O TRT5-Saúde é nosso.
vamos cuidar dele.
Dicas de como usar o plano
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O TRT5-Saúde é um plano de autogestão em saúde com
uma rede própria credenciada para atendimento em
Salvador. No interior e fora da Bahia o atendimento é pelo
Saúde Caixa.
A autogestão oferece as assistências médica, hospitalar e
ambulatorial que a Agência Nacional de Saúde (ANS)
obriga toda operadora de saúde a cobrir. Mas também
disponibiliza serviços extras de ﬁsioterapia (Pilates, RPG,
hidroterapia), terapia ocupacional, acupuntura, psicologia,
psicoterapia, fonoaudiologia, assistência médica ao parto
humanizado, entre outros.

A seguir você vai saber detalhes sobre:
Funcionamento do TRT5-Saúde

Como agir para evitar custos altos

Como ajudar a manter a saúde
ﬁnanceira do plano e o equilíbrio
nas mensalidades.
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A autogestão funciona como um condomínio: as contas são
comuns a todos e a despesa é rateada. Se alguém
desperdiça água, o prejuízo é de todos.
A carteira do plano é como um cartão de débito. Toda vez
que você a utiliza, um valor é debitado do saldo, que é pago
pelo TRT5-Saúde e depois rateado com todos.
Se você e seus dependentes cuidam bem da saúde e
usam melhor o plano, garantem que ele tenha longa vida
com serviço de qualidade e mensalidade controlada.
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COmo funciona
o trt5-saúde
O plano funciona a partir de duas fontes de ﬁnanciamento:
as mensalidades pagas pelos mais de 6,6 mil beneﬁciários
e o Auxílio Médico-hospitalar, destinado anualmente pela
União para o TRT-5. Há ainda os valores de coparticipação
que representam um percentual pequeno da receita.
Para controlar os custos e garantir a saúde ﬁnanceira do
plano, foi adotado o sistema de cálculo da sinistralidade,
muito usado pelos planos privados de saúde.
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o que é
sinistralidade?
A sinistralidade é a equação de receita X despesa do plano.
Para controlar os gastos e garantir uma reserva para
situações emergenciais, o TRT5-Saúde estabeleceu que
o gasto mensal só pode ser até 85% de sua receita
(mensalidades e auxílio médico-hospitalar). Todo mês,
15% da receita tem de ir para uma poupança.
Quando a despesa aumenta muito – há muito gasto
com consultas, procedimentos e internações, a sinistralidade
sobe e pode, muitas vezes, ser maior que os 85% previstos.
O plano vai controlando estes índices e a cada 12 meses tira
a média da sinistralidade. Se der acima dos 85%, é preciso
reajustar as mensalidades para equilibrar as contas.
Por isso todos têm de controlar o uso, mas, ao mesmo
tempo, precisam cuidar da saúde preventivamente para
evitar tratamentos complexos e, consequentemente
mais, caros.
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O que fazer para ajudar
a controlar a sinistralidade
1. Urgência e emergência: os custos do
atendimento desses serviços são muito altos, o
cuidado é rápido e há exposição a possível
contaminação. Por isso é importante recorrer a
eles somente quando se tem um mal súbito,
acidentes e outras ocorrências repentinas.
Nos outros casos, marque uma consulta médica, pois você
terá a chance de um atendimento contínuo.
Urgência: febre muito alta, cólica renal, cortes, ferimentos.
Emergência: infarto, AVC, hemorragias, acidentes.
2. É importante ter um médico de família (clínico
geral) que acompanhe sua saúde sempre para
que deve ser consultado quando há qualquer
problema. Ele terá as informações do seu
histórico e o de sua família. Isso evita custos e
exames adicionais com especialistas.
3. O retorno ao médico deve ser feito em até 15
dias sem novos custos. Não assine nova guia se
estiver dentro deste prazo. No caso de consulta
psiquiátrica, não existe retorno sem custo.
Sempre será uma nova consulta.
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4. Guias de autorização
a. Quando for a uma consulta médica, assine
somente uma vez a guia do TRT5-Saúde e
veriﬁque se o preenchimento do documento
condiz com o atendimento realizado.
b. Exames e procedimentos:
- Não assine a guia em branco.
- Veriﬁque se as guias estão preenchidas
corretamente e de forma completa (datas,
serviços prestados, etc.)
- Certiﬁque-se de que os exames assinados e
autorizados por você foram realmente
realizados.
- Tendo alguma irregularidade, questione. Se
ainda assim tiver problemas, entre em contato
com o TRT5-Saúde, fones (71) 3319-7111 / 7817.
5. Faça exames preventivos anuais. Contribuem
para sua saúde e a qualidade de vida. Eles devem
ser solicitados por seu médico.
6. Guarde seus exames. Eles são registros de
seu estado de saúde. Leve-os quando for a uma
consulta, pois podem auxiliar no diagnóstico. Se
o médico pedir para você deixar os exames,
entregue uma cópia.
7. Se consultar outro médico, leve os exames
feitos anteriormente. Muitas vezes não é preciso
refazê-los.

06

8. Sua carteira/cartão do TRT5-Saúde e do
Saúde Caixa são de uso pessoal e não podem
ser emprestados a ninguém. Isso é ilegal.

Outros detalhes importantes do plano:
A.

Procedimentos eletivos

Antes de passar por qualquer procedimento cirúrgico
eletivo é preciso obter a aprovação do TRT5-Saúde. Para
evitar indeferimento, solicite um relatório detalhado ao seu
médico, reúna o máximo de informações possíveis e o
envie para aprovação.

Importante:
A Agência Nacional da Saúde (ANS) estabelece uma lista
de procedimentos que devem ser obrigatoriamente
cobertos pelas operadoras. O chamado ROL é atualizado
a cada dois anos. Conﬁra o link: www.ans.gov.br
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B. Taxa de administração Saúde Caixa e Amil
Quem usar o Saúde Caixa em Salvador, inclusive serviços
de urgência e emergência, paga, 10% sobre o serviço além da coparticipação. Só não há cobrança da taxa
se a rede própria não oferecer o mesmo serviço.

C.

Coparticipação
• A coparticipação é calculada sobre os valores
de tabela que o TRT5-Saúde paga a hospitais,
médicos e laboratórios. Não são os mesmos valores
de procedimentos particulares.
• A cobrança da coparticipação será efetuada
posteriormente, no contracheque do titular, por isso
não pague nada adiantado.
• Os percentuais de coparticipação sobre os valores
da tabela do TRT5-Saúde do Saúde Caixa:
» 30% para consultas
» 10% para exames, procedimentos ambulatoriais
de diagnose, RPG, Pilates, hidroterapia e acupuntura.
• Nas internações por dependência química e
psiquiátricas (inclusive o Hospital Dia), a
coparticipação é diferente: os primeiros 30 dias
são isentos. A partir do 31º dia de internação
incidem 5% e a partir do 46º dia incidem 10%.
A coparticipação é apurada dentro do ano.
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• Procedimentos que não têm coparticipação:
» Internações clínicas e cirúrgicas, nem os
exames realizados durante a internação.
» Urgência
» Emergência
» Tratamento de alto custo que:
a) ultrapassar o período de 30 dias.
b) passados os 30 dias, a despesa mensal
que for igual ou superior a R$ 2 mil e não
se caracterize como internação.
• O desconto da coparticipação no contracheque
vem em média até três meses após a utilização,
limitados a 10% mensal do valor do vencimento do
beneﬁciário, abatidos IR, previdência, pensão
alimentícia e parcelas de caráter indenizatório.
• O fornecedor (médico, clínica, laboratórios etc.) pode
atrasar o envio das faturas e, consequentemente,
retardar também a cobrança e o desconto da
coparticipação em folha. Fique atento, pois o valor
pode demorar, mas será cobrado.
• Acompanhe os descontos pelo Extrato de
Utilização, acessado pela intranet, e pelo app
TRT-5 Corporativo.
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D. Reembolso
• O reembolso de despesas pode ser solicitado
quando o serviço for prestado:
– fora de Salvador, se não houver rede
credenciada do TRT5-Saúde ou do Saúde Caixa.
– em Salvador, quando não houver hospitais,
clínicas, consultórios ou proﬁssionais credenciados
próprios nem do Saúde Caixa.

Importante:
• Caso você necessite de um proﬁssional ou serviço
que não seja credenciado no TRT5-Saúde ou
no Saúde Caixa, entre em contato com o plano
e veriﬁque antes se cabe reembolso ou não.
• Lembre-se: não há devolução do valor integral.
• O valor do reembolso de consultas e exames será
baseado nas Tabelas Referenciais do TRT5-Saúde,
limitado em até duas vezes o seu valor e
deduzidos os percentuais da coparticipação.
• Para reembolso das despesas com procedimentos
cirúrgicos eletivos é preciso obter autorização
prévia do TRT5-Saúde.
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• O reembolso será pago após o ateste da
Coordenadoria de Saúde.
• Para obter o reembolso, o beneﬁciário titular ou
seu representante legal precisa preencher o
formulário disponível no site saude.trt5.jus.br e
encaminhá-lo em até 45 dias após a emissão
do comprovante de pagamento.

É preciso apresentar:
- Nota ﬁscal ou recibo com o nome do
beneﬁciário e a descrição do serviço
prestado.
- CPF e número do registro no respectivo
conselho proﬁssional.
- Sessões de tratamento com pedido
médico e especiﬁcação do tratamento,
relatório médico, quantitativo de sessões
realizadas.
- Despesas hospitalares: relatório médico
com a indicação da internação e dos
procedimentos realizados.
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- Reembolso integral:
• Nos casos de emergência e urgência
onde não houver rede credenciada o
reembolso será integral.
• Nas sessões de terapias
Lorem ipsum
multidisciplinares
(no máximo, 25 horas
semanais), voltadas para o tratamento
de portadores de deﬁciência, autismo,
síndrome de Down, paralisia cerebral
infantil, microcefalia, Esclerose Lateral
Amiotróﬁca (ELA), esclerose múltipla
e paralisia infantil.
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Glossário
Receita
É tudo que a autogestão recebe ﬁnanceiramente para
manter sua operacionalidade.
Receita global assistencial
É formada pelas Dotação Orçamentária, Mensalidades e
Coparticipações.
Despesa global assistencial
É tudo que a autogestão em saúde gastou com as despesas
assistenciais dos seus beneﬁciários - os sinistros.
Equilíbrio
É o resultado da razão entre a despesa global assistencial e
a receita global assistencial (a chamada sinistralidade), que
o Conselho Deliberativo considera segura para pagar as
contas e ainda sobrar uma reserva para situações
excepcionais.

13

Ponto de equilíbrio
O Regulamento do TRT5-Saúde deﬁne que, inicialmente, o
ponto de equilíbrio é o máximo de sinistralidade de 85%.
Isso signiﬁca que a autogestão tem uma expectativa de
permanecer com 15% de reserva ﬁnanceira de todas as
receitas ganhas em um ano. Resumindo, dos 100% de
receitas globais assistenciais, a autogestão apenas
pretende gastar 85% com sinistros, despesas assistenciais
globais
Sinistralidade
É a razão entre a despesa global assistencial e a receita
global assistencial. O resultado dessa conta é chamado de
sinistralidade. A autogestão deve ter mais receitas do que
despesas para ser considerada sustentável.
Desequilíbrio ﬁnanceiro
É quando a soma dos gastos assistenciais é maior que a
nossa receita global assistencial. Nesse caso, a sinistralidade
ultrapassa os 100%. Um desequilíbrio ﬁnanceiro duradouro
torna insustentável a autogestão.
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Contatos:
TRT5-Saúde
saude.trt5.jus.br
(71) 3319-7111
Rua Bela Vista do Cabral, 121, Nazaré
Saúde Caixa
saude.caixa.gov.br

