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Objetivo da Pesquisa
O objetivo principal da pesquisa é avaliar e mensurar a satisfação dos beneficiários com os serviços prestados
pela Operadora de Saúde Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.
A aplicação da pesquisa de satisfação sobre os serviços oferecidos pela Operadora foi embasada pelo
Documento técnico para a realização da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde, elaborado
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Ele compõe o Programa de Qualificação para as
Operadoras (PQO).
Os documentos com a descrição técnica estatística da condução da pesquisa, auditoria das entrevistas e
resultados do ano de 2021 são:

Nota Técnica da Pesquisa
Parecer da Auditoria
Relatório Técnico da Auditoria

Resultados da Pesquisa

Clique para visualizar

Planejamento de Pesquisa

Realização da Pesquisa
Dimensão: Atenção à Saúde
Dimensão: Canais de Atendimento da Operadora

Dimensão: Avaliação Geral
Questões Adicionais – Unimed SA
Conclusões

Planejamento de Pesquisa

Condução da Pesquisa
• Razão social da Operadora: UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA - COOP DE TRABALHO MÉDICO
• Registro ANS: 36929-2

• População-alvo: beneficiários da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana (Unimed SA) ativos em 19 de novembro de
2021, maiores de 18 anos na data da análise e registrado como beneficiário da Operadora, em que ela é inteiramente
responsável por suas despesas, excluindo beneficiários aceitos de outras Operadoras, assim como beneficiários com
repasse para outras Operadoras de destino, a fim de que seja claro para o beneficiário entrevistado que se trata da
Pesquisa de Satisfação da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.
• Responsável Técnica da pesquisa e do relatório de resultados: Taísa Adriana Angolini - Registro profissional: 9140 (CONRE3)
• Empresa responsável pela coleta dos dados (entrevistas): Doctor SAC
• Consultoria responsável pela auditoria independente: Bureau de Projetos e Pesquisa Ltda.
• Auditor Independente: Nalgia Mara Martins - Registro de Pessoa Jurídica: 8538 (CONRE-4)
• Estatística responsável junto ao Auditor: Roselaine Batista - Registro profissional: 8225 (CONRE-4)

Qualidade dos Dados Cadastrais
Contexto
Na data da análise, a Unimed SA tinha 70.882 beneficiários ativos locais com 18 anos ou mais. Destes, 53.587 foram considerados
como elegíveis para a pesquisa por telefone, pois tinham telefone fixo ou celular registrados no cadastro. Embora não seja usado na
pesquisa, conforme as recomendações da ANS, o volume de registros de e-mails foi avaliado.

Conclusão
De acordo com a análise, os dados cadastrais da Unimed SA são considerados qualificados para o prosseguimento da Pesquisa de
Satisfação de Beneficiários ANS 2021, pois 75,60% dos beneficiários ativos locais com 18 anos ou mais possuíam telefone válido
para serem contatados para a entrevista por telefone.
Temos somente 13,26% de beneficiários maiores de 18 anos com e-mail registrado. A pesquisa não será feita por e-mail, contudo
para efeito de qualidade cadastral e aplicação de pesquisas transacionais (satisfação após o atendimento recebido), há espaço para
melhoria na coleta de e-mails dos beneficiários para contato realizando essa pergunta para o beneficiário nos diferentes canais de
comunicação e atendimento disponíveis na Unimed SA.
Apesar de apresentar um bom índice de beneficiários com registro de telefone na base cadastral, a Unimed SA busca
continuamente a inclusão e atualização dos dados de contato com seus beneficiários, seja para manutenção do cadastro, para
contato em setores específicos ou em atendimento nos recursos próprios.

Descrição das populações
Universo Amostral
Beneficiários com 18 anos ou mais ativos no dia da análise (19/11/2021) em qualquer produto de plano de saúde da
Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, que utilizaram ou não o plano nos últimos 12 meses. Foram
desconsiderados beneficiários aceitos de outras Operadoras, assim como beneficiários com repasse para outras
Operadoras de destino, a fim de que seja claro para o beneficiário entrevistado que se trata da Pesquisa de
Satisfação da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

População Amostrada
Beneficiários do Universo Amostral supracitado e que possuem telefone fixo residencial ou celular registrados (ao
menos um) no setor de Cadastro da Operadora, pois o tipo de coleta a ser adotado é a pesquisa realizada por
telefone.
A pesquisa foi aplicada conforme plano amostral definido a seguir, por telefone, na íntegra do número amostral
definido no planejamento, respeitando a proporção de gênero e faixa etária do Universo Amostral.

Plano Amostral
Período de planejamento da pesquisa: 19 de novembro de 2021 a 12 de dezembro de 2021.
Tamanho do universo amostral (população-alvo): 70.882 beneficiários.
Forma de coleta e justificativa: entrevistados por telefone, pois 75,60% dos beneficiários ativos locais com 18 anos ou
mais possuíam telefone válido para serem contatados para a entrevista por telefone.
Tamanho da população amostrada (população-alvo com telefone): 53.587 beneficiários.
Tamanho da amostra (população pesquisada): 600 beneficiários.
Erro amostral: 3,98%

Justificativa da correção no tamanho da amostra: como a Operadora Unimed SA é de médio porte, pelo contexto
histórico de dados a estatística responsável avaliou que a mudança na quantidade de 600 beneficiários entrevistados
será realizada apenas se houver um aumento significativo de beneficiários ativos.
Tipo de amostragem: amostragem aleatória estratificada proporcional para populações finitas. A amostra foi disposta
aleatoriamente em 10 estratos de sexo e faixa etária que retratam o perfil do universo amostral.
Justificativa para a escolha da amostragem: as cinco faixas etárias escolhidas mostram perfil de despesas semelhantes
dos beneficiários dentro de cada grupo. A análise por sexo auxilia a compreender perfis de utilização específicos dos
beneficiários na área de ação da Unimed SA. Portanto, as duas características trazem representatividade o suficiente da
população-alvo e pode ser refletida na amostra entrevistada.

Composição dos Estratos
Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5

Sexo
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Faixa Etária
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos ou mais

Estrato
Estrato 6
Estrato 7
Estrato 8
Estrato 9
Estrato 10

Sexo
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Faixa Etária
18 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 anos ou mais

Para representar a população alvo da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana em 2021, foram feitos estratos
compostos por sexo e cinco faixas etárias. Cada barra do gráfico representa a porcentagem de beneficiários ativos
na data de análise. Os 600 entrevistados foram divididos nos dez estratos com as porcentagens do gráfico. As
porcentagens foram aplicadas no tamanho amostral e as quantidades de entrevistados por estrato foram
arredondadas para totalizar 600 pessoas. Portanto, as porcentagens amostradas são sensivelmente diferentes das
populacionais acima, mas mantêm as características de sexo e faixa etária em representatividade.

Universo Amostral
15,42%

53,32%

Não usaram o
plano nos
últimos 12 meses

46,68%
84,58%

22,95%

20,33%

18 a 29 anos
30 a 39 anos

61,77%

Usaram o plano
nos últimos 12
meses

38,23%

40 a 49 anos
15,53%

22,13%

50 a 59 anos
60 anos ou mais

19,05%

Contratação Coletivo
Empresarial ou Adesão

Individual ou Familiar

Realização da Pesquisa

Aplicação da Pesquisa
Período de realização das entrevistas: 13 de dezembro de 2021 a 21 de fevereiro de 2022.
Forma de coleta: pesquisa realizada por telefone através de empresa terceirizada, com respostas registradas
em sistema com consulta online próprio da empresa. As gravações das entrevistas foram enviadas por e-mail ao término da
pesquisa.
Quantidade de tentativas: três vezes com a mesma pessoa em horários alternados.
Justificativa da quantidade de tentativas: a empresa recebe 10 lotes de 600 pessoas, portanto possui reserva para não insistir
muitas vezes no mesmo beneficiário, e a própria empresa por experiência de mercado valida a quantidade como suficiente.
Questionário utilizado: questões padronizadas pela ANS e a inserção de duas perguntas por parte da Operadora. As perguntas
adicionais avaliaram os prazos para autorização de procedimentos e a satisfação com o atendimento em consultório médico.

Identificação de participação fraudulenta ou desatenta
Tempo de preenchimento do questionário: estimou-se, pré-pesquisa, que em média 5 minutos seriam suficientes, apurou-se
uma média de 7 minutos e mediana de 6 minutos para os questionários concluídos. Para as tentativas sem sucesso, o tempo em
contato com o beneficiário foi menor.
Validação de beneficiários entrevistados: todos os beneficiários entrevistados estavam dentro dos dez lotes enviados para a
empresa.
Conferência das perguntas e respostas: as opções que já tinham maior frequência relativa continuaram dessa forma em geral
nos resultados, seguindo a tendência dos anos anteriores. Havia 6,83% de respostas idênticas (dentre os 600 questionários
concluídos) para todas as perguntas, mas continham observações do operador ou tempo de resposta distintos.
Ouvir gravações: dez gravações foram selecionadas aleatoriamente, ouvidas e conferidas em sua transcrição.

Erros Não Amostrais
Não foram detectados erros não amostrais das seguintes características:
• Duplicidade de pesquisado: todas as pesquisas concluídas foram executadas de beneficiários distintos;
• Pesquisa incompleta: todas as 600 amostras responderam todas as perguntas;
• Erros de conduta ou preenchimento do pesquisador: houve uma resposta incompleta detectada e corrigida através da gravação
das entrevistas, antes da realização da análise.
Foram detectados erros não amostrais principalmente de não contato com o beneficiário e de não aceitar participar da pesquisa:
Ação preventiva: comunicação aos setores internos da Operadora e externa nos canais de comunicação da Unimed SA, informando
sobre a execução e veracidade da pesquisa realizada via telefone.
Ocorrências: Das tentativas sem êxito, em 88,08% não havia motivo detectado, em 7,55% não foi possível o contato, em 2,63% o
telefone não era do beneficiário, 0,62% atendeu, mas desligou e 1,12% ficou entre não aceitou responder, pois não utilizou o plano;
não aceitou responder por incapacidade; não aceita pesquisa por telefone e outros.
Planos de ação: para mitigar a dificuldade de contato com telefone, estuda-se a implementação da pesquisa por outros meios e
canais de comunicação para as próximas pesquisas.

Taxas de respondentes
A coleta de dados foi finalizada quando o
tamanho amostral pré-definido foi
atingido.
82,20% das tentativas compreendem da
não localização do beneficiário (”não
atende”, “não foi possível localizar o
beneficiário” e “outra hora”).
A taxa de respondentes foi de 13,5.

Em todas as faixas etárias foram
apresentadas taxas de respondentes
inferiores a 20%. A faixa com maior
adesão foi a de 40 a 49 anos enquanto a
menor foi a de 18 a 29 anos.

População Pesquisada
8,67%

53,33%

Usaram o plano
Não usaram o
plano

46,67%
91,33%

23,00%

20,33%

18 a 29 anos

55,50%

44,50%

Contratação Coletivo
Empresarial ou Adesão

Individual ou Familiar

30 a 39 anos
40 a 49 anos
15,50%

22,17%

50 a 59 anos
60 anos ou mais

19,00%

Análise da Dimensão:

Atenção à Saude

Questão 1: Nos 12 últimos meses, com que frequência o (a) Sr.(a) conseguiu ter
cuidados de saúde (por exemplo: consultas, exames ou tratamentos) por meio de
seu plano de saúde quando necessitou?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 63,00%
afirmaram que sempre ou na maioria das vezes
conseguiram
cuidados
de
saúde
quando
necessitaram.
No ano, 7,00% dos respondentes não procuraram cuidados de
saúde e 2,50% não souberam responder ou não se lembravam se
precisaram de atendimento.

Dos 543 beneficiários entrevistados que
procuraram atendimento, 69,62% afirmaram que
sempre ou na maioria das vezes conseguiram
cuidados de saúde quando necessitaram.

Questão 2: Nos últimos 12 meses, quando o (a) Sr.(a) necessitou de atenção
imediata (atendimentos de urgência ou emergência), com que frequência o(a)
Sr.(a) foi atendido pelo seu plano de saúde assim que precisou?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 50,33%
afirmaram que sempre ou na maioria das vezes
conseguiram atendimentos de urgência ou
emergência.
No ano, 33,00% dos respondentes não precisaram de urgência ou
emergência e 2,83% não souberam dizer ou não se lembravam se
precisaram de atenção imediata.

Dos 385 beneficiários entrevistados que
procuraram atendimento imediato, 78,44%
afirmaram que sempre ou na maioria das vezes
foram atendidas em urgência ou emergência
assim que precisaram.

Questão 3: Nos últimos 12 meses, o (a) Sr.(a) recebeu algum tipo de comunicação de seu
plano de saúde (por exemplo: carta, e-mail, telefonema etc.) convidando e/ou esclarecendo
sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como:
mamografia, preventivo de câncer, consulta preventiva com urologista, consulta preventiva
com dentista, etc?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 16,17%
alegaram ter recebido comunicação do plano de saúde
falando sobre exames preventivos.
No ano, 15,83% dos respondentes não souberam ou não lembraram se
receberam algum tipo de comunicação sobre exames preventivos.

Dos 505 beneficiários entrevistados que se
lembraram sobre comunicado de exames
preventivos, 19,21% disseram ter recebido do
plano
de saúde
uma
convocação
ou
esclarecimentos para realizar exames preventivos
ou consultas.

Questão 4: Nos últimos 12 meses, como o(a) Sr.(a) avalia toda a atenção em saúde
recebida (por exemplo: atendimento em hospitais, laboratórios, clínicas, médicos,
dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 77,84%
avaliaram como muito boa ou boa toda a atenção em
saúde recebida.
No ano, 4,00% dos respondentes não receberam atenção em saúde nos
últimos 12 meses e 1,00% não sabiam ou não se lembraram se precisaram
de atendimento nos prestadores próprios e credenciados.

Dos 570 beneficiários que foram atendidos na
rede, 81,93% avaliaram como muito boa ou boa
a atenção em saúde recebida nos prestadores.

Questão 5: Como o(a) Sr.(a) avalia a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços
credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo: médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo:
guia médico, livro, aplicativo de celular, site na internet)?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 65,17%
avaliaram como muito boa ou boa o acesso à lista de
prestadores por meio físico ou digital.
No ano, 8,00% dos respondentes não acessaram a lista de
prestadores nos últimos 12 meses e 4,67% não sabiam ou não se
lembraram se consultaram a lista de prestadores próprios e
credenciados do plano de saúde.

Dos 524 beneficiários que acessaram a lista de
prestadores, 74,62% avaliaram como muito boa ou
boa a facilidade de acesso da lista por meio físico ou
digital.

Análise Descritiva da Dimensão

Análise Descritiva da Dimensão

Análise da Dimensão:

Canais de Atendimento da Operadora

Questão 6: Nos últimos 12 meses, quando o(a) Sr.(a) acessou seu plano de saúde (exemplos
de acesso: SAC – Serviço de Apoio ao Cliente, presencial, aplicativo de celular, sítio
institucional da operadora na internet ou por meio eletrônico) como o (a) Sr.(a) avalia seu
atendimento, considerando o acesso às informações de que precisava?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 68,00%
avaliaram como muito bom ou bom o atendimento e
acesso às informações pelo teleatendimento, SAC e
presencial.
Nos últimos 12 meses, 8,50% não acessaram o plano de saúde e
6,00% não souberam ou não se lembraram de ter entrado em
contato com o atendimento da operadora.

Dos 513 beneficiários que entraram em contato
com os canais de atendimento, 79,53% avaliaram
como muito bom ou bom o acesso às informações
pelo teleatendimento, SAC e presencial e o
atendimento prestado.

Questão 7: Nos últimos 12 meses, quando o(a) Sr.(a) fez uma reclamação para o seu plano
de saúde (nos canais de atendimento fornecidos pela operadora como por exemplo SAC,
Fale Conosco, Ouvidoria, Atendimento Presencial) o(a) Sr.(a) teve sua demanda resolvida?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 12,83%
alegaram que tiveram sua demanda de reclamação
resolvida pelo SAC, Fale Conosco, Ouvidoria ou
Atendimento Presencial e 8,33% não consideraram
suas reclamações como resolvidas nos canais citados.
Nos últimos 12 meses, 74,34% não reclamaram do plano de saúde e
4,50% não souberam ou não se lembraram que abriram uma demanda
de reclamação nos canais da operadora.

Dos 127 beneficiários com reclamação aberta nos
últimos 12 meses, 60,63% consideraram sua demanda
como resolvida pelo SAC, Fale Conosco, Ouvidoria ou
Atendimento Presencial do plano de saúde.

Questão 8: Como o(a) Sr.(a) avalia os documentos ou formulários exigidos pelo seu plano de
saúde (por exemplo: formulário de adesão/alteração do plano, pedido de reembolso,
inclusão de dependentes) quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 30,33% avaliaram
como muito boa ou boa a facilidade no preenchimento e envio
de documentos exigidos pelo plano de saúde.
Nos últimos 12 meses, 45,00% nunca preencheram documentos ou formulários
exigidos pelo plano de saúde e 19,50% não souberam ou não se lembraram de
ter preenchido documentos para o plano de saúde.

Dos 213 beneficiários que preencheram documentos
ou formulários para o plano de saúde, 85,44% os
avaliaram como muito bons ou bons no quesito
facilidade para preenchimento e envio.

Análise Descritiva da Dimensão

Análise da Dimensão:

Avaliação Geral

Questão 9: Como o(a) Sr.(a) avalia seu plano de saúde?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 78,34%
avaliaram o plano de saúde como muito bom ou
bom.
No ano, 4,33% dos entrevistados não sabiam ou não tinham como
avaliar o plano de saúde.

Dos 574 beneficiários que avaliaram o
plano, 81,88% avaliaram como muito
bom ou bom o plano de saúde.

Questão 10: O(a) Sr.(a) recomendaria o seu plano de saúde para amigos ou familiares?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 71,17%
definitivamente recomendariam ou recomendariam
o plano de saúde a amigos ou familiares.
Em geral, 3,50% dos entrevistados não sabiam ou não tinham
como avaliar se recomendariam o plano de saúde a amigos ou
familiares.

Dos 579 beneficiários que avaliaram se
recomendariam o plano, 73,75% definitivamente
recomendariam ou recomendariam o plano de
saúde para amigos ou familiares.

Análise Descritiva da Dimensão

Questões Adicionais – Unimed SA

Questão 11: Como o(a) Sr.(a) avalia os prazos para autorização e realização de exames,
consultas e outros procedimentos cobertos pelo seu plano de saúde?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 62,66%
avaliaram como muito bom ou bom os prazos para
autorização e realização de exames, consultas e outros
procedimentos.
Nos últimos 12 meses, 13,67% dos entrevistados não solicitaram
autorização de procedimentos pelo plano de saúde e 4,17% não
sabiam ou não se lembraram se solicitaram procedimentos para
avaliarem os prazos.

Dos 493 beneficiários que avaliaram os prazos para
autorização de procedimentos, 76,27% opinaram
que os prazos são muito bons ou bons para
autorizações de serviços em geral no plano de
saúde

Questão 12: Como o(a) Sr.(a) avalia o atendimento em consultório médico?

Do total de 600 beneficiários entrevistados, 80,16%
avaliaram como muito bom ou bom o atendimento em
consultório médico.
Nos últimos 12 meses, 6,17% dos entrevistados não passaram por
consulta em consultório médico e 0,67% não sabiam ou não se
lembraram se foram em consultas.

Dos 559 beneficiários que passaram por consulta
em consultório, 86,05% consideraram muito bom
ou bom o atendimento em consultório médico.

Análise Descritiva das Questões Adicionais

Pesquisa de Satisfação

Conclusões

Dimensão: Atenção à Saúde

Consultas, exames ou tratamentos: o índice de
entrevistados que responderam sempre ou na maioria das
vezes por obter cuidados de saúde diminuiu de 65,50%
em 2020 para 63,00% em 2021.
Atenção imediata: o índice de entrevistados que
responderam sempre ou na maioria das vezes por ser
atendido assim que precisou nos atendimentos de
urgência e emergência aumentou de 48,83% em 2020
para 50,33% em 2021.
Comunicação sobre prevenção: o índice de entrevistados
que tiveram comunicação do plano sobre procedimentos
preventivos aumentou de 14,17% em 2020 para 16,17%
em 2021.
Atenção em saúde pela rede: o índice de entrevistados
que responderam muito bom ou bom para a atenção em
saúde recebida diminuiu de 81,66% em 2020 para 77,84%
em 2021.

Acesso à lista de prestadores: o índice de
entrevistados que responderam muito bom ou
bom para a facilidade de acesso à lista de
prestadores diminuiu de 71,50% em 2020 para
65,17% em 2021.

Dimensão: Atenção à Saúde – Informações Relevantes ao
Beneficiário
• A comunicação por carta das consultas ou exames preventivos é direcionada somente para
beneficiários que não fizeram os procedimentos preventivos e que são elegíveis para o
mesmo.

• A implantação da Atenção Primária à Saúde continua sendo feita em novos planos
ofertados.
• A lista de prestadores disponíveis pode ser acessada pelo Guia Médico disponível no site
da Operadora: www.unimedsa.com.br

Dimensão: Canais de Atendimento da Operadora

Teleatendimento, SAC e presencial: o índice de
entrevistados que responderam muito bom ou bom para
o acesso ao seu plano de saúde através do SAC,
teleatendimento ou presencial diminuiu de 71,33% em
2020 para 68,00% em 2021.
Demandas resolvidas de reclamações: o índice de
entrevistados que responderam que tiveram sua demanda
resolvida para os casos de reclamação aumentou de
10,67% em 2020 para 12,83% em 2021. 74,34% dos
beneficiários disseram que não reclamaram do plano de
saúde nos últimos 12 meses enquanto que 80,66%
relataram isso em 2020.
Facilidade de preenchimento e envio de documentos: o
índice de entrevistados que responderam muito bom ou
bom para a facilidade de envio e preenchimento de
documentos aumentou de 27,00% em 2020 para 30,33%
em 2021.

Dimensão: Canais de Atendimento da Operadora – Informações
Relevantes ao Beneficiário
• Os canais de comunicação com a Unimed SA estão disponíveis através do link
https://www.unimed.coop.br/site/web/santabarbara/canais-de-atendimento.
Sendo
possível acessar o canal 0800, o e-mail do SAC e o formulário para a Ouvidoria.

• Outro canal de atendimento disponível é a Nina, assistente virtual que pode ser acessada
pelo site da Unimed (www.unimedsa.com.br) e também pelo WhatsApp ou Telegram
através do número 19 981877114.

Dimensão: Avaliação Geral

Avaliação do plano: nos anos anteriores a 2020, não havia a opção não sei/não tenho como avaliar na pergunta, por isso a igualdade
entre os gráficos abaixo para estes anos. O índice de muito bom ou bom está em 78,34% em 2021, mas nos anos anteriores estava
superior a 80%. O percentual de resposta “não sei/não tenho como avaliar” ficou em 4,33% em 2021 enquanto que em 2020 era de
2,50%.
Para quem avaliou o plano, 81,88% responderam muito bom ou bom em 2021, mantendo valores acima de 80% em todos os anos
consultados.

Dimensão: Avaliação Geral

Recomendação do plano: nos anos anteriores, não havia as opções indiferente e não sei/não tenho como avaliar, por isso a igualdade
entre os gráficos abaixo para estes anos. Em 2021, o índice de respostas definitivamente recomendaria ou recomendaria ficou em
71,17%, menor nota dos anos avaliados para todos os entrevistados. Houve queda também para os entrevistados que avaliaram o
serviço, atingindo 73,75% em 2021. Do total, 4,05% não avaliou o plano em 2021.

Questões Adicionais – Unimed SA

Prazos para procedimentos: o índice de respostas muito
bom ou bom para o prazo de autorização de procedimentos
passou de 59,67% em 2020 para 62,66% em 2021 para todos
os entrevistados.
Atendimento em consultório médico: o índice de respostas
muito bom ou bom passou de 80,82% em 2020 para 80,16%
em 2021 para todos os entrevistados.
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