
Dr. Antonio Carlos Durante - Diretor Hospitalar

Revisão Técnica
Eder Freire - Gestor de Controladoria
Eduardo Faneco - Gerência de Controladoria
Rodrigo Marine - Gestor de Mercado
Silvio Luis Maciel - Jurídico
Eduardo Maia - Consultor Executivo
Gabriela S. M. Neves - Gerência Estratégica
Rosana Durante- Gerência Assistencial
Alessandro W. Souza - Gerência Tecnologia da Informação
Cassia Schoubek - Gerência Recursos Humanos
Vera Ferreira - Recursos Próprios
Jéssica R. Prado - Qualidade
José Geraldo Benassi - Marketing e Comunicação
Carina Frei - Marketing e Comunicação

Colaboração
Lideranças das diversas áreas da Unimed de Araraquara e seus serviços próprios.
Matheus Vieira - Prestador Serviços - Jornalista

Coordenação
Departamento de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social

Projeto Grá?co
Departamento de Marketing, Comunicação e Responsabilidade Social
O processo de consulta pública com stakeholders para construção da matriz de materialidade foram
conduzidos pelas áreas de Qualidade, Tecnologia da Informação e Comunicação, Marketing e RSA.
As demonstrações ?nanceiras foram preparadas pela área de controladoria com pareceres dos Auditores Independentes, Conselho Fiscal e do Atuarial.
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