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Piracicaba, 76 de março de 2019.

RELATORIO DO CONSELHO DE ADMTNISTRAÇÃO

A Unimed de Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos, de acordo com
as determinações da RN 435t18, anexo 1, presta as seguintes informações a seus

beneficiários, ANS Agencia Nacionat de Saúde Suplementar

e

demais entidades

especialmente quanto:

A

Potítica de destinação de resultados obedece

resultados referentes ao exercício findo em 31

a Lei 5764t71,

sendo que os

de dezembro de 2018, foram

apresentados e cotocados à disposição da Assembtéia Gerat Ordinária, reatizada em
25 de março de2019, sendo que a decisão foi

de incorporar 1/3 na conta Fundo de

Reserva, 1/3 Distribuir em Cotas de acordo com a produção e 1/3 restante distribuir
em espécie em data a ser definida.
Dentre os negócios mais relevantes, destacamos em 2018:

1)

Investimentos

junto ao Hospitat Unimed Piracicaba, em modernização

do

parque tecnológico.

2't Amptiação da capacidade de atendimento do Hospital, em serviços,

revisões

de ftuxos e protocolos de ctassificação de riscos, com adequação da estrutura

física, elevando o grau de complexidade do Hospitat Unimed.

3)

Obtenção da Acreditação Hospitalar do Hospital Unimed, ONA.

4l Acreditação da Operadora, nos motdes da RN 277 - ANS, com obtenção do seto
ouro.

5)

Aumento no numero de ctientes

e

conquistas de empresas refevantes na

região de Piracicaba.

6)

Controle de custos assistenciais objetivando a diminuição da sinistratidade.

7l Amptiação das ações de Marketing e
Comunidade.

RSA aproximando

a Operadora da

ffi

T

Durante o ano de 2018, houve atteração societária

e no controte da Cooperativa,

o número de sócios cooperados totaliza

584 cooperados com Direito a

sendo que
voto.

Nossas perspectivas

e ptanos para o exercício de 2019 compreendem:

1) Manutenção da potítica de vatorização do Cooperado.

2) Conclusão das reforma e adaptações no HUP, ( sala de Parto, PA Urotógico, Ambulatório de
Rot, Amptiação do ambutatório de curativos e sata de medicação, entre outros

)

3) lmptantar no Hospital Unimed Piracicaba serviços de Hemodiátise, revitalização do Day
Clinic, Unificação da Ctassificação de Risco ( triagem Unificada ) estudo do centro de
diagnostico Oftatmotógico, Acolhimento Cirurgico, entre outros.
4) Construção do Centro Administrativo junto ao HUP.
5) Avançar no processo de acreditação Hospitat Unimed Piracicaba - ONA lnternacionat e
9001

/í

ISO

5.

6) Manutenção da Certificação Operadora de acordo com RN 277 - ANS.

7) Conctusão das ações prevista no Ptanejamento Estratégico elaborado em conjunto com
Conselho de Administração, Consetho Técnico, Conselho Fiscal e Assessores.

Referente

a

medição

calculado pela

ANS,

do lndice de Desempenho da Saúde Süplementar

(IDSS)

mantivemos padrão elevado nas coberturas assistenciais e

segurança econômica e financeira.
O IDSS é urna ferramenta utitizada para avaliar a qualidade das operadoras de ptanos

de saúde anualmente.
O objetivo desse programa de quatificação

é motivar o re direcionamento do modeto
nacional de prestação de serviços, em grande parte centrado na doença, para um

novo modelo centrado na saúde dos beneficiários.
Nossos Cotaboradores possuem plano da saúde e demais benefícios conforme Cotetivo

do Sindicato dos Empregados das Cooperativas Médicas do Estado de São Paulo e
Sindicatos dos Empregados em Estabetecimentos da Saúde.
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Também oferecemos programa de estudo para cotaboradores

e

estagiários para

graduação, pós-graduação e nível técnico, através dos recursos advindos do FATES Fundo de Assistência Técnica Educacional e Sociat.
Nós, da Unimed de Piracicaba, objetivamos o aperfeiçoamento de processos, methora

no atendimento de nossos ctientes e não medimos esforços para tornarmo-nos uma
empresa sociatmente responsávet.

Atenciosamente

Dr. Carlos A.

Diretor

