
IPBSAÚDE 

A IPB possui hoje contrato com duas operadoras do sistema Unimed: 

O mais antigo firmado com a UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE, 
tendo duas modalidades de planos ambos de rede básica de atendimento 
em rede nacional que nesse ano se completa 25 anos de uma abençoadora 
parceria principalmente aos nossos missionários.  

A primeira modalidade é denominada (0082) – Plano destinado a 
missionários, funcionários, e autarquias da IPB com custo linear, sem fator 
de coparticipação e fatura única para a IPB. 

A segunda modalidade é denominada (Fácil 2011 a 2300...em diante) 
– Plano destinado a Pastores, funcionários e líderes de igrejas e presbitérios 
com custo por faixa etária, com fator de coparticipação e fatura única para 
o CNPJ contratado. 

O mais recente com a CNU – CENTRAL NACIONAL 

UNIMED, agora denominada UNIMED NACIONAL firmado em 

agosto de 2021 

 

Planos Regionais: UNIMED NACIONAL  

▪ Bem Estar – Enfermaria e Quarto – Cobertura regional 

São Paulo Capital e ABC/Brasília/DF/Manaus 

AM/Salvador, Feira de Santana e Ilhéus/BA. 

(atendimento em núcleos Unimed); 

▪ Clássico – Enfermaria e Quarto – Cobertura regional 

Grande São Paulo/Brasília DF/Manaus AM/Salvador, 

Feira de Santana e Ilhéus BA/São Luis/MA. 

 

 
Planos Nacionais: UNIMED NACIONAL 

▪ Estilo – Enfermaria e Quarto – Cobertura Nacional; 

▪ Absoluto – Quarto – Cobertura Nacional com tabela 

alto custo 1x; 

▪ Superior – Quarto – Cobertura Nacional com tabela alto 

custo 2x; 

▪ Exclusivo – Quarto – Cobertura Nacional com tabela alto 

custo 6x. 



 

        - SITUAÇÃO DO RANKING DE DESEMPENHO DA ANS DA OPERADORA 
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE E DA UNIMED NACIONAL.  

Está disponível para consulta, no portal da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), a versão atualizada dos Dados Integrados da 
Qualidade Setorial, com informações sobre a rede hospitalar e o perfil das 
carteiras e dos planos de cada operadora.  

A ferramenta é uma espécie de raio x do setor, reunindo, em uma só 
base, diversas informações que ajudam o consumidor a avaliar de maneira 
global as empresas que estão no mercado, permite a pesquisa e a avaliação 
de desempenho das operadoras. É realizada através do Índice de 
Desempenho da Saúde Suplementar – IDSS, calculado a partir de 
indicadores definidos pela própria Agência.  

Esses indicadores são agregados em quatro dimensões, sendo que 
cada uma possui um peso diferente na formação do IDSS: 40% para a 
dimensão Atenção à Saúde;20% para a dimensão Econômico-
financeira,20% para a dimensão Estrutura e Operação e 20% para a 
dimensão Satisfação do Beneficiário. 

 

1 Unimed Centro Sul Fluminense  

Por Cinco anos seguidos conseguiu nota máxima ficando entre as 6 
melhores avaliadas no ranking da ANS. 
 

2  Unimed Nacional 

            A Nacional lidera o ranking de desempenho da ANS.  

 QUANTO AOS REAJUSTES DOS PLANOS. 

  

1 Unimed Centro Sul Fluminense 

Atualmente os contratos coletivos possuem reajuste de duas formas:  

1º Grupo de Contratos: a) Contrato IPB 0082 – Fatura única IPB onde 
estão funcionários e missionários da IPB; b) Contratos 2011> - Faturamento 
via CPF (antiga adesão); c) Contrato 2016> - Faturados para cada CNPJ 
Presbitério e Igreja local que possuem 30 usuários ou mais, esses 3 grupos 
são reajustados pelo índice de sinistralidade e negociação entre a IPB e a 
operadora.  



2º Contratos a partir do 2017> - Contratos com faturamentos em 
formato guarda-chuva com CNPJs de Igrejas locais e Presbitérios que 
possuem até 29 usuários, esses sofrem reajuste diferente no agrupamento 
de contratos de operadora de acordo com a Resolução Normativa da ANS 
nº 309, de 24 de outubro de 2012 e a IPB não negocia reajuste, pois é feito 
pela ANS e a Operadora seguindo a normativa ficou em 13%. 

2 - O Reajuste da CNU - Central Unimed Nacional  

Forma de Reajuste: 
▪ Diferente dos contratos da Unimed Centro Sul Fluminense, na 

Unimed Nacional somente os contratos com + de 30 vidas é feito por 
negociação (hoje somente IP Pinheiros). 

▪ Demais contratos com até 29 vidas têm o reajuste conforme a RN nº 
309 da ANS, com análise e reajuste único para todo o Pool de 
contratantes. Resolução Normativa - RN nº 309 em cumprimento com 
o que diz o Art. 8° da ANS, a Unimed Nacional divulga os contratos do 
Pool de Risco. Para apurar só entrar no Link: 
https://www.centralnacionalunimed.com.br/resolucoesnormativas 
 

▪ Contratos de Maio/2022 à abril/2023 até 29 vidas índice de reajuste: 
12,5%. 

 

MAIS - Informações acesse o nosso DOWNLOAD 

Fale com nosso time. 

whatsApp (032) 999762210 

ipasaude.org.br  e cpss@ipb.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centralnacionalunimed.com.br/resolucoesnormativas


 

 

 

VALORES DOS PALNOS DE MARÇO DE 2023 
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