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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 Em respeito ao compromisso da Unimed Fama de manter a transparência para com os 

seus beneficiários e demais integrantes da sociedade amazonense, não podemos nos furtar ao 

esclarecimento sobre possíveis descumprimentos ao regramento editado pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, notadamente a Resolução Normativa nº 539/2022, que 

incorporou ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde os atendimentos multidisciplinares 

por métodos a pacientes com Transtorno do Espectro Autista ou Transtornos Globais de 

Desenvolvimento. 

 

Neste cenário, transcorridos pouco menos de 20 dias desde a publicação da referida 

resolução normativa, a Fama, assim como as demais operadoras do país, está em processo de 

adequação de sua rede credenciada para oferecimento desses atendimentos, dentro de um 

cenário de escassez de profissionais e de profundas dificuldades econômico-financeiras que 

assolam o país e o setor. 

 

Necessário relembrar, no entanto, que a pandemia da Covid-19 acarretou custos 

inesperados e elevados para o funcionamento das operadoras de planos de saúde que prezaram 

pelo atendimento assistencial de qualidade aos seus beneficiários.  

 

A Unimed Fama, particularmente, foi gravemente impactada pois, além do aumento 

do preço de insumos, equipamentos, exames, materiais e medicamentos em todo o país, 

sobretudo em Manaus-AM, diante da sobrecarga de atendimentos das unidades de saúde.  

 

Desde o início do segundo semestre de 2021, com a estabilidade dos casos de Covid 

em ambiente hospitalar, seguindo uma tendência nacional, houve aumento significativo de 

cirurgias eletivas e demais procedimentos, provavelmente pela demanda reprimida durante o 

período mais crítico da pandemia, adiadas pelos pacientes e pelos próprios médicos.  

 

Enfatizado que a Unimed Fama é uma cooperativa de segundo grau participante do 

sistema Unimed, que em todas as circunstâncias priorizam a garantia da manutenção da saúde 

e da vida dos pacientes, haja vista que, por sua própria natureza jurídica, não há obtenção de 

lucros na atividade cooperativista, o que nos coloca no caminho da valorização do trabalho e 

da eficiência para o melhor atendimento de seus beneficiários. 

 

Destacamos, ainda, que nossos canais de comunicação estão abertos para todos os 

órgãos competentes. Todavia, situações específicas de processos judiciais ou administrativos 

devem ser comentadas nos próprios autos, posição esta que a Unimed Fama se preserva a 

adotar. 

 

Reiteramos nossos esforços pelo cumprimento estrito das obrigações legais e 

contratuais assumidas, bem como pela busca incessante de qualidade e humanidade na 

acolhida de todos nossos clientes. 
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