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COMUNICADO 

A CAAMT – Caixa de Assistência dos Advogados do Mato Grosso vem buscando assegurar as melhores soluções 

para a saúde do Advogado (a) do Mato Grosso e de sua família.  

No início deste ano de 2019, a entidade tomou medidas em relação à administração do convênio, que se 

basearam em um diagnóstico técnico e pedidos dos advogados na busca por soluções em relação ao elevado 

e crescente custo dos planos de saúde.  

Tais medidas contribuíram, nesse último mês, para o melhor resultado no relacionamento com a maior 

operadora de planos de saúde do país, nas negociações de novos produtos, adequações legais e correções 

contratuais que visam segurança jurídica e de atendimento, resultados que também irão proporcionar 

redução do nosso custo com saúde.  

Desta forma, informamos que a partir de 01/12/2019, os filiados da CAAMT e beneficiários da Unimed Cuiabá 

terão uma nova forma de relacionamento e cobrança, novos canais de atendimento, novas possibilidades, 

cumprindo a resolução normativa 195 da ANS - Agência Nacional de Saúde, seu boleto não será mais emitido 

e enviado pela Unimed Cuiabá, a CAAMT assumirá a responsabilidade financeira do contrato, emitirá e enviará 

seus próximos boletos para sua conferência e pagamento, muda a forma de cobrança e com isso pretendemos 

melhorar também seu atendimento, proporcionando uma nova e melhor experiência.  

Em maio deste ano, recebemos a proposta de reajuste para o próximo ano de 21,13%, iniciamos as 

negociações e concluímos este mês. A sinistralidade apurada estava em 79,56%, um percentual considerado 

alto. Contudo, enquanto outras Caixas de Assistência de Advogados em outros estados, tiveram reajustes de 

27,98%, a CAAMT negociou para que o reajuste deste ano seja limitado a 11,00%, a Unimed, reforçando sua 

confiança e parceria, determinou que o reajuste não seja aplicado retroativo, virá apenas no boleto do mês 

12/2019 em diante. Não haverá mudança na data de aniversário do contrato ou nos prazos de carências.  

Essa negociação junto a operadora, conquistada pela CAAMT proporcionou uma economia de 11% por mês, 

do mês do aniversário de seu contrato até o mês 11/2019, tanto para os Advogados (as) cujos contratos, tem 

aniversário em julho de cada ano, quanto para os Advogados (as) cujos contratos tem aniversário em agosto 

de cada ano, o impacto no ano será de um reajuste de 6,41% a 7,33% ao mês no período de 2019/2020. 

Você poderá continuar usando o mesmo cartão, e também poderá baixar o aplicativo da Unimed Cuiabá, se 

cadastrar e utilizar seu cartão virtual. Suas novas formas de contato para esclarecimentos de dúvidas, 

reclamações, críticas, sugestões e soluções, são:  

Para assuntos das áreas Comercial, Cadastro e Financeiro Fone: (65) 3644 1374 / 3644 1006 (Horário 

Comercial) E-mail: planodesaude@caamt.com.br 

Para assuntos de Autorizações, Rede de Atendimento, Prazos e Regras de Atendimento, e Reembolso 

Fone: 0800 647 3008 (24 horas) E-mail: planodesaude@caamt.com.br 

 

Estamos realizando diversos investimentos para oferecer novos produtos, manter os atuais clientes com alto 

índice de satisfação, atrair novos clientes e elevar de forma sustentável o número de advogados(as) atendidos 

(as), realizar ações de promoção e prevenção a saúde.  

 

Continuamos à disposição!  

Itallo Gustavo de Almeida Leite - Presidente da CAAMT 


