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Sim para a vida

Novo site é um dos passos da 
segregação operacional entre o 

plano de saúde e a Fusesc. 
O SIM está mudando para

atender melhor

Vem aí o novo plano 
SIM Família, para 
agregados
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A exigência de segregação do SIM 
– Plano de Saúde com relação à Fusesc 
trouxe uma série de oportunidades para 
a gestão de saúde. O que poderiam ser 
meras variáveis administrativas está sendo 
aproveitando para usar como alavanca 
para um plano mais moderno e abran-
gente em vários sentidos.

A adequação do custeio do plano 
a uma nova realidade em que estamos 
criando a nossa rede própria de prestado-
res de serviços para atender em paralelo à 
Unimed é um exemplo da busca de uma 
dinâmica de atendimento que favoreça 
os usuários em termos de qualidade de 
serviço e equilíbrio financeiro do plano.

A criação de um novo plano de agre-
gados, mas justo e amplo é um bom exem-
plo do que está no horizonte próximo. 

Em breve será necessário rever as 
contribuições do plano para equilibrá-lo, 
uma tarefa que sempre se apresenta para 
plano que tem natureza solidária como 
SIM. Desafio que pode ser superado com 
tranquilidade, transparência e participação 
de todos.

O importante é que nesta fase o SIM 
– Plano de Saúde se estrutura melhor para 
ser mais forte, oferecer melhores serviços 
e ser sempre o promotor de qualidade 
de vida e saúde para todos os usuários e 
suas famílias.

Boa leitura

Rua Dom Jaime Câmara, 217, Centro
CEP 88015-120 - Florianópolis, SC

Central de Atendimento:  
0800 48 3000 (ligação gratuita)
alofusesc@fusesc.com.br
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Mudando para melhor

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
EMPREGADOS DO SISTEMA BESC E 
CODESC, DO BADESC E DA FUSESC

Editorial Indicadores

Plano SIM

DESCRIÇÃO JUL/11 JUN/11 EXERC/11

Receitas (+) 2.859,9 2.555,5 18.318,5 

Contraprestações e Joias 2.245,4 2.274,4 15.800,0 

Variação prov. técnicas 18,0 -6,0 -35,6

Convênios 14,9 7,9 72,3

Financeiras 70,8 75,5 495,1 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 

Outras receitas operacionais 173,9 19,5 331,2 

Com operações não 
relacionadas

336,9 184,2 1.655,5

Despesas (-) 3.584,9 3.241,3 20.964,6

Com eventos de saúde 2.581,5 2.327,2 14.491,7 

Variação prov. técnicas 35,6 88,0 392,1 

Com operações não 
relacionadas

336,9 184,2 1.655,5

Administrativas 274,9 284,9 2.123,4

Financeiras 66,7 64,1 466,6 

Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 

Outras despesas operacionais 289,3 292,9 1.835,3 

Superávit/Défict -725,0 -685,8 -2.646,1

Média Mensal de Procedimentos 
Realizados (Plano SIM)

TIPO DE SERVIÇOS
MÉDIA 

MENSAL*

Consultas médicas 6.558

Exames laboratoriais 21.893

Raios X, exames de 
imagem e cardiologia

2.860

Maternidade (parto) 9

Internações hospitalares 444

Internações clínicas 671

Atendimento ambulatorial e 
pronto-socorro

119

Terapias 3.975

Odontologia 2.792

*média retirada dos 1º e 2º trimestres de 2011

Plano SIM

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT MENSAL

Meses Ano 2010 Ano 2011

Janeiro 579.282,09 -284.991,00

Fevereiro 11.859,08 27.543,77

Março 275.884,93 -169.456,47

Abril -93.963,90 -461.198,02

Maio -116.226,33 -347.198,42

Junho -126.744,82 -685.760,19

Julho -913.798,83 -724.976,06

Agosto -154.661,15

Setembro -10.828,16

Outubro -17.358,10

Novembro -266.024,77

Dezembro -7.293.631,66

Acumulado 2010 -8.126.211,62 -2.646.036,84

Quantidade de 
Associados (SIM)

Ago/2011

 Associados titulares ativos 2.496

Associados assistidos 4.838

Associados mantenedores 212

Dependentes 9.557

Convênio Reciprocidade 1.318

Total Associados 

Plano SIM
18.421

Quantidade de 
Agregados (SIMEF)

Ago/2010

Nº Agregados 4.048

 Quantidade Total de 
Associados/ Agregados 

Cobertos
22.469



outubro/novembro 2011 | 5

A segregação entre o SIM e a Fusesc aconteceu 
de forma mais visível na internet. Agora os serviços 
do SIM devem ser acessados pelo endereço www.
simplanodesaude.com.br. O usuário deve usar o 
mesmo login e senha que utiliza no site da Fusesc, 
sem necessidade de um novo cadastramento.

Na área restrita aos usuário estão disponíveis to-
dos os serviços como acompanhamento do extrato 
do plano, etc. A estrutura do site, no entanto, ainda 
não é a definitiva. Em breve ele será reformulado e 
será instalada uma Central de Atendimento própria, 
para aprimorar o atendimento aos associados.

Essas mudanças fazem parte das ações que tive-
ram início em 2010, quando foi iniciado o processo 
de adequação da estrutura do SIM para atender as 
exigências de ter claramente separadas as atividades 
que envolvem a Fusesc e o SIM, já que cada empresa 
possui finalidades totalmente diferentes. Dessa ma-
neira, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar 
os canais de comunicação e serviços oferecidos.

Seu plano

SIM agora tem site 
próprio na internet

SIM se adapta à
legislação e separa
sua operação da Fusesc
Mesmo com a mesma diretoria, 
SIM e Fusesc são entidades autônomas
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As exigência da Previc – Superinten-
dência de Previdência Complementar do 
Ministério da Previdência fizeram com que 
o SIM – Plano de Saúde ficasse juridica-
mente e operacionalmente separado da 
Fusesc. No etendimento do ministério a 
Fusesc tem apenas função previdenciária e 
não assistencial.

Por isto foi providenciada a completa 
segregação das duas entidades. A mudança, 
no entanto, não altera nada para os partici-
pantes. Os planos continuam exatamente 
como estavam, com as mesmas coberturas, 
os mesmos serviços disponíveis e o mesmo 

padrão de atendimento. O SIM continua 
sediado no primeiro andar do edifício da 
Fusesc.

O que mudou então? Agora o pessoal 
que era compartilhado com as duas enti-
dades, por exemplo, está contratado pela 
pessoa jurídica do SIM.  Todo o processo 
administrativo e gerencial está autônomo 
e com personalidade jurídica própria. Con-
forme o Estatuto, os dirigentes continuam 
sendo os mesmo da Fusesc.

“Estamos aproveitando a segregação 
para melhorar nossos processos”, explica 
Leandro José João, Gerente do SIM – Plano 
de Saúde. Ele explica que as regras de cus-
teio estão sendo alteradas para adequar-se 
às regras da ANS – Agência Nacional de 
Saúde e que a criação em breve de uma 
rede própria de prestadores de serviço que 
atuará paralelamente à Unimed vai melho-
rar a disponibilidade de serviços e diminuirá 
custos expressivamente.

Agora os serviços do SIM 
devem ser acessados 
pelo endereço www.
simplanodesaude.com.br.

Os planos continuam 
exatamente como estavam, 
com as mesmas coberturas, os 
mesmos serviços disponíveis 
e o mesmo padrão de 
atendimento.

Outra mudança que está sendo promovida no 
contexto da segregação é a ampliação dos convênios 
de reciprocidades com outras entidades assistenciais 
como a Casi, Caberj e Cabesp, que ao mesmo tempo 
ampliam a rede de atendimento para os usuários 
quando estiverem fora do estado e revertem alguma 
receita para o plano.
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Viver melhorViver melhor

A edição de Florianópolis encerrou o 
cliclo do Evento SIM para Você, que reu-
niu participantes do SIM em sete regiões 
do estado. Os encontros privilegiaram o 
debate com especialistas sobre hábitos 
que promovem a qualidade de vida.

Na manhã do dia 17 de novembro o 
médico cardiologista Tales de Carvalho 
roferiu a palestra “Estilo de vida: mitos 
e fatos”. O palestrante, que também é 

professor do Centro de Ciências da Saúde 
e Esaportes da Udesc – Universidade do 
Estado de Santa Catarina, falou como a 
mudança de hábitos pode subtituir os 
tratamentos agressivos e invasivos como 
cirurgias e outras intervenções.

Segundo Tales de Carvalho a qualida-
de de vida está associada a bons hábitos 
alimentares, cargas diárias de exercício 
físico e administração do estresse são de-
terminantes para que se tenha boa saúde. 
Aliás, para o médico, saúde e qualidade 
de vida são sinônimos.

Ilustrando a palestra com casos reais 
de seus pacientes, Tales defendeu que prá-
ticas simples como caminhadas de pelo 
menos uma hora podem trazer benefícios 
à saúde em pouco tempo. A dança é 
apontada pelo palestrante como uma 
modalidade de exercício exemplar. “Além 
de ser uma exercício aeróbico, que mexe 
com os músculos e com a circulação, a 
gente faz se divertindo, nem sente que 
está se exercitando. Além de que pode 
ajudar nos relacionamentos”, explicou o 
doutor. “Se não tiver com quem dançar, 
dance com o cabo da vassoura que vai 
fazer o mesmo efeito”, divertiu-se.

Tales não defende dietas radicais, mas 
defende uma alimentação balanceada. 

Encontro em Florianópolis encerra 
ciclo SIM Para Você de 2011
Em palestra, médico associou exercício 
físico e boa alimentação à qualidade de vida

Cita o exemplo da prática de alimeta-
ção mediterrânea onde “pode comer 
de tudo”, mas em porções adequadas, 
sem exageros. O médico acredita que é 
preciso “se preparar” para comer. “Temos 
que armar o ambiente, comer em lugar 
tranquilo, com pessoas queridas, com 
conversa amena”, aconselha. Ele exem-
plificou que no mediterrâneo fazem 
refeições de muitas horas, com pratos 
de todo tipo, mas com muita conversa e 
apreciação da comida, mastigando com 
calma, saboreando. “Assim eles comem 
bem, mas acabam, comendo porções 
menores e com muito prazer”.

Ao contrário do que muitos falam, 
para Tales “o estresse é bom”. Claro que 
ele não fala de situações prolongadas de 
estresse, de vida estressada. O que ele 
chama de “estresse bom” é o que nos 
mantém alertas, nos estimula, nos desafia. 
Segundo o médico é preciso ter controle 
mental para dominar o estresse, saber 
dosá-lo e evitar o excesso.

Para o palestrante a qualidade de vida 
está associada à boa alimentação, exer-
cícios físicos e controle da mente. Uma 
combinação que se traduz em bem estar 
e longevidade.

Informes
A sequência do evento foi o espaço 

onde o diretores do SIM esclareceram 
dúvidas e dialogaram com os presentes. 
As perspectivas do plano, aspectos ope-
racionais e cotidianos foram algumas 
das coisas tratadas, sempre em clima de 
cordialidade.

Após as palestras os participantes 
assistiram apresentação do Coral Reviver, 
compostos por aposentados. Depois al-
moçaram em conjunto, transformando o 
SIM Para Você também num momento 
de reencontro de amigos, como aconte-
ceu em todas as regiões.

Chapecó

Florianópolis

Lages

JoaçabaBlumenau
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Família

Só falta a aprovação do plano de custeio pelas patrocinadoras para que o SIM 
Família, destinado aos agregados seja encaminhado para registro na ANS – Agência 
Nacional de Saúde e possa entrar em funcionamento. O novo plano vai viabilizar 
a inclusão de novos agregados até terceiro grau.

 O novo plano terá a mesma cobertura e área de abrangência do SIM, inclusive 
acesso à futura rede própria de credenciados. A vantagem é que o desenho do 
novo plano é feito com base em faixas etárias. Assim as faixas mais elevadas ficarão 
próximas do custo atual e as demais terão custo mais acessível.

Vem aí o plano SIM Família

•	 Companheiro(a) havendo união 
estável, na forma da lei; 

•	 Pai e a mãe;

•	 Sogro(a);

•	 Filho(a) que perde condição de de-
pendência no Plano SIM Família;

•	Menor que por determinação judicial, 
se ache sob a guarda e responsabilidade 

Quem poderá ser incluído como agregado:

do Beneficiário Titular ou sob sua tutela;

•	 Enteado(a);

•	 Irmão(ã);

•	Neto(a);

•	 Sobrinho(a);

•	 Ex-cônjuge, por determinação judicial;

•	Nora e o genro

O novo plano vai viabilizar a 
inclusão de novos agregados 
até terceiro grau.


