
 

   

Prezado(a) beneficiário(a),  

Caminhamos para o segundo mês em que a gestão financeira do seu plano 

de saúde Unimed Cuiabá está sob a responsabilidade da Caixa de Assistência 

dos Advogados de Mato Grosso (CAA/MT). Sabemos que mudanças podem 

gerar insegurança.  

Dessa forma, primando pela transparência na relação que estamos 

construindo, achamos bastante oportuno retomarmos alguns pontos já 

abordados em carta enviada aos titulares dos planos de saúde, no começo 

do mês de dezembro de 2019 – quando assumimos a gestão financeira. 

Abaixo estão ainda os principais questionamentos dos beneficiários que 

chegaram a nós com a mudança da gestão financeira.  

Por que a Caixa de Assistência dos Advogados assumiu a gestão financeira do 

meu plano de saúde? Essa medida foi necessária para cumprimento da 

Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS que previa a transferência da 

gestão financeira dos planos de saúde da operadora (Unimed Cuiabá) para 

uma empresa especializada. Sabendo que essa migração (Unimed Cuiabá – 

administradora de planos de saúde) geraria custos adicionais que acabariam 

repassados aos beneficiários, a Caixa dos Advogados assumiu essa 

responsabilidade.  

Depois que os boletos começaram a ser emitidos pela CAA/MT, a minha 

mensalidade aumentou, por quê? Todo ano, sempre no aniversário do plano 

de saúde (alguns em julho, outros em agosto), é aplicado um percentual de 

reajuste. Em maio de 2019, quando começaram as negociações, a Unimed 

Cuiabá propôs 21,13% de aumento, alegando um alto índice de 

sinistralidade (79,56%). A diretoria da CAA/MT não aceitou e conseguiu, 

próximo ao final de 2019, que o reajuste anual fosse de 11% (enquanto as 

Caixas de Assistência de Advogados de outros estados tiveram reajuste 

médio de 27,98%). Daí o aumento na mensalidade ter vindo somente em 

dezembro (sem cobrança de retroativo).  

Por que eu não fui informado sobre essa mudança da Unimed Cuiabá para a 

Caixa dos Advogados? Final de novembro de 2019, enviamos a todos os 

beneficiários uma carta comunicado, justamente, explicando essa mudança, 

mas tivemos um grande problema: endereços e e-mails no cadastro da 



 

Unimed Cuiabá estavam incompletos ou desatualizados. Já estamos 

atualizando isso com a colaboração dos próprios beneficiários.  

Por conta dessa mudança, meu plano de saúde também será alterado? Não. 

O seu contrato firmado junto à Unimed continua valendo, assim como a sua 

carteirinha do plano, a rede credenciada, as formas de coparticipação (caso 

seu plano tenha essa modalidade), a liberação de consultas e 

procedimentos. Tudo isso continua sob a responsabilidade da Unimed 

Cuiabá. A única coisa que mudou foi a gestão financeira (geração de boletos, 

pagamento e cobrança) que será de competência da CAA/MT.  

O que essa mudança trará de positivo para o meu plano de saúde? Sendo 

detentora da gestão financeira, a Caixa de Assistência ganha mais força para 

negociar com a Unimed Cuiabá percentuais de reajustes anuais mais baixos 

para os planos de saúde. Muito em breve, a CAA/MT disponibilizará novos 

planos de saúde com condições e valores especiais para a advocacia mato-

grossense.  

Posso emitir meus boletos na sede da Unimed ou no site da Unimed Cuiabá? 

Não. Agora, a emissão dos boletos é feita somente via site da CAA/MT 

(www.caamt.com.br). Esses boletos já estão sendo enviados mensalmente 

via Correios e e-mail, daí a importância de atualizar o cadastro.  

Não consigo gerar meu boleto pelo site da CAA/MT. Tem algum passo-a-

passo? Sim, vamos lá. Ao acessar o site www.caamt.com.br, clique no banner 

que aparece na parte superior PLANO DE SAÚDE CAA/MT. Você será 

redirecionado para a página da CAA/MT Admex que solicitará o número de 

seu CPF e a senha para acesso. Caso seja seu primeiro acesso, será preciso 

informar seu CPF e clicar na opção CRIAR OU RECUPERAR SENHA. Abrirá uma 

janela perguntando como deseja receber o Código de Segurança para gerar 

a senha. Selecione entre receber o código via e-mail ou SMS celular 

(verifique se seus dados estão corretos). Feito isso, insira o Código de 

Segurança recebido (via e-mail ou celular) no campo que aparecerá no site 

da Admex. Pronto, agora é só criar sua senha com 06 (seis) caracteres 

(podem ser só letras, só números ou mesmo letras e números) e ter acesso 

a todas as informações financeiras do seu plano. Em caso de qualquer 

dificuldade, por gentileza, entre em contato conosco por meios dos canais 

de comunicação que aparecem ao final deste comunicado.  

Entrei no site para criar uma senha para o sistema de geração de boletos, mas 

não consegui porque vi que meus dados de e-mail e telefone estão 

desatualizados, como devo fazer? Nessa situação, pedimos que entre em 
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contato com nossa equipe para que a atualização desses dados (e-mail e 

telefone) seja feita diretamente no sistema. Somente dessa forma será 

possível gerar a senha para ter acesso aos boletos e demais informações 

financeiras como extratos de coparticipações e demonstrativos de quitação 

anual do plano de saúde. Nossos canais de comunicação aparecem no final 

deste comunicado.  

Agora, quais são as formas para pagamento do meu plano de saúde? O 

beneficiário receberá o boleto no endereço físico e no e-mail que constam 

no seu cadastro da Unimed Cuiabá e poderá pagá-lo em qualquer agência 

bancária ou casa lotérica. A opção “débito em conta” será retomada a partir 

do mês de março e aqueles beneficiários que tinham suas mensalidades 

debitadas automaticamente serão contatados, previamente, pela equipe da 

CAA/MT, para que validem esse débito em suas contas correntes. E, a 

respeito do pagamento via cartão de crédito, este ainda está com sua 

viabilidade em estudo.  

A partir de quando poderei incluir dependentes no meu plano de saúde? A 

Caixa de Assistência está finalizando as tratativas com a Unimed para que 

novas inclusões possam ser feitas já a partir da primeira quinzena de 

fevereiro de 2020.  

 

Caso necessite de mais esclarecimentos, nossa equipe está à disposição para 

a prestação de quaisquer auxílios. Anote aí nossos canais de atendimento: 

(65) 3644-1006 /(65) 3644-1374 / (65) 9 9935-1278 / 

planodesaude@caamt.com.br. Horário de atendimento: segunda a sexta-

feira das 8h às 17h.  

 

Cordialmente,  

Itallo Gustavo de Almeida Leite  

Presidente da CAA/MT  
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