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EDITORIAL

Ajustes necessários

E

sta segunda edição do Boletim Informativo do STF-Med
traz orientações para você,
beneficiário, usufruir do plano de
saúde da melhor forma possível.
Aqui você vai saber sobre a mudança de local de atendimento
aos beneficiários, como usar a
carteirinha da Unimed e as alterações no auxílio medicamento.

pelo fato de a Unimed ter sido a
única interessada em prestar o
serviço.

Em 2013, a Unimed Norte e Nordeste passou a ser a operadora
para atendimentos fora do Distrito Federal. A mudança foi resultado do término do contrato com
a Gama e da falta de interesse da
empresa em prorrogá-lo, e ainda,

Quanto à parte administrativa,
o maior desafio da Secretaria de
Gestão do STF-Med tem sido realizar ajustes de natureza financeira, como, por exemplo, o reajuste
das contribuições, concretizado
em abril deste ano. Embora pre-

No DF, o atendimento é feito por
mais de 350 prestadores (hospitais, clínicas e laboratórios), diretamente credenciados pelo STF-Med, sempre com a carteirinha
azul/branca.

Autorização de procedimentos

H

á procedimentos que,
pela complexidade, somente serão realizados
pelos hospitais, clínicas e laboratórios depois de autorizados pelo
STF-Med. Veja a lista completa
dos procedimentos no nosso site.
QUEM DEVE SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO?

Quem solicita é sempre o prestador que fará o procedimento
(hospital, clínica, laboratório).
Exemplo: se um ortopedista indicar sessões de fisioterapia ao paciente, este deverá levar o pedido
à clínica de fisioterapia, que solicitará a autorização ao STF-MED.
A clínica também encaminhará
ao STF-MED as informações sobre
os procedimentos, e, se necessá-

rio, fornecerá relatórios para a
auditoria médica.
O prestador deverá enviar a solicitação ao STF-MED pelo fax
(61) 3217-3969 ou pelo e-mail
stfmed_auditoria@stf.jus.br. No
caso de procedimento odontológico, o pedido será pela Guia
de Tratamento Odontológico
(GTO), preenchida pelo prestador
e entregue pelo beneficiário na
recepção da SGM, que a encaminhará para a perícia.
E SE O PROCEDIMENTO FOR REALIZADO NA REDE DA UNIMED?

A autorização é obtida pelo médico
solicitante ou pelo prestador do serviço pelo telefone da Central de Atendimento Unimed (0800-722-6090).

visto no relatório da consultoria
desde 2011, o reajuste foi aprovado com índices abaixo da inflação e do aumento das tabelas de
serviço. Com a preocupação de
manter equilibrada a vida financeira do plano de saúde, a SGM
contratou uma nova consultoria atuarial para orientação das
ações futuras.
O STF-Med é de todos nós. Buscamos a melhoria contínua dos serviços, para que você possa sentir-se
parte deste trabalho.
Boa saúde a todos!
Secretaria de Gestão do STF-Med

Mudança do
atendimento
presencial

A Seção de Cadastro e Atendimento aos Beneficiários do STF-Med
mudou. Agora está localizada no
2º andar do Anexo II-A. A mudança visa dar mais conforto aos
beneficiários e ficar mais próximo
dos servidores ativos, que em sua
maioria trabalha naquele prédio.
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Check list para as férias

J

ulho é mês de férias, época de dar uma pausa
no trabalho e descansar com a família. Antes de
viajar, porém, tomamos várias medidas, como verificar as condições do veículo (se a viagem for de carro), preparar as malas, checar passagens e vouchers
e juntar os documentos pessoais. E as carteirinhas da
Unimed, está levando? Não se esqueça de que seu
plano de saúde fora do DF é a Unimed, por isso é
importante levar na viagem as carteirinhas do titular
e dos dependentes. Para conhecer os prestadores no
destino escolhido, acesse o site do STF-Med. O atendimento da Unimed aos beneficiários do STF-Med é
feito em todo o território nacional, então pegue sua
carteirinha e viaje tranquilo.

Alteração do
reembolso
medicamento

D

esde 1º de julho deste ano, o sistema de reembolso de medicamentos mudou. De acordo com
o Ato Deliberativo nº 59, de 18 de junho de 2013,
são reembolsáveis os remédios para tratamento de AIDS
e neoplasias, os de uso contínuo para tratamento de doenças crônicas e as vacinas, conforme regulamento. Todos os outros deixaram de ser reembolsáveis.
A mudança foi aprovada pela maioria do Conselho
Deliberativo, reunido em sessão extraordinária para
tratar do assunto. Pretende-se, com a medida, uma
redução dos gastos com o benefício, que em 2012
chegou a quase um milhão de reais.
Destacamos que a redução de gastos é uma preocupação constante das autogestões, especialmente no
momento em que o governo federal sinaliza uma
proposta de redução de aproximadamente 35% do
aporte orçamentário para as despesas com saúde e
assistência médica dos ministros, servidores e dependentes do Supremo Tribunal Federal.
Cabe lembrar, ainda, que em outros tribunais o reembolso medicamento também sofre limitações, a exemplo do STJ, TST e TJDFT.

O STF TEM
UM PLANO SÓ SEU

V

ocê sabe qual o seu plano de saúde? Não?
Pois é, muitos usuários do STF-Med têm
essa dúvida, mas a resposta é uma só: seu
plano de saúde é o STF-Med.
Com a contratação firmada com a Unimed,
muita gente chegou a pensar que o plano de
saúde tinha mudado, mas cabe reforçar: a contratação feita com a Unimed vale para atendimento fora do DF.
Ou seja, no DF, tenha sempre à mão a carteirinha
do STF-Med, que oferece uma rede com mais de
350 clínicas credenciadas, incluindo os principais
hospitais e laboratórios. Se tiver dúvidas ou reclamações a fazer, mesmo que seja sobre o serviço
prestado pela Unimed, entre em contato conosco
pelo e-mail beneficiário@stf.jus.br ou pelos telefones 3217-3364 / 3217-3365 / 3217-3367.

Acesse o nosso portal no endereço www.stf.jus.br/portalstfmed e conheça um pouco mais do que temos a oferecer!
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