
 
 

C O M U N I C A D O 

DECISÃO ASSEMBLEIA GERAL 

 

Prezados associados, 

 

A Associação Policial de Assistência à Saúde de Itapetininga, comunica a todos os associados que na 
Assembleia Geral realizada em 25 de fevereiro de 2021, após apresentação detalhada do cenário financeiro  da nossa 

Associação, foi demonstrado o aumento das despesas assistenciais em decorrência da pandemia que estamos 

vivenciando, somado ao impacto financeiro causado pelas sucessões  de procedimentos de altíssimos custos, ocorridos 

nos meses de outubro, novembro e dezembro e culminando com a suspensão da cobrança dos reajustes por variação e 
preço e faixa etárias que foi determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS nos meses de setembro 

a dezembro do ano de 2020. 

 

Após detalhamentos acima, foi apresentado o Estudo Atuarial realizado pela Empresa CTS – Consultoria 
Técnica Atuarial de Serviços, onde apontou a necessidade de reajuste das contraprestações em 15% para associados 

contribuintes da Cruz Azul e 38,98% para associados não contribuintes, considerado uma média de 27% a ser aplicado 

para ocorrer o equilíbrio financeiro. 

 
Os associados natos presentes na assembleia consideraram alto o índice proposto pelo estudo atuarial e 

optaram pelo reajuste de 10% (a partir de 01/04/2021), concordando também que deveriam ser realizados os cortes 

de contratos de prestadores de serviços mais onerosos para a Associação, entre eles o Hospital Unimed de 

Itapetininga, que custou para nossa Associação durante o ano de 2020 mais de R$ 3.000,000,00 (três milhões), valor 
superior a soma total das despesas dos demais hospitais credenciados.  

 

Salientando que se necessário essas medidas poderão ser tomadas com outros prestadores, para evitar a 

INSOLVÊNCIA de nossa Associação. 
 

Abaixo segue comparativos dos valores cobrados pelos estabelecimentos hospitalares: 

 

DIARIAS E TAXAS 
UNIMED 

ITAPETININGA 
HOSPITAL MODELO 

HOSPITAL 

EVANGÉLICO 

DIARIA DE UTI R$1.717,49 R$ 581,64 R$ 544,68 

QUARTO COLETIVO R$ 684,51 R$ 145,40 R$ 144,36 

CONSULTA EM 

PRONTO SOCORRO 
R$ 120,03 R$ 90,13 R$ 84,02 

DIARIA DE 

ISOLAMENTO 
R$ 1.051,00 R$ 297,00 R$ 626,39 

TAXA 

ADMINISTRATIVA 
17% NÃO COBRA NÃO COBRA 

TAXA MANUTENÇÃO 

DE CADASTRO 
R$ 8,00 NÃO COBRA NÃO COBRA 

 
Diante do exposto e conforme deliberação dos associados presentes na assembleia geral, teremos como primeiro 

ato a suspensão da prestação do contrato com o Hospital Unimed de Itapetininga que prestará serviços até o dia 

17/04/2021. A partir desta data os atendimentos hospitalares passarão a ser realizados pelos hospitais relacionados 

abaixo: 
 

• Hospital Notre Dame (Modelo) 

• Hospital Cristão de Sorocaba (Evangélico) 

• Hospital Samaritano 

• Hospital Santa Lucinda 

• Hospital Associação Beneficente de Apiaí 

• Hospital Associação Beneficente de Capão 

Bonito 

• Hospital Beneficente de Cesário Lange 

• Cruz Azul de São Paulo 

• Fundação Luiz João Labronici (Boituva) 

• Irmandade Santa Casa de Angatuba 

• Santa Casa Misericórdia de Itapeva 

• Santa Casa Misericórdia de Tatuí 

• Hospital Unimed de Tatuí 

• Hospital Unimed de Itapeva 

 

 
Para os atendimentos de urgência e emergência seguindo o padrão, o beneficiário será dirigido ao Pronto 

Atendimento Municipal e será realizado pela APAS Itapetininga o intercâmbio intra-hospitalar com meios que se façam 

necessário. 
 

Importante esclarecer, que devido ao encerramento do contrato com o Hospital Unimed de Itapetininga, a taxa de 

manutenção de cadastro naquele hospital deixará de ser cobrada, valor correspondente a R$ 8,00 (oito reais) por pessoa. 
 

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e pedimos a compreensão de todos, pois temos a certeza 

que em um curto espaço de tempo voltemos as normalidades. 

 
Atenciosamente. 

Moises Machado de Campos 

Presidente  


