
Suspensão temporária da
inclusão de novos beneficiários.

Comunicado
Importante



Como forma de manter a transparência e 
responsabilidade com nossos clientes , comunicamos a 
suspensão da venda e de inclusões de planos de saúde 

pelo período de 30 dias. O período de suspensão está em 
vigor desde o dia 09/05/2020 e ocorre devido à situação 

de pandemia de Covid-19 no Estado. 

A medida de suspensão inclui toda e qualquer nova 
inclusão e adesão, se estendendo aos colaboradores que 
ainda não são beneficiários, e também à nova inclusão de 

dependentes e familiares de colaboradores que já são 
beneficiários.

Os beneficiários, colaboradores e seus dependentes, 
que já possuem planos de saúde da Unimed Fortaleza 

não serão afetados pela medida.

Entenda melhor:

Desde o início da pandemia, estamos trabalhando 
incansavelmente para atender a todos os nossos clientes 
da melhor forma possível. Sempre nos preparando e nos 
readequando aos diversos cenários projetados e 
realizados. Entretanto, enfrentamos também, assim como 
em diversos países, a dificuldade logística e operacional 
para obtenção de insumos e equipamentos e a escassez de 
profissionais da saúde qualificados.

Ainda assim, com o cenário atual e analisando nossas 
projeções diante das últimas notícias acerca da capacidade 
total de atendimentos de boa parte dos hospitais do 
Estado do Ceará estar no limite, foi necessário ir além em 
paralelo a essas medidas.

Por isso, em conjunto com todas as Unimeds que operam 
no Ceará (Fortaleza, Ceará, Sobral e Cariri), tomamos a 
difícil, porém necessária decisão de suspensão temporária 
de novas vendas e inclusões dos planos de saúde. 

Sabemos da importância e relevância da atividade de 
assistência à saúde das operadoras. Por isso, esta é acima 
de tudo, uma atitude responsável para seguirmos no 
cuidado com os clientes, garantindo atendimento nas 
condições adversas do atual cenário. Pode confiar, 
continuaremos aqui, trabalhando dia e noite para 
atravessarmos juntos e da melhor forma possível. Uma vez 
normalizada a situação, a venda dos nossos planos de 
saúde será retomada.

Somos incansáveis na nossa vocação e paixão de cuidar 
de pessoas, e faremos tudo, tudo o que estiver ao nosso 
alcance para que nossa essência e vocação estejam 
sempre atuantes e vivas mesmo em frente às dificuldades 
que todos estamos enfrentando. Sabemos que não é uma 
missão fácil, mas estamos dando o nosso melhor. 

Acredite. Estamos aqui por você.

Algumas das medidas iniciais, que você já deve 
ter acompanhado na mídia e em nossos canais 
oficiais, foram:

 
Redirecionamento das áreas de obstetrícia, pediatria e 
alguns procedimentos oncológicos do Hospital Unimed 
para outras unidades da rede

Construção de um hospital de campanha com 44 leitos

Contratação de mais de 400 profissionais para 
atuação na linha de frente

Compras constantes de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) e ventiladores mecânicos
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#FiqueEmCasa

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.
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