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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

 

MISSÃO. Existimos para desenvolver ações de cooperação no exercício da medicina, ajudando pessoas a 

viverem com mais saúde e qualidade de vida. 

 

VISÃO. Tornar-se o maior e melhor plano de saúde da região do Extremo Sul da Bahia captando, no mínimo, 

20% da população total como beneficiários e preocupando-se com a excelência dos serviços prestados, bem 

como a satisfação plena dos clientes. 

 

VALORES. Os princípios que permeiam os nossos valores, são: 

 Medicina Humanizada. Respeitamos a dignidade do indivíduo, proporcionando-lhe um atendimento 

humanizado. 

 Cooperação. Buscamos parceria produtiva com todas as partes interessadas no nosso negócio. 

 Pessoas. Estimulamos o comprometimento, a criatividade e o trabalho de equipe visando a 

felicidade dos nossos colaboradores. 

 Sociedade. Trabalhamos visando o desenvolvimento da medicina na sociedade em que atuamos. 

 Ética. Respeitamos absolutamente as normas contratuais e o código de ética médica. 

 Cliente. Contatamos permanentemente e buscamos qualidade total no atendimento. 

 Auto Sustentação. Nossa continuidade e desenvolvimento dependem de recursos e resultados 

econômicos e financeiros. 
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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 

Desde quando assumimos a Diretoria Executiva da Unimed Extremo Sul, empenhamo-nos no firme 

compromisso de buscar o equilíbrio econômico e financeiro da Cooperativa; sem esquecer o fato de ser esta a 

única operadora de plano de saúde com sede no Extremo Sul da Bahia, uma empresa genuinamente regional.  
 

Todas as ações foram no sentido de cuidar dos nossos públicos de relacionamento: cooperados, 

credenciados, clientes, colaboradores e órgãos reguladores. Cada decisão foi operacionalizada para atender 

ao objetivo de alcançar a sustentabilidade da Unimed Extremo Sul. 
 

Sabemos que estamos diante de um cenário minado por judicialização, envelhecimento populacional, 

aumento de custos e pouco crescimento de emprego e renda. Mas continuamos motivados e confiantes de 

que é possível vencer. Com este objetivo, continuamos trabalhando firmes no propósito de superarmos as 

dificuldades. 
 

Este relatório presta contas das ações mais importante realizadas durante o ano de 2018. Certamente as 

ações adotadas ao longo do ano não foram unanimidade em termos de aceitação, mas com certeza foram 

todas necessárias. Ao findar o exercício fiscal em questão, temos a satisfação de ver que cumprimos com o 

nosso dever.  

 

Planejamos importantes ações estratégicas para o ano 2019. As mesmas serão detalhadas ao longo deste 

relatório. Reafirmamos o firme propósito de seguir com a máxima segurança possível nesse instável setor de 

saúde.  
 

Agradecemos aos Cooperados, saibam que continuaremos adotando ações lastreadas no equilíbrio, reflexão 

e firmeza na tomada de decisões. Aos Clientes, agradecemos pela confiança e tenham certeza que 

trabalhamos para honrar cada linha dos contratos assinados. Aos serviços Credenciados somos gratos pela 

forma dedicada e profissional que tratam os nossos clientes. E aos Colaboradores deixamos o nosso 

reconhecimento pelo empenho em vestir literalmente a camisa da nossa cooperativa. 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Tem a missão de representar os interesses dos cooperados, contribuindo para a elaboração das estratégias e 

o monitoramento dos resultados. É fundamental para o acompanhamento da gestão. Compete ao Conselho 

de Administração, dentro dos limites das leis e do Estatuto Social, atendidas decisões ou recomendações da 

Assembleia Geral, planejar e traçar normas para operações e serviços e controlar os resultados.  
 

O Conselho reuniu-se ordinariamente, conforme previsto no Estatuto Social, em todos os meses do ano de 

2018. Com certeza, as decisões estratégicas contribuíram para o desenvolvimento da Unimed Extremo Sul. 

Sua composição: 
 

o Diretoria Executiva. Presidente: Jorge Elias de Carvalho / Diretora Administrativa: Andréa Silva Koeppe / 

Diretor Financeiro: Michel Correia Auad. 

o Conselheiros Vogais. Alex Amarante Costa / Guilherme de Oliveira Silveira Costa / Henrique Viana Vieira / 

Lissejo Magalhães / Marcelo José Thiebaut Pereira / Roberto César Páez Fariña. 

o Conselheiros Suplentes. Thales Barros Baldino / Lauro Oscar de Lima Júnior. 

  

 

CONSELHO FISCAL 

 

Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da 

Cooperativa. Cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições: estudar o balancete e outros 

demonstrativos mensais, o balanço e o relatório anual do Conselho de Administração, emitindo parecer 

sobre estes para a Assembleia Geral; conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, 

verificando, também, se o mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria; examinar se a 

Diretoria e o Conselho de Administração vêm se reunindo regularmente, e se existem cargos vagos na 

composição; apurar se existem exigências ou deveres a cumprir junto às autoridades fiscais, trabalhistas ou 

administrativas, bem como quanto aos órgãos do cooperativismo. 
 

Este Conselho reuniu-se ordinariamente, conforme previsto no Estatuto Social, em todos os meses do 

exercício fiscal 2018. 
 

• Titulares Alexandre de Souza Marques 

Daniela Pratti Martins 

Marcel Coelho Soares Machado 

• Suplentes Gustavo da Silva Lopes 

Rossandro Martins Novais 

Rubens Pierry Ferreira Lopes 
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CONSELHO TÉCNICO E DE ÉTICA 

 

Compete a este Conselho acompanhar a gestão, realizando avaliação técnica da conduta dos cooperados, 

além de ser responsável pela análise dos documentos admissionais de todos os médicos admitidos na 

Cooperativa como associados. Cabendo-lhe, dentre outras, as seguintes atribuições: Avaliar documentos de 

candidatos à cooperação e apresentar parecer prévio, por escrito, sobre a admissão e/ou interrupção do 

Período Probatório; Assessorar o Conselho de Administração nos casos de eliminação de cooperados por 

indisciplina ou desrespeito às normas da Cooperativa, devendo apresentar relatório prévio ao processo de 

eliminação; Apresentar parecer em todos os casos que digam respeito à inobservância do código de ética 

profissional ou à disciplina dos serviços da Cooperativa. 
 

Este conselho se reuniu ordinariamente nos dias 04/05/2018, 25/05/2018 e 07/11/2018.  
 

• Titulares Cláudia Alves Moitinho 

Silvaneide Campos de Melo Chagas 

Leonardo Lúcio Monteiro de Barros Medeiros 

• Suplentes Evan Pereira Barreto 

Henrique Machado Guimarães 

Aline Fernandes Campos  
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RELATÓRIO – ANO BASE 2018 

 

 

OBJETIVO DO RELATÓRIO 
 

Transparência. Este é um dos pilares que norteiam a Unimed Extremo Sul na forma como a cooperativa 

dialoga com todos os públicos (clientes, cooperados, colaboradores, fornecedores e sociedade), de forma 

clara e verdadeira. Por isso, a cada ano a Unimed Extremo Sul elabora o Relatório de Gestão, consolidando 

as ações desenvolvidas e seus resultados. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a sua criação, a Unimed Extremo Sul, localizada em Teixeira de Freitas (BA), concentra seu trabalho no 

esforço de preservar a saúde e o bem-estar das pessoas, sempre ampliando a estrutura, investindo em 

tecnologia e na capacitação de seus cooperados e colaboradores com um só objetivo: cuidar dos seus 

clientes. Desde a sua constituição, em 29/11/1991, a cooperativa evidencia a experiência e o 

comprometimento com a excelência. Operacionalmente a sua história começou em 1992, com os médicos 

do extremo sul da Bahia lutando para o fortalecimento da classe por meio do cooperativismo.  
 

A Unimed Extremo Sul é uma sociedade cooperativa de pessoas de natureza civil que tem como objeto 

específico a operacionalização de planos privados de assistência à saúde, através da congregação de 

profissionais médicos. Como todas as demais cooperativas, é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 

1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País e pela Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, (e suas 

alterações), que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.  
 

A organização abrange os municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, Caravelas, Alcobaça, 

Prado, Itamaraju, Jucuruçu, Vereda, Medeiros Neto, Itanhém, Vereda e Ibirapuã. Atualmente conta com 181 

médicos cooperados e tem como serviços contratados, todos as principais empresas privadas da área de 

saúde da região. Os credenciados são: 09 hospitais, 72 clínicas, 13 laboratórios. Fechamos o ano de 2017 

com 22.935 clientes diretos e atendemos outros milhares vinculados a outras Unimeds e que buscam 

atendimentos em saúde em nossa área de ação. 
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INFORMAÇÕES 
 

A Unimed Extremo Sul contou com a decisiva contribuição dos Cooperados e a compreensão e parceria dos 

credenciados para ultrapassar o ano 2018 de forma estável e equilibrada. A lenta recuperação da economia 

ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, não foi ainda capaz de impulsionar o mercado de 

trabalho de forma a diminuir de forma consistente o número de trabalhadores desempregados. Entretanto, 

verificou-se um equilíbrio no tamanho da carteira de clientes e estabilidade na sua situação econômica. As 

políticas estratégicas aprovadas pelo Conselho Administrativo e operacionalizadas pela Diretoria Executiva, 

apoiadas pela efetiva contribuição dos cooperados, foram fundamentais para atravessar este ano difícil. 
 

Mesmo com um cenário nacional desfavorável, a Unimed Extremo Sul continuou crescendo em relação à 

quantidade de médicos cooperados, no final do ano de 2015 eram 164 (cento e sessenta e quatro), terminou 

o ano de 2016 com 175 (cento e setenta e cinco), no final de 2017 eram 181 (cento e oitenta e um) e no ano 

de 2018 terminamos o ano com 183 (cento e oitenta e três) cooperados. Além desses, ainda existem 05 

(cinco) médicos em período probatório, com admissão prevista para o primeiro semestre do ano em curso. 

Outro fator positivo foi a estabilidade na quantidade de serviços credenciados, com a manutenção de todos 

os contratos. 
 

A administração da Unimed Extremo Sul está atenta à necessidade de analisar as solicitações médicas da 

forma mais rápida possível, mantendo o firme propósito de atender aos seus beneficiários dentro dos prazos 

regulamentares. Para isso, mantém uma estrutura de retaguarda para agendamento de atendimentos em 

tempo hábil, evitando constrangimentos e insatisfações. Outro fator importante é a disponibilização da 

Ouvidoria, que atua diretamente subordinada à Diretoria Executiva e trata as ocorrências procedentes, 

evitando reincidências. Em consequência disso, a Cooperativa não sofreu nenhuma condenação por perda 

de prazo de atendimento.  
 

Com foco na satisfação dos seus beneficiários, a Unimed Extremo Sul possui um Ambulatório exclusivo para 

atendimentos dos beneficiários do Sistema Unimed. Além das diversas especialidades médicas, este ainda 

possui serviço de aplicação de medicação especial, serviço de terapia ocupacional, fonoaudiologia e 

psicologia. A exclusividade dada aos beneficiários do Sistema Unimed contribuiu para desafogar agendas de 

alguns cooperados em seus consultórios próprios e permitiu celeridade para as demandas dos beneficiários. 
 

Foram mantidos importantes contratos com empresas de transportes da região, além da consolidação da 

parceria com as principais entidades representativas do comércio regional - Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Associação Comercial e Sincomércio; A Unimed Extremo Sul continua classificada na categoria de médio 

porte – segundo classificação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em um ano conturbado em 

termos de economia nacional, registramos estabilidade na quantidade de beneficiários ativos – em 

dezembro/2018 eram 23.057 (vinte e três mil e cinquenta e sete beneficiários), praticamente o mesmo 

número do ano anterior (crescimento de 0,5%). 
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De uma forma geral, as Operadoras de Planos de Saúde, setor de atuação da Unimed Extremo Sul, 

continuam extremamente pressionadas – seja pela Agência reguladora ou pelo crescente fator 

“judicialização da saúde”. As várias Leis que servem de base para decisões judiciais se entrelaçam, de forma 

que a Lei 9656/98, que dispõe sobre os planos de saúde, normalmente fica em segundo plano. 

 

 

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 
 

A Política de destinação de Sobras da Unimed Extremo Sul se baseia nas disposições estatutárias e nas 

obrigações previstas na Lei do Cooperativismo – Lei nº 5764/71. 

 

 

RELACIONAMENTO COM OS COOPERADOS 
 

As ações durante o ano de 2018 foram voltadas para garantir o equilíbrio econômico e financeiro da 

Cooperativa. Priorizou-se as ações operacionais e os eventos festivos foram praticamente abolidos, 

justamente para permitir que os cooperados tivessem a tranquilidade de trabalharem em seus consultórios 

com a certeza de que não haveria surpresa negativa no final do exercício. 
 

A Diretoria Executiva se reuniu sistematicamente às segundas-feiras, terças-feiras e sextas-feiras. Nesses 

dias, os cooperados interessados foram recebidos.  

 

 

RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 
 

Mensalmente a Unimed Extremo Sul envia um informativo impresso, disponibilizado também em arquivos 

digitalizados, para todos os seus beneficiários. O objetivo é mantê-los bem informados acerca de notícias 

relevantes da área de saúde, as atualizações médicas dos cooperados e instruções para facilitar a utilização 

do plano de saúde. 
 

Em 2018 realizamos pelo 18º ano consecutivo o Concurso de Redação, evento tradicional que envolve 

alunos de escolas públicas e privadas, do município de Teixeira de Freitas. Este projeto tem foco na 

educação cooperativista através da intervenção no processo de formação e aprendizado dos alunos 

matriculados do 6º ao 9º anos, e conta com apoio do Sescoop/BA. O sucesso do evento pode ser mensurado 

pela adesão de 11 escolas, com 3.892 alunos participantes. 
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CARTEIRA DE CLIENTES 
 

A Unimed Extremo Sul, seguindo uma tendência nacional de comportamento das Operadoras de Planos de 

Saúde, manteve a suspensão iniciada no final do ano 2017 da comercialização dos planos individuais. Esta 

opção se deu pela baixa demanda, fato que estava ocasionando desequilíbrio da carteira em relação à 

sinistralidade. O Setor Comercial continua envidando esforços em relação à adaptação dos contratos não 

regulamentados – atualmente restam poucos vigentes na Unimed Extremo Sul. 
 

Para capacitar os Colaboradores, registramos a participação da Gerência Geral, além dos Coordenadores do 

Setor Comercial, de Relacionamento com os Clientes, de Tecnologia da Informação e de Auditoria em Saúde, 

em diversos eventos promovidos pela Unimed do Brasil e Federação das Unimeds do Estado da Bahia. 
 

A idade média da carteira de beneficiários é de 33 anos, enquanto a média do Setor é um pouco mais alta – 

35 anos. A jovialidade da carteira pode ser demonstrada pelo índice de envelhecimento, conforme relatório 

da ANS a Unimed Extremo Sul apresenta índice de 43,9% - enquanto a médica nacional é de 69,7%. Já o 

percentual de beneficiários em planos antigos, na Unimed Extremo Sul é 7,4% e na média de todas as 

demais Operadoras do País, é de 8,7%. Outro dado importante é o baixo índice de envelhecimento da 

carteira de beneficiários, enquanto na Unimed Extremo Sul é de 43,9%, no Setor de Planos de Saúde da área 

médica e hospitalar é de 69,7%. 

 

 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O projeto Vida Ativa continuo funcionando na sede localizada no centro da cidade de Teixeira de Freitas. O 

foco, além das atividades sócio-recreativas voltadas para apoio psicossocial aos beneficiários, agora conta 

com atuação de Educadora Física, Nutricionista e Psicóloga, fato que ampliou os benefícios e direcionou o 

projeto como uma atividade de ação preventiva. 
 

Em relação ao Programa Adoção Compartilhada, as novas inclusões estão suspensas para realinhamento do 

projeto, entretanto, contamos com 17 beneficiários ativos no programa. Este é um projeto de incentivo à 

adoção, garantindo ao filho adotivo isenção da mensalidade do plano de saúde, até que este complete 18 

anos de idade. Como critério de ingresso e manutenção, existe a obrigatoriamente de que o filho adotivo 

seja dependente do plano do pai ou da mãe, e que estes tenham plano Unimed Extremo Sul. 
 

Dois outros projetos importantes também funcionam na sede antiga da Unimed Extremo Sul, localizada no 

centro da cidade:  
 

 Viver Bem. É uma ação da Unimed Extremo Sul com foco na Saúde Preventiva, que pode ser 

entendida como um conjunto de medidas e ações de saúde voltadas para a prevenção de doenças 

e/ou seu agravamento. É um modelo voltado para o investimento na prevenção e atenção primária, 

mudando a ênfase dada até então, que era eminentemente curativa. 
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 Unimed em Casa. Objetiva a desospitalização de pacientes crônicos, humanizando o tratamento com 

internação domiciliar.  A Unimed Extremo Sul possui equipe especializada na orientação aos 

cuidadores de beneficiários de qualquer idade, acamados ou com limitações físicas que necessitem 

de cuidados especiais. 
 

Também se investiu na estrutura de informática, para gerenciar a movimentação de arquivos exigidos pelo 

Padrão de Troca de Informações na Saúde Suplementar – TISS. Este padrão, adotado pela ANS, visa 

padronizar ações de verificação, solicitação, autorização, cobrança, demonstrativos de pagamento e 

recursos de glosas das produções, dos cooperados, hospitais e laboratórios, em formatos eletrônicos. 
 

As solicitações de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) continuam sendo monitoradas por Setor 

específico existente na estrutura administrativa da Unimed Extremo Sul. Estes materiais, conforme se 

divulga nas mídias, se constituem em um dos principais responsáveis pelo aumento desenfreado da 

sinistralidade. Na Unimed Extremo Sul, todos os pedidos de cirurgias que necessitem de OPME são 

submetidos à análise técnica e, quando necessário, encaminhamos para segunda opinião especializada. O 

mesmo analisa previamente à internação a requisição do uso de OPME, buscando sempre alternativas 

menos onerosas, sem prejuízo ao paciente. No ano foram gastos R$2.532.000,00 apenas com as aquisições 

diretas dos referidos materiais. 
 

A crescente cobertura do Rol de eventos com cobertura obrigatória, editado pela ANS, para medicamentos 

neoplásicos e imunibiológico, impulsionou a estruturação de um Setor para aquisição direta de 

medicamentos, dentro da estrutura da Unimed Extremo Sul. Esta ação possibilitou economia considerável 

pois a compra é realizada sem intermediários locais, além de permitir um melhor acompanhamento dos 

beneficiários em tratamentos. No ano foram gastos R$2.730.000,00 apenas com as aquisições diretas dos 

referidos medicamentos. 

 

Para demonstrar a solidez da Cooperativa, foram apuradas sobras no exercício no valor total de 

R$2.802.337,97 – valor que será levado à Assembleia Geral Ordinária para destinação, mesmo com a pesada 

carga tributária imposta à Cooperativa. 

 

 

       
 

 

 


