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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA  

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN)- Consideraçõe s sobre os Planos de 
Saúde - Visando manter os beneficiários da Carteira  de Assistência Médica e 
Hospitalar do AMN informados sobre as ações em curs o voltadas para 
aprimorar, ainda mais, a qualidade dos planos de sa úde da Família Naval, o 
AMN participa que: 
I - Transcorrido pouco mais de um mês desde a divul gação do reajuste de 
18,5% para os planos de saúde da carteira do AMN, c om vigência a partir de 
março, e considerando relatos apresentados por bene ficiários via os canais 
de Ouvidoria do AMN, apresentamos reclamação formal  à Direção da Qualicorp, 
com base nos termos do contrato com aquela Administ radora de Benefícios, 
solicitando gestões perante a Operadora Unimed-Rio com o propósito de que 
sejam sanadas pendências apontadas.  

O comunicado abordou, dentre outros, os seguintes p ontos: questões de 
atendimento no Hospital São Lucas; situação dos ate ndimentos aos 
beneficiários residentes em São Paulo, bem como aqu eles em trânsito naquele 
Estado; e descredenciamento de prestador hospitalar  sem a substituição por 
outro equivalente. 
II - O AMN vem buscando outras opções de operadoras  de saúde, bem como de 
novos planos junto às atuais operadoras contratadas , de modo oferecer 
alternativas aos beneficiários, incluindo planos am bulatoriais e regionais, 
também a preços inferiores aos atualmente comercial izados. 
III - Com o objetivo de contribuir para o equilíbri o financeiro da Carteira 
de Planos de Saúde do AMN, entendemos ser pertinent e esclarecer aos 
beneficiários que o plano de saúde tem o mutualismo  como pilar básico para a 
operação, por ser financiado e/ou sustentado por um  fundo composto pela 
contribuição de todos os beneficiários do plano (me nsalidade), que precisa 
ser suficiente para suportar os custos relativos às  despesas médicas e 
hospitalares (sinistro) decorrentes da utilização d a assistência à saúde 
pelos beneficiários. 

Nesse sentido e, de modo a possibilitar que essa ut ilização ocorra de 
forma adequada, e contribua para o controle da sini stralidade, reiteramos a 
importância que os beneficiários devem atribuir par a que o procedimento 
(clínico/laboratorial) realizado, esteja de acordo com aquele prescrito pelo 
profissional/médico nos Formulários/Guias Médicas. 

Adicionalmente , aproveito para agradecer e para solicitar aos 
usuários, que continuem a enviar sugestões/orientaç ões por meio do canal 
Fale Conosco do AMN, disponível no endereço www.abrigo.org.br  com o 
propósito de contribuir para a melhoria do bem esta r da nossa Família Naval.  

Por fim, em paralelo a outras ações em curso, no âm bito do AMN, 
participamos que vem sendo conduzido estudo sobre a  possibilidade da adoção 
de modelo de "Autogestão em Saúde”.  
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