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Sumário executivo 

 
 O Consulente Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde 

do Estado do Ceará - SINDISSEC solicitou a elaboração de Estudo, sob a 

ótica da Lei Antitruste (12.529/2011) referente aos (*RFP’s) Pedidos de 

Propostas lançados pela UNIMED FORTALEZA para a contratação de serviços 

de   tomografia computadorizada e ressonância magnética por meio de 

credenciamento para o atendimento de seus clientes nos exercícios de 2018 e 

2019, respectivamente.  

 Tal estudo foi motivado em razão da DENÚNCIA feita ao E. Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica – CADE (Processo nº. 

08700.001542/2019-32) promovido pelo SINDICATO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 

– SINDESSEC. 

          Formalizada a denúncia, o E. CADE inadmitiu a instauração de 

procedimento preparatório, por entender que se trataria de uma lide privada, 

sem interesse para a coletividade, ex vi: 

 

 Irresignados, os denunciantes ingressaram com recurso contra a 

referida decisão, nos termos do art.  179, §4º do RICADE e do art. 66, §4º da 

Lei nº. 12.529/2011 e, solicitaram ao nosso escritório a elaboração de um 

Estudo que viesse a demonstrar a realidade fática do mercado relevante de 

medicina diagnóstica do Município de Fortaleza e os reais impactos das 
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infrações à ordem econômica praticadas pela Unimed Fortaleza, auxiliando 

com dados, estatísticas e modelos econométricos. 

        Tal Estudo, elaborado à luz de ambas as vertentes - jurídica e econômica 

-  traz   elementos e dados econômicos, subsidiados por análises 

econométricas que demonstram, inequivocamente, que os fatos contidos na 

referida denúncia, datissima máxima vênia, não se referem a uma demanda 

privada mas, ao contrário, identificam e comprovam, inequivocamente, as 

infrações anticoncorrenciais praticadas pela Unimed Fortaleza apresentando-

se os tipos legais previstos na Lei antitruste correspondente, o que comprova 

os fortes impactos dessas ações da Unimed Fortaleza sobre o mercado de 

saúde suplementar do município de Fortaleza/CE. 

 Tais impactos afetam diretamente o bem-estar social e a concorrência 

propriamente dita.  

 Sabe-se que no Estado Liberal – mínimo – a intervenção do Estado por 

meio de seu órgão antitruste somente deve ocorrer se houver violação à lei de 

defesa da concorrência.  

 In casu, não obstante, à primeira vista, possa ter transparecido a esse 

d. Órgão que se trataria de um dano ao concorrente e não à concorrência 

propriamente dita, é de se ver que da leitura atenta dos dois (RFP’s) Pedidos 

de Propostas (exercícios 2018/2019), identificou-se, nitidamente, que essas 

contemplaram duas práticas que trazem consigo um rol amplo de infrações à 

ordem econômica. 

 A primeira prática diz respeito à imposição do instrumento (*RFP’s) 

Pedidos de Propostas para tomografia computadorizada e ressonância 

magnética nos exercícios de 2018 e 2019 e, a segunda prática diz respeito ao 

descredenciamento unilateral de 11(onze) clínicas com base na recusa de 

aceitação das cláusulas anticoncorrenciais contidas nas *RFP’s (Pedidos de 

Propostas). 
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 Os instrumentos de imposição das *RFP’s que, por si só, já causam 

estranheza, estão carreados de ilícitos concorrenciais, haja vista que existem 

cláusulas que impõem: 

v Restrição geográfica a concorrentes; 
 

v Diferenciação de remuneração de clínicas concorrentes que 
possuem médicos cooperados; 
 

v “Exigência implícita” de médico credenciado.  
  

A prática de imposição dos instrumentos (*RFP’s) Pedidos de Propostas 

está tipificada no âmbito dos incisos I, II, III e IV do caput do art. 36 c/c III, 

IV, V, e X do §3º do art. 36 da Lei nº. 12.529/2011 e a prática do 

descredenciamento unilateral implementada pela Unimed Fortaleza é 

tipificada no âmbito dos incisos I, II, III e IV do caput do art. 36 c/c X, XI e XII 

do §3º do art. 36 da Lei nº. 12.529/2011.  

Os resultados estatísticos e econométricos comprovam, portanto, a 

ocorrência das infrações à ordem econômica, na medida em que demonstram 

estatisticamente, para um conjunto amplo de informações do mercado 

relevante de medicina diagnóstica do município de Fortaleza, que: 

v As clínicas credenciadas à Unimed Fortaleza são as que detém o 

maior conjunto médio de equipamentos, médicos radiologistas, 

técnicos em radiologia e consultórios especializados; 

v As clínicas credenciadas são aquelas com maior proximidade 

média do Hospital Regional da Unimed - HRU (área de influência 

dos planos de saúde da Unimed Fortaleza) e, 

v As clínicas credenciadas à Unimed Fortaleza estão localizadas nos 

bairros com o maior IDH médio de renda de Fortaleza. 
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Do ponto de vista econométrico, os resultados são ainda mais 

contundentes, pois ficou demonstrado que o credenciamento à Unimed 

Fortaleza é um elemento primordial para o aumento da participação de 

mercado das clínicas e, portanto, todo e qualquer descredenciamento 

unilateral como o ocorrido com as 11(onze) clínicas mencionadas, implicou 

nos seguintes resultados do ponto de vista de concentração econômica no 

mercado relevante de medicina diagnóstica do município de Fortaleza: 

 

v Elevação expressiva do índice HHI (cem pontos de variação) 

e, 

v Elevação da participação conjunta das firmas credenciadas 

em relação as não credenciadas. 

 

 Ao fim e ao cabo, o Estudo demonstra que as práticas adotadas pela 

Unimed Fortaleza afetam de forma decisiva a livre iniciativa das clínicas de 

medicina diagnóstica e, inexoravelmente, afetam à livre concorrência no 

mercado relevante de diagnóstico de imagem do município fortalezense, na 

medida em que aumentam a concentração de mercado e reduzem a oferta de 

serviços de tomografia computadorizada e ressonância magnética para os 

beneficiários dos planos de saúde Unimed Fortaleza.  

 Por consequência, afetam a concorrência propriamente dita e o bem-

estar dos beneficiários dos planos de saúde da Unimed Fortaleza, sobretudo, 

os que residem na região metropolitana e interior do Estado, na medida em 

que os obriga a ter um deslocamento enorme e, absolutamente desnecessário, 

para utilizar o plano de saúde que possuem. 

Aliada a realidade da população e o dispêndio de tempo e recursos 

financeiros para o beneficiário do plano de saúde da Unimed Fortaleza 

alcançar uma clínica que não esteja na região metropolitana, a tendência é o 

beneficiário do plano de saúde que resida na região metropolitana não utilizá-

lo.  
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Por fim, se não há restrição geográfica para a “venda” do plano de saúde 

para os beneficiários que residem na região metropolitana, de igual modo, não 

pode haver restrição geográfica para credenciamento de clínicas localizadas 

na região metropolitana.  

A racionalidade econômica encontrada nos dados estatísticos e modelos 

econométricos constantes deste Estudo demonstram, cabalmente, que há 

uma lógica econômica perversa para a manutenção e repetição dessas 

cláusulas anticoncorrenciais nas (RFP’s) Pedidos de Propostas, como nesse 

Estudo descritos.  

Tal o exposto, comprovando a existência de um efetivo dano à 

concorrência e não as concorrentes, apresentamos um Estudo com uma 

análise jurídica e econômica sobre o mercado relevante de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza/CE. 
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Introdução 

A saúde brasileira é composta pelo sistema público denominado 

Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo sistema privado de saúde denominado 

setor de saúde suplementar. O SUS é um sistema universal que cobre toda a 

população brasileira e o sistema de saúde suplementar é restrito àqueles que 

detém plano de saúde ou seguro de saúde. Segundo a ANS1  existem 47 

milhões de beneficiários de planos privados de saúde no Brasil, número esse 

12% superior ao observado em 2009 (42 milhões de beneficiários). 

O segmento de saúde suplementar é um setor regulado pela Agência 

Nacional de Saúde (ANS), autarquia ligada ao Ministério da Saúde, e é 

composto por Operadoras de Planos de Saúde (OPS’s), beneficiários, médicos 

e prestadores de serviços médicos e hospitalares e tem como elemento central 

e aglutinador o plano de saúde e/ou seguro saúde, cuja titularidade é do  

beneficiário. 

Geralmente, as OPS’s são empresas pertencentes a grandes grupos 

empresariais com grande poder econômico, pois a natureza da atividade das 

OPS’s (oferta de planos de saúde) exige uma estrutura de prestação de serviços 

ampla, com ramificações em grande número de localidades (Estados e 

regiões). 

  O plano de saúde é um produto que está associado com a natureza das 

empresas seguradoras, pois a precificação de um plano de saúde exige da 

OPS’s uma série de hipóteses a respeito da saúde do indivíduo e da forma 

como ele vive, para que, ao fim e ao cabo, haja um equilíbrio atuarial de todo 

o sistema. 

Se, por um lado, o poder econômico da empresa a que um beneficiário 

está se credenciando dá a segurança de que haverá atendimento a sua saúde 

na maior quantidade de localidades possíveis e no maior número de 

especialidades possíveis, por outro lado esse mesmo poder de mercado pode 

 
1 https://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-gerais 
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limitar os atendimentos para o beneficiário se não houver nenhuma empresa 

concorrente nesse mercado capaz de o contestar. 

  Esse é seguramente o caso da Unimed Fortaleza que, ao possuir posição 

dominante no município de Fortaleza, lança mão de práticas 

anticoncorrenciais e imputa elevados prejuízos à concorrência quando impede 

o credenciamento ou produz o descredenciamento de clínicas de medicina 

diagnóstica, representadas pelo SINDESSEC. 

  A Unimed de alguns Estados já foi devidamente condenada pelo CADE 

por práticas anticompetitivas as mais diversas, das quais se pode citar a 

unimilitância e o não credenciamento de prestadoras de serviços médicos. No 

primeiro caso, a Unimed exige exclusividade por parte do médico pertencente 

a cooperativa, já no segundo caso, ao não credenciar ou descredenciar 

prestadores de serviços de saúde médica e hospitalar, impede que os 

beneficiários possam usufruir do seu conjunto de planos de saúde em suas 

clínicas e hospitais. Tendo em vista o elevado poder de mercado da Unimed 

em muitos mercados, práticas dessa natureza inviabilizam a leal concorrência 

no setor. 

  A forma como a Unimed Fortaleza impôs às clínicas de medicina 

diagnóstica de Fortaleza processo seletivo para prestação de serviços de 

ressonância magnética e de tomografia computadoriza, causou perplexidade 

aos prestadores de serviços médicos e beneficiários.  

A uma, porque os Pedidos de Propostas estavam eivados de práticas 

anticoncorrenciais, como por exemplo, a limitação geográfica e o diferencial 

de preços pagos a médicos credenciados e não credenciados. A duas, porque 

a não adesão de onze clínicas credenciadas ao referido programa implicou nos 

seus descredenciamentos. E, nesse ponto, importantíssimo salientar que a 

motivação para a não adesão foi o diferencial de remuneração pagos à médicos 

cooperados e não cooperados, o que por si só, causa um efeito drástico à 

concorrência, na medida em que privilegia médicos e clínicas cooperadas em 
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detrimento daqueles que não o são, além de haver rigidez e imensas 

dificuldades em se alcançar o referido credenciamento.   

  Tendo por base o quanto exposto é que se entende que a realização desse 

processo seletivo para contratação de clínicas de medicina diagnóstica por 

parte de Unimed Fortaleza contém infrações à ordem econômica com severos 

prejuízos à concorrência, quer seja porque o edital de convocação elimina 

concorrentes por meio das mais rasas práticas anticoncorrenciais existentes 

no mercado (restrição geográfica e não credenciamento de médicos), quer seja 

porque a não adesão de clínicas credenciadas aos (*RFP’s) Pedidos de 

Propostas resultou em um descredenciamento em massa, com impactos 

diretos para a concorrência. 

 O estudo encontra-se dividido em quatro seções: (i) dos mercados 

relevantes de medicina diagnóstica e de planos de saúde na cidade de 

Fortaleza e Região Metropolitana; (ii) das infrações à ordem econômica 

praticadas Unimed Fortaleza no âmbito da Lei nº 12.529/2011; (iii) da análise 

temporal; e (iv) do dano concorrencial da prática restritiva de 

descredenciamento implementado pela Unimed Fortaleza em desfavor de onze 

clínicas de medicina diagnóstica. 

 

1. Dos mercados relevantes de medicina diagnóstica e dos planos 

de saúde na cidade de Fortaleza e Região Metropolitana 

Essa seção tem como objetivo demonstrar (i) que o mercado relevante 

de medicina diagnóstica de Fortaleza não é concentrado; (ii) que o mercado 

relevante de planos de saúde no município de Fortaleza é extremamente 

concentrado, com a Unimed Fortaleza detendo mais que 35% do mercado 

relevante geográfico; e (iii) que não há rivalidade no mercado relevante de 

planos de saúde de Fortaleza capaz de contrapor a posição dominante da 

Unimed Fortaleza. 
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A seção encontra-se dividida em duas subseções: (i) da definição dos 

mercados relevantes de planos de saúde e de medicina diagnóstica; (ii) das 

estruturas de mercado de planos de saúde e de medicina diagnóstica no 

município de Fortaleza. 

 

1.1. Da definição dos mercados relevantes de planos de saúde e de 

medicina diagnóstica 

As definições dos mercados relevantes de planos de saúde e de medicina 

diagnóstica já se encontram amplamente consolidados na jurisprudência do 

CADE23 tanto no que se refere a dimensão produto quanto no que diz respeito 

a dimensão geográfica. 

Mercados relevantes de planos de saúde 

A jurisprudência do CADE apresenta quatro mercados para planos de 

saúde de acordo com a dimensão produto: 

i. Mercado de Plano de Saúde Médico-Hospitalar 

Individual/Familiar;  

ii. Mercado de Plano de Saúde Médico-Hospitalar Coletivo; 

iii. Mercado de Plano de Saúde Exclusivamente Odontológico 

Individual/Familiar;  

 
2 Ato de Concentração n.° 08012.000180/2007-87, entre as empresas Amico Saúde Ltda e 
Semic - Serviços Médicos à Indústria e Comercio Ltda.; Ato de Concentração n.° 
08012.008550/2007-24, entre as empresas Amico Saúde Ltda. E Med Card Saúde Ltda. E 
Hospital Santo Amaro Ltda.; Ato de Concentração n.° 08012.009679/2007-50 entre as 
empresas Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Organização Médica Clinihauer Ltda.; 
Ato de Concentração n.°08012.012706/207-71 entre as empresas Amico Saúde Ltda. e 
Hospital e Maternidade Ipiranga de Mogi das Cruzes e Sistema Ipiranga de Assistência Médica 
Ltda.; Ato de Concentração n.° 08012.008853/2008-28 entre as empresas Hospital de 
Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo e a Unimed Santa Maria - Sociedade Cooperativa de 
Serviços Médicos Ltda. e o Centro Médico Hospitalar. 
3 Para um entendimento mais apurado da jurisprudência do CADE a respeito dos mercados 
relevantes de planos de saúde, hospitais e medicina diagnóstica, consultar a seguinte 
publicação do CADE: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-
institucionais/publicacoes-dee/cadernos-do-cade-atos-de-concentracao-nos-mercados-de-
planos-de-saude-hospitais-e-medicina-diagnostica.pdf/view 
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iv. Mercado de Plano de Saúde Exclusivamente Odontológico 

Coletivo. 

 

Dadas as características de não substituibilidade pelo lado da demanda 

entre os planos de saúde mencionados, define-se cada um dos itens acima 

apresentados como sendo um mercado relevante distinto sob a ótica da 

dimensão produto. 

No que tange a dimensão geográfica para os mercados relevantes de 

planos de saúde individual/familiar e coletivo, a Jurisprudência do CADE 

adota como delimitação geográfica o território municipal no qual o plano de 

saúde possui rede credenciada ou ainda, onde cada um dos serviços médicos 

mencionados na dimensão produto foram considerados integrantes do mesmo 

mercado. 

 

Mercados relevantes de serviços de apoio à medicina diagnóstica 

De acordo com CADE (2018) 4 , o mercado de apoio à medicina 

diagnóstica reúne um conjunto de exames destinados a auxiliar o serviço 

médico nas funções de prevenção, diagnóstico, prognóstico e acompanhamento 

terapêutico de doenças [CADE (2018), pag. 46].  

A jurisprudência do CADE considera que o mercado de medicina 

diagnóstica compõe quatro grandes mercados: (i) medicina diagnóstica 

 
4 CADE. Atos de Concentração nos Mercados de Planos de Saúde, Hospitais e Medicina 
Diagnóstica. Cadernos do CADE, junho 2018. Disponível em: 
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/publicacoes-
dee/cadernos-do-cade-atos-de-concentracao-nos-mercados-de-planos-de-saude-hospitais-e-
medicina-diagnostica.pdf/view. Acesso em: 05.06.2019. 
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prestado à rede pública do SUS5; (ii) serviços de apoio a outros laboratórios6; 

(iii) atendimento hospitalar7; e (iv) exames prestados diretamente ao paciente.  

Em que pese a relevância dos grandes mercados apresentados no 

parágrafo anterior, somente interessa a esse Estudo o mercado de medicina 

diagnóstica de exames prestados diretamente ao paciente, que é definido pelo 

CADE da seguinte forma, in verbis: 

 

“iv. exames prestados diretamente ao paciente – quando a coleta 
de amostras de exames de análises clínicas ou a realização de 
exames por imagem ou métodos gráficos se dá nas unidades de 
atendimento das empresas fornecedoras do serviço, que não estão 
localizadas em hospitais ou centros médicos.” [CADE (2018), 47] 

 

O mercado de apoio a medicina diagnóstica prestados diretamente ao 

paciente compõe 4 (quatro) mercados distintos, quais sejam: 

i. Mercado de Exames de Medicina Laboratorial (Análises 

Clínicas);  

ii. Mercado de Exames de Medicina Laboratorial (Anatomia 

Patológica e Citopatologia);  

 
5 Para esse mercado, o CADE (2018) assim se posicionou, in verbis: 

“i. medicina diagnóstica prestado à rede pública do SUS - neste caso há 
especificidades típicas da contratação com o setor público, como a observação de 
processo licitatório, regras de precificação previstas no edital, contratos por tempo 
determinado e a possibilidade de entrada de novos interessados em nova”. [CADE 
(2018), pag. 47]. 
 

6	Para esse mercado, o CADE (2018) assim se posicionou, in verbis: 
“ii. serviços de apoio a outros laboratórios – prestação de serviços a outros 
laboratórios, que, normalmente são clínicas de pequeno e médio porte e que, assim, não 
apresentam escala e volume suficientes para viabilizar financeira e tecnicamente a 
realização destes exames na própria clínica.” [CADE (2018), pag. 47]. 

	
7	Para esse mercado, o CADE (2018) assim se posicionou, in verbis: 

“iii. serviços de apoio a outros laboratórios – prestação de serviços a outros 
laboratórios, que, normalmente são clínicas de pequeno e médio porte e que, assim, não 
apresentam escala e volume suficientes para viabilizar financeira e tecnicamente a 
realização destes exames na própria clínica.” [CADE (2018), pag. 47]. 
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iii. Mercado de Exames de exames de diagnóstico por imagem; 

e 

iv. Mercado de Exames de Diagnóstico por Métodos Gráficos. 

 

De acordo com a jurisprudência do CADE, a definição de mercado 

relevante de medicina diagnóstica para exames prestados a particulares sob 

a ótica do produto agrega todos os quatro mercados em um só, denominado 

mercado relevante de medicina diagnóstica prestada diretamente aos 

pacientes. 

No que tange a dimensão geográfica, a Jurisprudência do CADE adota 

como delimitação geográfica o município em que está situada a clínica de 

medicina diagnóstica analisada. 

 
1.2. Das estruturas de mercado de planos de saúde e de medicina 

diagnóstica no município de Fortaleza em junho de 2019 

 
O mercado relevante de planos de saúde em Fortaleza é altamente 

concentrado e a Unimed Fortaleza detém posição dominante ao longo do 

tempo, ao passo que o mercado relevante de medicina diagnóstica é composto 

por grande número de clínicas. Vale destacar que a Unimed Fortaleza possui 

uma unidade de medicina diagnóstica denominada Centro de Imagem do HRU 

(Hospital Regional da Unimed) e que a relação vertical entre esta unidade e a 

atuação no mercado relevante de planos de saúde reforça sobremaneira o 

elevado poder de mercado da Unimed Fortaleza. 

 

Mercado de planos de saúde - Fortaleza 

O mercado relevante de planos de saúde no município de Fortaleza é 

dominado por duas OPS’s: Unimed Fortaleza e Hapvida. A evolução das 
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participações de mercado das mencionadas OPS’s e dos índices de 

concentração é apresentada nas figuras 1 e 2. 

 

Figura 1. Evolução das 

participações de mercado da 

Unimed Fortaleza e do Hapvida 

   Figura 2. Evolução do índice C2 

e da contribuição no HHI no 

mercado relevante de Fortaleza 

 

   

 

Fonte: ANS 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

 

Como se pode verificar pela figura 1, a OPS Unimed Fortaleza vem 

perdendo mercado desde junho de 2011 até a presente data, sendo 

acompanhada por um movimento de crescimento da Hapvida. No período 

compreendido entre jun/11 e mar/19, a Unimed Fortaleza possuía uma 

participação de mercado de 40,5% em junho de 2011 e, em março de 2019, 

possui uma participação de mercado de 35,4%. Movimento contrário, no 

entanto, aconteceu com a OPS Hapvida, que saiu de 29,3% em junho de 2011 

para 44% em março de 2019.   

A partir da análise da figura 2 verifica-se que há estabilidade do C2 de 

mercado em torno de um percentual médio de 77% ao longo do tempo e 

estabilidade do impacto das duas OPS’s no índice HHI, o que demonstra que 
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o mercado relevante de planos de saúde de Fortaleza é concentrado em torno 

dessas duas empresas.  

  
 

Mercado de medicina diagnóstica - Fortaleza 

O mercado relevante de medicina diagnóstica do município de Fortaleza 

possui 51 clínicas de medicina diagnóstica, sendo que 37 estão atualmente 

credenciadas a Unimed Fortaleza, o que significa dizer que a Unimed Fortaleza 

atua no mercado relevante de Fortaleza por meio de 72% do total de clínicas 

existentes. 

A figura 3 apresenta o número total de clínicas de medicina diagnóstica 

e o número de clínicas credenciadas à Unimed. 

Figura 3. Clínicas totais versus clínicas credenciadas à Unimed 

 
Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

A tabela 1 apresenta a estrutura de oferta no mercado relevante de 

medicina diagnóstica no município de Fortaleza. Nesse caso, a participação de 

mercado das clínicas foi calculada a partir da média entre médicos 

especializados em medicina diagnóstica, técnicos em radiologia, 

51

37

T O T A L C R E D E N C I A D A S
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equipamentos e consultórios de cada clínica da amostra. Esse cálculo está 

especificado na seção 5.1.89.  

 

Tabela 1. Estrutura de oferta no mercado relevante de medicina 
diagnóstica – Fortaleza 

Clínicas 
Participação 

(%) 
MULTICLINICA FORTALEZA 7,2182 
OMNIMAGEM MILLENIUM 6,8329 
CLÍNICA BEROALDO JUREMA 6,6486 
CENTRO DE IMAGEM HRU 6,2927 
CLÍNICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA 5,0331 
Clínica SIM  4,0797 
CLÍNICA MARIO DE ASSIS 3,6969 
GASTROIMAGEM 2,8245 
SONIMAGEM 2,6933 
NAMI NUCLEO DE ATENCAO MÉDICA INTEGRADA 2,5059 
OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS 2,4627 
CLÍNICA TRAJANO ALMEIDA 2,3415 
UDI 2,3098 
BOGHOS DOM LUIS 2,2952 
UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM 2,1817 
CLÍNICA HUMANAIMAGEM 2,0172 
ACLIMAGEM 1,9998 
Delfos - Diagnóstico por Imagem 1,9995 
CLÍNICA CENTRUS 1,6840 
CLÍNICA DR. MARIO MARCIO 1,6769 
CLÍNICA RADIX POR IMAGEM 1,5919 
RADIOGÊNESIS (RR SERICOS MEDICOS S S LTDA) 1,5903 
CENTRO MÉDICO VIDA IMAGEM BEZERRA DE 
MENEZES (HAPVIDA) 1,5152 
ELOCLIN CLÍNICA MÉDICA 1,4892 
UNIDADE CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA LTDA 1,4749 
MONTE KLINIKUM DIAG.POR IMAGEM (Amil) 1,4113 

 
8  De acordo com o CNES/2019, o município de Fortaleza 419 equipamentos, sendo 
equipamentos de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada e 
raio X. 
9 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! =

"é$!%&'!()*+!,-./01&'!(2&0'+31ó5!&'!
6
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CLÍNICA RADIUS 1,3437 
ECOGENESIS - SERVICOS MEDICOS (Radiogênesis) 1,3310 
Clínica de Imagens do Hospital Batista 1,3179 
CLÍNICA UNIVERSITARIA DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM FATECI 1,2196 
FORT – IMAGEM 1,0942 
BOGHOS BOYADIJAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 1,0669 
CLÍNICA DR. FEITOSA 1,0567 
CLÍNICAS ESPEC MONDUBIM 1,0365 
CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA TODOS 
LTDA 1,0021 
DANTAS RADIOLOGIA LTDA ME 0,9962 
CIMAGEM - Centro Integrado de Imagem 0,9373 
CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA do Ceará 0,9242 
NUCLEO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 0,8377 
CLÍNICA IMAGEMAMA 0,8262 
CLÍNICA DR. RONALDO BARREIRA 0,8262 
CLÍNICA DE IMAGEM DO CEARA 0,7598 
CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
PRONTOIMAGEM LTDA 0,7412 
CLINIMAGEM FORTALEZA 0,7396 
CLINECO - CLÍNICA DE ECOGRAFIA 0,7281 
CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM 0,6748 
MATER IMAGEM 0,6748 
CONCEPTUS IMAGEM 0,5436 
MED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 0,5436 
SANTA IMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS 0,4657 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM (DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM EAP EIRELO EPP) 0,4455 
Total 100 
HHI 339,4 

Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

A partir da análise da tabela 1 confirma-se, por meio do valor do índice 

HHI de 339,4 pontos, a hipótese de que o mercado relevante de medicina 

diagnóstica em Fortaleza é desconcentrado. 
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2. Das infrações à ordem econômica praticadas pela Unimed 

Fortaleza no âmbito da Lei nº 12.529/2011 

Essa seção tem como objetivo apresentar as condutas anticompetitivas 

praticadas pela Unimed Fortaleza em desfavor das clínicas de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza quando da implementação dos Pedidos 

de Propostas (*RFP) para a contratação de serviços de exames de ressonância 

magnética e tomografia computadorizada. 

 Dois pontos merecem consideração: (i) as práticas exclusionárias 

existentes no instrumento denominado (*RFP’s) Pedidos de Propostas; e (ii) o 

descredenciamento arbitrário de onze clínicas de diagnóstico por imagem. No 

primeiro caso, cláusulas como limitação geográfica e diferencial de valores 

pagos a médicos cooperados em relação a médicos não cooperados são 

flagrantes atentados à concorrência, da mesma forma que o é o 

descredenciamento de clínicas de medicina diagnóstica motivado pela recusa 

de adesão aos (*RFP’s) Pedidos de Propostas. 

A seção encontra-se dividida em três subseções: (i) da posição 

dominante da Unimed Fortaleza ao seu abuso no município de Fortaleza;  (ii) 

das condutas praticadas pela Unimed Fortaleza às infrações à ordem 

econômica no âmbito dos (*RFP’s) Pedidos de Propostas e (iii) da conduta de 

descredenciamento unilateral e arbitrário de onze clínicas de medicina 

diagnóstica por parte da Unimed Fortaleza. 

 

2.1. Da análise temporal do mercado de planos de saúde da 

Unimed Fortaleza no Estado do Ceará e no município de 

Fortaleza  

Essa subseção tem como objetivo fazer uma análise temporal das 

variáveis relevantes da Unimed Fortaleza (beneficiários etc) no Estado do 

Ceará e no mercado relevante de medicina diagnóstica em Fortaleza.  

 



21 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

2.1.1. Da análise dos prestadores de serviço de medicina 

diagnóstica no Estado do Ceará 

A partir da consulta ao Sítio Eletrônico da Unimed Fortaleza10, é possível 

identificar onde estão localizados os prestadores de medicina diagnóstica no 

Estado do Ceará por tipo de exame: ultrassonografia geral, ressonância 

magnética, tomografia computadorizada e raio x.  

 

Tabela 2. Clínicas de medicina diagnóstica Unimed Fortaleza 

Município 

Ultrassonografia Ressonância 
Magnética 

Tomografia 
Computadorizada Raio X 

Presença 
de 

clínicas nº 

Presença 
de 

clínicas nº   

Presença 
de 

clínicas 
nº 
  

Presença 
de       

clínicas 
nº 
  

Aracati X 1         X 1  
Cascavel X 1             
Fortaleza X 48 X  7 X 17  X  26 
Maracanaú X 3     X 1  X  3 
Maranguape X 1             
Total   54  7  18  30 

Elaboração: Mendonça Advocacia 

  

Como se pode verificar pela tabela 2, 54 clínicas são prestadoras de 

serviços de ultrassonografia credenciadas à Unimed, sendo que a maioria das 

clínicas se situam no município de Fortaleza (48 clínicas) e apenas 5 

encontram-se distribuídas na região metropolitana de Fortaleza. 

 Com relação ao exame de ressonância magnética, estão credenciadas a 

Unimed Fortaleza 7 clínicas e todas elas estão localizadas no município de 

Fortaleza. No que se refere ao exame de tomografia computadorizada, estão 

credenciadas a Unimed Fortaleza 18 clínicas, sendo que 17 delas estão 

situadas no município de Fortaleza e apenas 1 está situada no município de 

Maracanaú. Por fim, nos exames de raio X, 30 são as clínicas credenciadas à 

 
10 https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico 
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Unimed Fortaleza, sendo que 26 delas estão localizadas no município de 

Fortaleza, 1 em Aracati e 3 em Maracanaú. 

 

Figura 4. Centros de serviços prestados pela Unimed Fortaleza no 
Hospital da Unimed 
 

 
  

A figura 4 apresenta em sua página na web os centros de serviços 

prestados pela Unimed Fortaleza no Hospital da Unimed, dentre os quais o 

Centro de Imagens HRU. 

  

2.1.2.Da deficiência no atendimento ao cliente 

A qualidade no atendimento ao cliente é matéria regulatória que é 

medida, controlada e regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) por meio, entre outras coisas, de Instrumentos Normativos, como é o 

caso, por exemplo, da Resolução Normativa que trata do Programa de 
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Qualificação de Operadoras (A Resolução Normativa RN nº. 38611, de 9 de 

outubro de 2015). 

A RN 386/ANS, dispõe sobre o Programa de Qualificação de Operadoras, 

que consiste na avaliação sistemática de um conjunto de atributos esperados 

no desempenho de áreas, organizações e serviços relacionados ao setor de 

saúde suplementar, com a avaliação de desempenho das operadoras, 

denominada qualificação das operadoras (Art. 4º). 

 De acordo com os artigos 5º e 6º da referida RN, a avaliação de 

desempenho das operadoras é anual e é expressa pelo Índice de Desempenho 

da Saúde Suplementar da Operadora – IDSS, in verbis: 

 

“Art. 5º. A avaliação de desempenho das operadoras é expressa pelo 
Índice de Desempenho da Saúde Suplementar da Operadora – IDSS.  

Art. 6º. O IDSS é calculado por meio de um conjunto de indicadores 
definidos pela ANS e permanentemente avaliados para o aprimoramento 
do Programa de Qualificação das Operadoras.” 

 

 São quatro as dimensões onde são classificados os indicadores: 

• dimensão da qualidade em atenção à saúde;  

• dimensão de garantia de acesso;  

• dimensão de sustentabilidade no mercado; e  

• dimensão de gestão de processos e regulação. 

 

  Tais dimensões estão explicitadas nos § 1º, § 2º, § 3º e § 4º do mesmo 

artigo, in verbis: 

 

“§ 1º A dimensão da qualidade em atenção à saúde avalia um conjunto 
de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades 

 
11	
http://www.ans.gov.br/images/stories/Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/idss/pqo2018
_1_rn386_2015.pdf 
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de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, 
prevenção e assistência à saúde prestada, sendo constituída a partir de 
um conjunto de indicadores definidos com o propósito de aferir a 
qualidade da atenção, a partir das linhas de cuidado em saúde em 
consonância com as políticas nacionais de saúde.  

§ 2º A dimensão de garantia de acesso avalia condições relacionadas à 
rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso oportuno, em 
termos de tempo e espaço, e a oferta de rede de consultórios, hospitais, 
ambulatórios, laboratórios e centros diagnósticos oferecidos pelas 
operadoras de planos de saúde.  

§ 3º A dimensão de sustentabilidade no mercado avalia: o equilíbrio 
econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde, avaliando a 
capacidade de manter-se em dia com suas obrigações financeiras junto 
a seus prestadores para o atendimento com qualidade e de forma 
continua a seus beneficiários; os aspectos associados à satisfação destes 
com os serviços prestados e adquiridos; e, como aproximação desta 
medida, os indicadores de permanência dos beneficiários, medindo a 
gravidade das infrações à legislação cometidas por parte das 
operadoras.  

§ 4º A dimensão de gestão de processos e regulação avalia o grau de 
consolidação de processos de gestão que possibilitem o atendimento das 
exigências regulatórias e o cumprimento da legislação, afere ainda o 
cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto 
a ANS.” 

 

 

 Conforme expresso na RN 386, a dimensão de garantia de acesso trata, 

entre outras coisas, da oferta de rede de consultórios, hospitais, ambulatórios, 

laboratórios e centros diagnósticos oferecidos pelas operadoras de planos de 

saúde. O objetivo com essa dimensão é o de avaliar as condições relacionadas 

à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso para os beneficiários. 
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Figura 5. Indicadores da ANS para a dimensão garantia de acesso - IDGA 

 

  

Como se pode verificar pela figura 5, 13 são os indicadores de 

qualificação das OPS’s na dimensão garantia de acesso – IGDA. Três 

indicadores merecem destaque: 

 

2.10 Dispersão da Rede Assistencial Hospitalar; 

2.11 Dispersão de Serviços de Urgência e Emergência 24 horas; 

2.13 Quantidade de Beneficiários com pelo menos um Hospital 

Acreditado. 

 

 A partir dos elementos apresentados na figura 5 e da seleção dos três 

indicadores, constata-se haver uma lacuna no quesito medicina diagnóstica. 

No entanto, a medicina diagnóstica faz parte dos serviços médicos a serem 
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prestados ao beneficiário, sendo, portanto, necessário um indicador que trate 

desse tema. 

A dimensão de garantia de acesso se relaciona com o mercado relevante 

geográfico de clínicas de medicina diagnóstica, que, conforme jurisprudência 

do CADE, apresenta uma dimensão municipal. 

No entanto, a classificação como municipal representa uma 

aproximação e a sua efetividade depende da concentração de mercado das 

empresas participantes do mercado relevante à montante. Em mercados 

relevantes à montante muito concentrados, em que os mercados à jusante 

apresentam dimensões geográficas menores, como é o caso de planos de saúde 

e de medicina diagnóstica, respectivamente, a tendência é que o raio de 

atuação das empresas à jusante seja mais amplo que na situação em que há 

concorrência plena no mercado à montante. 

Uma forma alternativa aos indicadores apresentados pela ANS para a 

dimensão de garantia de acesso, refere-se ao indicador que mede o número de 

beneficiários por clínica para a operadora de plano de saúde Unimed Fortaleza 

nas regiões de sua atuação: Fortaleza e interior do Ceará. Os resultados são 

apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3. Número de beneficiários por clínica de medicina diagnóstica – 
Mar/19 
 

Região nº de clínicas Beneficiários Beneficiários por 
clínica 

Fortaleza 98 267.491 2.730 
Interior 11 54.845 4.986 
Total 109 322.336  

Fonte: ANS 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
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 Como se pode verificar pela tabela 3, no município de Fortaleza onde 

está situada a sede da OPS Unimed Fortaleza, a relação é de 2,73 mil 

beneficiários por clínica. No interior do estado do Ceará, no entanto, a referida 

relação para aproximadamente 4,98 mil beneficiários por clínica. 

 

2.1.3. Da alocação eficiente de clínicas de medicina diagnóstica 

Conforme observado na tabela 3, há uma clara discrepância entre os 

indicadores de Fortaleza e do Interior, uma vez que o interior comporta 1,8 

vezes mais beneficiários por clínica que o município de Fortaleza. O diferencial 

existente entre esses dois indicadores permite elaborar dois exercícios 

importantes: (i) calcular o número ótimo de clínicas para o interior 

considerando como ótimo o número de clínicas de Fortaleza; e (ii) comparar a 

distribuição de clínicas e beneficiários entre Fortaleza e interior.  

Para calcular o número ótimo de clínicas para o interior considerando o 

índice de Fortaleza de 2,73 mil beneficiários por clínica como sendo uma 

medida de bom atendimento, chega-se à conclusão de que a Unimed Fortaleza 

deveria possuir, em sua rede credenciada, pelo menos mais 9(nove) clínicas 

de medicina diagnóstica na região metropolitana e interior do Estado Ceará 

para que o atendimento se igualasse àquele prestado na capital, conforme 

demonstrado na figura 6. 
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Figura 6. Número ótimo de clínicas – 

Fortaleza e interior  

 Figura 7. Distribuição de clínicas e 

beneficiários – Fortaleza e interior 

 

 

 

Como se pode verificar pela figura 6, para 98 clínicas de medicina 

diagnóstica existentes na cidade de Fortaleza, para que o interior atingisse o 

mesmo nível de qualidade desse município, este deveria ter pelo menos mais 

9 (nove) prestadores de medicina diagnóstica, de forma a somar um total de 

20 clínicas.  

Uma segunda forma de verificar a carência no atendimento prestado 

pela Unimed Fortaleza ao interior do estado do Ceará é apresentada na figura 

7. Como se pode verificar, 83% dos beneficiários e 90% das clínicas 

credenciadas à Unimed Fortaleza estão localizadas no município de Fortaleza, 

ao passo que o interior conta com 17% dos beneficiários e possui apenas 10% 

das clínicas credenciadas. 

 Fortaleza conta com um percentual de clínicas mais elevado que o 

percentual de beneficiários (90% contra 87%), enquanto que no 

interior/região metropolitana, o percentual de clínicas é inferior ao percentual 

de beneficiários (10% contra 17%). 
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2.1.4.Da análise temporal da participação de mercado da Unimed 

Fortaleza  

As figuras 8 e 9 apresentam a evolução do número de beneficiários de 

planos de saúde em Fortaleza e a participação de mercado da Unimed 

Fortaleza no município de Fortaleza, respectivamente. 

 

Figura 8. Número de beneficiários de 

planos de saúde em Fortaleza – nº de 

beneficiários 

 Figura 9. Participação de mercado da 

Unimed Fortaleza (%) no Ceará e 

Fortaleza 

 

 

 

Fonte: ANS      Fonte: ANS 
Elaboração: Mendonça Advocacia   Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

Como se pode verificar pela figura 8, o número de beneficiários da 

Unimed Fortaleza em Fortaleza/CE decresceu fortemente a partir fevereiro de 

2016, saindo de 359 mil beneficiários nessa data para 335 mil em março de 

2019, ao passo que o número total de beneficiários no referido município 

cresceu durante todo o período considerado, fechando março com 946 mil 

beneficiários. 
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Com relação a participação de mercado da Unimed Fortaleza no Ceará 

e em Fortaleza, a figura 9 mostra que a Unimed Fortaleza apresenta uma 

tendência de queda consistente de participação de mercado no período 

considerado em ambas as dimensões, saindo, Fortaleza, de 43% em set/11 

para 35,4% em mar/19 e, no estado do Ceará de 31,4% em set/11 para 25,4% 

em mar/19. 

Esse resultado demonstra que a Unimed Fortaleza possui posição 

dominante no mercado relevante de planos de saúde não só na cidade de 

Fortaleza, mas no Estado do Ceará como um todo, uma vez que possui 

participação de mercado superior a 20% em ambas as dimensões. 

 

2.2. Da posição dominante da Unimed Fortaleza ao seu abuso no 

mercado relevante de medicina diagnóstica no município de 

Fortaleza 

A evolução permanente da participação de mercado da Unimed 

Fortaleza no mercado relevante de Fortaleza acima dos 20% lhe garante, 

conforme insculpido na Lei nº 12.529/2011, posição dominante. No entanto, 

a existência de posição dominante é apenas uma condição necessária para o 

seu abuso, pois não há como abusar de posição dominante se essa não existe. 

O abuso de posição dominante pode se dar das mais variadas formas. 

Por exemplo, em relação ao consumidor, o abuso de posição dominante pode 

se dar por meio da elevação dos preços dos produtos acima dos preços 

competitivos de forma não transitória ao longo do tempo, ao passo que, em 

relação aos concorrentes, o abuso de posição dominante pode se dar por 

intermédio da elevação dos custos dos rivais. 

A formulação e a implementação das (*RFP’s) Pedidos de Propostas 

conforme apresentado pela Unimed Fortaleza é um exemplo de barreiras à 

entrada imposto pela OPS em relação ao mercado de medicina diagnóstica 

desse município, na medida em que a Unimed Fortaleza utiliza o seu poder de 
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mercado no mercado à montante (mercado relevante de planos de saúde) para 

fechar, de forma arbitrária, a fatia de 35% do mercado às clínicas de medicina 

diagnóstica. O impedimento de acesso a contingente tão significativo do 

mercado de planos de saúde, por parte das clínicas de medicina diagnóstica, 

pode comprometer sua viabilidade econômico-financeira, frente às suas 

estruturas de custo, em virtude de se tratar de segmento extremamente 

concentrado. 

 

Figura 10. Não credenciamento de clínicas concorrentes pela Unimed 

Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

A figura 10 mostra que a Unimed Fortaleza limita o acesso ao mercado 

das clínicas de medicina diagnóstica concorrentes ao impedir o 

credenciamento (parcial ou total) dessas clínicas aos seus planos de saúde. 

Ao agir dessa forma, a OPS direciona os beneficiários dos seus planos de 

saúde para a sua clínica de medicina diagnóstica (Centro de Imagem HRU) e 

para as clínicas escolhidas com base em critérios não concorrenciais (ex: 

clínica A), de maneira a extrair o excedente do mercado de forma ótima.  
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Os (*RFP’s) Pedidos de Propostas da Unimed Fortaleza 12  são 

instrumentos que a OPS lançou mão para criar barreiras à entrada às suas 

concorrentes no mercado relevante de medicina diagnóstica no momento da 

habilitação, quais sejam: 

1. Exigência de médico cooperado para concessão de credenciamento; 

e 

2. Limitação geográfica para participação do credenciamento. 

 

O primeiro aspecto pode ser entendido como um instrumento de 

barreira à entrada tanto para as novas clínicas de medicina diagnóstica 

quanto para os outros planos de saúde.  

No primeiro caso porque o credenciamento da clínica está diretamente 

vinculado a existência de médico cooperado a Unimed Fortaleza nos seus 

quadros profissionais, o que, na verdade, nada mais é do que a materialização 

do abuso de posição dominante por meio da imposição de venda casada no 

mercado de credenciamento.  

Ademais, o abuso de posição dominante sob a vertente da exigência de 

médico cooperado para o credenciamento da clínica se configura como prática 

discriminatória que alija as demais clínicas de processo licitatório, fechando 

arbitrariamente uma fatia de 35% do mercado às mesmas. 

No segundo caso porque a exigência de médico cooperado pode abrir 

espaço para “trocas” de cunho anticoncorrencial entre a clínica de medicina 

diagnóstica e a OPS Unimed Fortaleza, tal como a prática de unimilitância. 

Nessa situação, o credenciamento à clínica pode ensejar exclusão de 

credenciamento do médico a outras OPS’s13.  

 
12 Ver Anexo I. 
13 Existe uma jurisprudência consolidada do CADE a respeito da prática de unimilitância por 
OPSs no Brasil.	
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O segundo aspecto que pode ser entendido como uma condição 

suficiente para o abuso de posição dominante por parte da Unimed Fortaleza, 

diz respeito a não permissão para que clínicas de medicina diagnóstica fora 

da jurisdição do Município de Fortaleza pudessem se habilitar para participar 

do certame. 

No entanto, conquanto a jurisprudência do CADE venha a definir o 

mercado relevante geográfico de planos de saúde como sendo o município em 

que a OPS tem a sua matriz, é possível que haja interesse de clínicas em 

outros municípios pelo credenciamento aos planos de saúde da OPS, como é 

o caso a Unimed Fortaleza que possui clínicas credenciadas nos municípios 

de Aracati, Cascavel, Maracanaú e Maranguape. Isso porque há beneficiários 

desse plano de saúde nesses municípios. 

 

Tabela 4. Clínicas de medicina diagnóstica da Unimed Fortaleza em 
outros municípios do Ceará 
 

Município 

Ultrassonografia Tomografia 
Computadorizada Raio X 

Presença 
de 

clínicas nº 

Presença 
de 

clínicas 
nº 
  

Presença de       
clínicas nº 

  
Aracati X 1     X 1  
Cascavel X 1         
Maracanaú X 3 X 1  X  3 
Maranguape X 1         
Total   5  1  4 

Fonte: Sítio Eletrônico da Unimed Fortaleza 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela tabela 4, 5 (cinco) clínicas de 

ultrassonografia credenciadas a Unimed Fortaleza estão localizadas 

fisicamente fora do município de Fortaleza; 1 (uma) clínica credenciada a OPS 

em tomografia computadorizada está localizada fora do município de Fortaleza 
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e 4 (quatro) clínicas de raio X credenciadas a Unimed Fortaleza, ou seja,  13% 

estão localizadas fora da capital do Ceará. 

Portanto, ainda que um menor número de clínicas se situe fora da 

capital Fortaleza, não há justificativa técnica para que as clínicas situadas 

fisicamente fora do município de Fortaleza e que tenham interesse em 

participar do certame sejam impedidas de se habilitar no processo de 

credenciamento, o que demonstra, inequivocamente, que a restrição para a 

habilitação de clínicas fora de Fortaleza representa um abuso de posição 

dominante, de cunho discriminatório. 

Cumpre ainda destacar que o fechamento de mercado às clínicas de 

medicina diagnóstica que não possuem médico credenciado à Unimed ou que 

se situam foram do município de Fortaleza prejudica em última instância os 

usuários dos planos de saúde, que a despeito de seu bem estar tem suas 

opções de escolha arbitrariamente restringidas por parte da OPS Unimed 

Fortaleza. 

 

2.3. Das condutas unilaterais praticadas pela Unimed Fortaleza e 

as infrações à ordem econômica no âmbito do processo de 

credenciamento 

A intenção de escolher as clínicas a serem credenciadas por meio de 

chamamento público já representa uma conduta que não é condizente com as 

melhores práticas concorrenciais, uma vez que a própria estrutura dos 

(*RFP’s) Pedidos de Propostas criam limites exclusionários para a participação 

no processo licitatório. 

Especificamente, os processos de escolhas para credenciamento 

implementados pela Unimed Fortaleza trazem três condutas que resultam em 

infrações à ordem econômica e que têm implicações negativas sobre o 

segmento de medicina diagnóstica do município de Fortaleza e de seus 

arredores (região metropolitana/interiores), quais sejam: 
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i. Limitação geográfica para participação no credenciamento; 

ii. Exigência de médico cooperado para concessão de credenciamento; 

e 

iii. Diferencial de remuneração entre médicos cooperados e não 

cooperados;  

 

2.3.1. Da limitação geográfica para habilitação no certame 

A primeira prática que configura conduta anticompetitiva encontra-se 

expressa no “item 5” do EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, denominado Localização dos Prestadores, bem 

como no “item 4.1” do EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, in verbis: 

 
[EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA] 
“5. DA LOCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES 

Os proponentes deverão estar localizados no município de 
Fortaleza, não contemplando, portanto, os demais municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza.  

A Unimed Fortaleza se resguarda, ao seu exclusivo critério, de 
selecionar o proponente de acordo com o seu georreferenciamento 
e capacidade técnica, bem como comprovar a capacidade 
operacional disponível compatível com o previsto no edital, visando 
a atender da melhor forma os seus clientes de acordo com a 
acessibilidade ao serviço.” [EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA] 
 

[EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA] 
4.1. DA LOCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES 

“Os proponentes deverão estar localizados no município de 
Fortaleza, não contemplando, portanto, os demais municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza. 

De acordo com o seu estudo de georeferenciamento da rede de 
clientes, a Unimed Fortaleza se resguarda, ao seu exclusivo 
critério, selecionar proponente, visando a atender da melhor forma 
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o seu cliente e, proporcionar melhor acessibilidade ao serviço.” 
[EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA] 
 

Como se pode verificar pelo quanto expresso nos itens mencionados, 

somente serão admitidos nos certames para fins de concorrência os 

proponentes que estiverem localizados no município de Fortaleza, não 

contemplando os demais municípios da Região Metropolitana, muito menos 

outros municípios do Estado do Ceará. 

A restrição à participação de empresas fora dos limites do município de 

Fortaleza representa um FLAGRANTE atentado à livre concorrência e à livre 

iniciativa e já foi tratado pelo E. CADE em inúmeras manifestações como uma 

conduta anticompetitiva denominada RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA. 

Vejamos por que a RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA mencionada no item 5 se 

trata de uma prática com gravíssimos impactos negativos sobre a coletividade 

e que traz consigo um número considerável de infrações à ordem econômica, 

conforme previsto pelo art. 36 da Lei nº 12.529/2011. 

A restrição geográfica implementada por toda e qualquer empresa é um 

fortíssimo atentado à livre iniciativa e livre concorrência e, como 

consequência, ao bem-estar da coletividade, que é a detentora de todos os 

bens jurídicos advindos do pleno e leal ambiente concorrencial, pois impede 

que tanto consumidores quanto fornecedores tenham acesso a um leque 

maior de opções de produtos e serviços, impedindo, por consequência, 

melhores qualidades e melhores preços. 

Os efeitos negativos das restrições geográficas impostas no item 5 dos 

(*RFP’s) Pedidos de Propostas não são diferentes sobre a prestação de serviços 

médico-hospitalares no município de Fortaleza e região metropolitana. Nesse 

caso, tem-se os seguintes fatos: 
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• Clínicas de medicina diagnóstica por imagem na região 

metropolitana de Fortaleza não poderão prestar serviços para os 

beneficiários da Unimed Fortaleza; e 

• Os beneficiários da Unimed Fortaleza não poderão acessar as 

clínicas de medicina diagnóstica na Região Metropolitana de Fortaleza 

a partir dos seus planos de saúde. 

Analisemos, intuitivamente, o que significa as duas sentenças 

mencionadas. 

Com relação a primeira sentença, é de ver que uma clínica de medicina 

diagnóstica que possua todas as qualificações mencionadas nos (*RFP) 

Pedidos de Propostas da Unimed e que tenha plena capacidade não poderá 

participar do certame, única e exclusivamente porque está situada em 

município circunvizinho.  

Nesse ponto, observa-se um forte atentado à livre iniciativa das 

empresas de medicina diagnóstica que não preencham a condição geográfica 

imposta pelos (*RFP’s) Pedidos de Propostas, e, portanto, um flagrante 

atentado à ordem econômica, conforme preconizado no artigo 170 e seguintes 

da Constituição Federal de 1988. 

Adicionalmente, e não poderia ser diferente, a mencionada condição 

respinga inevitavelmente no princípio da livre concorrência também 

estampado no art. 170 da CF de 1988, uma vez que as clínicas de medicina 

diagnóstica que se situam fora dos limites formais do município de Fortaleza 

ficam impossibilitadas de concorrer com àquelas existentes nos mencionados 

limites. 

O fato de limitar a livre iniciativa e a livre concorrência já seria motivo 

suficiente para se entender que a coletividade está sendo violada nos seus 
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direitos, vez que é ela a titular dos bens jurídicos protegidos pela lei de defesa 

da concorrência14. 

E, por que existe tal violação?  

A resposta a esse questionamento está no fato de que a coletividade fica 

impossibilitada (livre iniciativa) de buscar a clínica de medicina diagnóstica 

que desejar e de alcançar possíveis benefícios que as clínicas possam lhe 

fornecer (transporte gratuito, refeição, menos custos de deslocamento e 

emprego de tempo dada a proximidade de sua casa ou local de trabalho etc.), 

o que, ao fim e ao cabo, significa aumento de oferta de bens e serviços com 

mais elevada qualidade para toda a sociedade. 

No entanto, esse tipo de restrição somente tem efetividade sobre os 

beneficiários porque a Unimed é detentora de poder de mercado (acima de 

35%) no mercado relevante de planos de saúde de Fortaleza, pois, do 

contrário, não fosse o excessivo poder de mercado, a Unimed não teria 

capacidade de abusar dele. Nesse sentido, é de ver que à coletividade, mais 

uma vez, é frontalmente prejudicada em seus direitos pelo abuso de posição 

dominante da Unimed Fortaleza.  

Adicionalmente, todos os atentados contra à coletividade mencionados 

ganham ainda um contorno mais concorrencial porque o domínio do mercado 

relevante e o consequente abuso de posição dominante conduzem, 

inevitavelmente, ao aumento arbitrário dos lucros. 

Todas as práticas mencionadas impetradas pela Unimed Fortaleza no 

mercado relevante de planos de saúde de Fortaleza não se limitam às condutas 

anticompetitivas mencionadas. Nesse ponto, deve-se notar que a imposição 

da restrição geográfica mencionada (resultado do abuso de posição dominante 

 
14 Art. 1o  Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe 
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos 
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da 
propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.   

Parágrafo único.  A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.  
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da Unimed) limita grosseiramente o acesso de clínicas de medicina diagnóstica 

no mercado de Fortaleza, cria dificuldades para o funcionamento dessas 

empresas, afetando negativamente toda a coletividade do município e região 

metropolitana/interiores, e impede que determinadas clínicas de medicina 

diagnóstica tenham acesso aos beneficiários da Unimed Fortaleza. 

Cumpre destacar que os impactos deletérios impostos aos beneficiários 

dos serviços de medicina diagnóstica da OPS Unimed Fortaleza são 

exacerbados pelas características socioeconômicas da Região Metropolitana 

de Fortaleza (RMF) e dos impactos destas na mobilidade urbana regional. 

Segundo dados do IBGE, 42% de toda a população do Estado do Ceará 

se encontra na RMF. Devido à enorme concentração populacional, a cidade de 

Fortaleza possui estreita relação com os municípios de seu entorno, 

demandando do Poder Público um consistente plano de mobilidade urbana 

capaz de mitigar os impactos sociais e ambientais acarretados pela 

significativa necessidade de locomoção diária da população na RMF. O Plano 

de Mobilidade de Fortaleza – PlanMob (2015)15 destaca o acentuado grau de 

integração dos municípios da RMF: 

 
“A cidade de Fortaleza já se encontra fortemente conurbada com os 
Municípios de Caucaia, Maracanaú e Euzébio e de forma modesta com 
os Municípios de Itaitinga e Aquiraz, formando um aglomerado urbano 
que tem uma forte interação diária, principalmente com relação à 
economia e à mobilidade.” 

 

Neste contexto, observa-se que a medida de restrição geográfica imposta 

de forma arbitrária no edital de licitação privada, além de ferir as condições 

isonômicas de competição no mercado de medicina diagnóstica, penaliza os 

beneficiários dos planos de saúde da Unimed Fortaleza, ao submetê-los à 

 
15PLANMOB. Plano de Mobilidade de Fortaleza PlanMob. Instituto de Planejamento de 
Fortaleza – IPLANFOR. Prefeitura de Fortaleza. Junho 2015. Disponível em: 
http://fortaleza2040.fortaleza.ce.gov.br/site/assets/files/publications/fortaleza2040_plano
_de_mobilidade_urbana_17-08-2015.pdf. Acesso em: 23/06/2019. 
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dimensão geográfica artificialmente concentrada em Região Metropolitana 

eivada de dificuldades de mobilidade urbana que demandam especial atenção 

do Poder Público. Trata-se, portanto, de franco desserviço aos seus 

beneficiários, assim como aos governos locais. 

Com base no quanto exposto, é que esse SINDESSEC entende que a 

prática de imposição de restrição geográfica nos (*RFP’s) Pedidos de Propostas 

por parte da Unimed Fortaleza resulta nas seguintes infrações à ordem 

econômica previstas no art. 36 da Lei nº 12.529/2011, in verbis: 

 

Art. 36.  ...  
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa;  
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;  
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e  
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.  
... 
§ 3o  ... 
.. 
III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;  
IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 
adquirente ou financiador de bens ou serviços;  
V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, 
matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos 
canais de distribuição.  

 
Portanto, entende o SINDESSEC que as restrições mencionadas nesse 

arrazoado e que estão insculpidas nos (*RFP’s) Pedidos de Propostas lançados 

pela Unimed Fortaleza não se tratam de meras lides privadas, mas sim de 

fortes atentados ao ambiente concorrencial e ao bem-estar social, com severos 

prejuízos para toda a COLETIVIDADE e, em particular, para os médicos e 

clínicas não cooperados (com recebimento menor do valor do mesmo serviço) 

e para os beneficiários do plano de saúde que residem na região 

metropolitana/interior que tem menos acesso aos serviços com menor 

qualidade e maiores preços. 
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2.3.2. Do diferencial de remuneração das clínicas com médicos 

cooperados à UNIMED Fortaleza em relação a clínicas com 

não médicos cooperados à UNIMED Fortaleza. 

 
A segunda prática que configura conduta anticompetitiva refere-se ao 

diferencial de remuneração ofertado as clínicas com médicos cooperados a 

Unimed Fortaleza em relação as clínicas com médicos não cooperados, 

conforme expresso no item 4 do EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA e no item 4 do EDITAL PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, in 

verbis: 

“4. DEFINIÇÃO DOS PREÇOS E OUTROS REQUISITOS PARA A 
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO Para fins de apresentação de 
propostas, fica estabelecido que o preço máximo dos exames será 
de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para clientes das redes 
ESTILO, MULTIMAX, MULTIMÉDICO, MULTIPLAN e SISTEMA 
UNIMED (intercâmbio), a serem observados pelos proponentes 
para realização dos serviços, incluindo todos os seus custos.  

Neste valor não estão incluídos os honorários médicos que serão 
pagos pela Unimed Fortaleza diretamente aos seus médicos 
radiologistas cooperados. [Grifo nosso] [EDITAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA]. 
 

“5. DEFINIÇÃO DOS PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DO 
SERVIÇO 

Para fins de apresentação de propostas, ficam estabelecidos os 
seguintes preços máximos a serem observados pelos 
proponentes para realização dos serviços, incluindo todos os 
seus custos. Nestes preços não estão incluídos os honorários 
médicos que serão pagos pela Unimed Fortaleza diretamente aos 
seus médicos radiologistas cooperados:”. [Grifo nosso] [EDITAL 
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA] 

 

Como se pode verificar pelos itens mencionados, ambos os (*RFP’s) 

Pedidos de Propostas mencionam que nos preços não estão incluídos os 
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honorários médicos que serão pagos pela Unimed Fortaleza diretamente aos 

seus médicos radiologistas cooperados. 

O SINDESSEC entende que a sentença grifada no parágrafo anterior 

passa a seguinte informação: 

 

• A clínica de medicina diagnóstica que não tiver médico cooperado da 

Unimed Fortaleza receberá os pagamentos mencionados nos (*RFP’s) 

Pedidos de Propostas (R$ 410 para ressonância magnética e R$ 180 

para Tomografia computadorizada); 

• A clínica de medicina diagnóstica que tiver médico cooperado da 

Unimed Fortaleza receberá os seus honorários diretamente pela 

Unimed Fortaleza. 

 

Tal conduta demonstra claramente que não existe isonomia entre as 

clínicas de medicina diagnóstica que possuem médicos credenciados à 

Unimed Fortaleza e àquelas que não os possuem, o que significa dizer que a 

clínica de medicina diagnóstica que não tenha médico cooperado à Unimed 

Fortaleza receberá uma remuneração inferior àquela clínica que tiver médicos 

cooperados à mencionada OPS pela prestação do mesmo serviço. 

O diferencial mencionado representa um flagrante atentado a 

concorrência no mercado relevante de prestação de serviços de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza, vez que a Unimed Fortaleza, que é a 

empresa contratante do credenciamento, promove a discriminação entre as 

próprias prestadoras de serviços de medicina diagnóstica. 

A imposição de condições como aquelas insculpidas nos itens 4 e 5 dos 

(RFP’s) Pedidos de Propostas limitam a livre iniciativa das clínicas de medicina 

diagnóstica e, como consequência, prejudicam a livre concorrência no 

mercado em comento, o que, conforme mencionado anteriormente, representa 

um forte atentado contra a ordem econômica (art. 170 e seguintes da CF/88). 
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Entretanto, as mencionadas infrações à ordem econômica se viabilizam 

por intermédio da excessiva posição dominante da Unimed Fortaleza no 

mercado relevante de planos de saúde de Fortaleza, o que desagua nas 

infrações à ordem econômica de discriminação entre prestadores de serviços 

de medicina diagnóstica, de limitação ao acesso de novas empresas no referido 

mercado e de criação de dificuldades ao funcionamento das clínicas de 

medicina diagnóstica de Fortaleza e de sua Região Metropolitana. 

Com base no quanto expresso, é de ver que a UNIMED Fortaleza, ao 

impor restrição de diferencial de remuneração nos (*RFP’s) Pedidos de 

Propostas encontra-se implicada nas seguintes infrações à ordem econômica, 

in verbis: 

 

Art. 36 ... 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre 
concorrência ou a livre iniciativa;  

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;  

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e  

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.  

 

§ 3o  ... 

 
III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;  

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 
adquirente ou financiador de bens ou serviços;  

X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços 
por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições 
operacionais de venda ou prestação de serviços;  

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro 
das condições de pagamento normais aos usos e costumes 
comerciais.  

 

Portanto, entende o SINDESSEC que a diferenciação de remuneração a 

clínicas com características semelhantes, mas que somente se diferenciam 
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porque uma possui médico cooperado a Unimed Fortaleza e a outra não, são 

flagrantes atentados a concorrência porque, além de limitar a livre iniciativa 

e a livre concorrência e as outras infrações à ordem econômica previstas nos 

incisos II, III e IV do caput do art. 36, limita também o acesso de novas 

empresas ao mercado, cria dificuldades para as clínicas já estabelecidas no 

mercado e produz discriminação entre clínicas semelhantes. 

 

2.3.3. Da exigência implícita de médico cooperado para concessão 

de credenciamento 

O direito econômico é muito particular porque atua sobre elementos que 

muitas vezes não estão explicitados em nenhuma cláusula contratual, mas 

que têm efeitos anticoncorrenciais perversos no mercado, que nem sempre se 

limitam ao mercado relevante em análise. 

Esse é seguramente o caso das cláusulas 4 e 5 dos (*RFP’s) Pedidos de 

Propostas  para contratação de clínicas para ofertar serviços de tomografia 

computadorizada e de ressonância magnética, especificamente no trecho 

comum às duas cláusulas que tratam dos honorários a serem pagos aos 

médicos radiologistas cooperados, in verbis: 

 

“Neste valor não estão incluídos os honorários médicos que serão 
pagos pela Unimed Fortaleza diretamente aos seus médicos 
radiologistas cooperados. [Grifo nosso] [EDITAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA]. 

 

 Conforme apresentado na subseção 2.3.2, a prática de pagamentos 

diferenciados às clínicas com características semelhantes (diferindo apenas 

na condição de médico cooperado) implementada pela Unimed Fortaleza 

resulta em um grande número de infrações à ordem econômica, sendo a mais 

contundente delas a prevista no inciso X16 do §3º do artigo 36 da Lei nº 

 
16 X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 
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12.529/2011, denominada discriminação de clínicas de medicina 

diagnóstica por fixação diferenciada de preços. 

 Na verdade, a inserção do mencionado trecho gera elevação dos custos 

para as clínicas de diagnóstico por imagem que não possuem médicos 

cooperados à Unimed Fortaleza que, no limite, são semelhantes a uma 

barreira à entrada intransponível para esses tipos de clínicas. 

 Conquanto não haja nenhuma cláusula explicita nos (*RFP’s) Pedidos 

de Propostas limitando a participação das clínicas de medicina diagnóstica 

que não tenham médicos radiologistas cooperados à Unimed Fortaleza nos 

certames, o diferencial de remuneração previsto funciona como se a condição 

de cooperado do médico seja uma exigência implícita. 

 Nesse sentido, a inserção do referido trecho, por gerar uma “exigência 

implícita” de médicos cooperados resulta em infrações à ordem econômica 

tipificadas nos incisos III, IV e V do §3º do art. 36 da Lei nº 12.529/2011, 

quais sejam, ex vi:   

  

“Art. 36... 

... 

 § 3º... 

... 

III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao 
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, 
adquirente ou financiador de bens ou serviços; 

V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, 
matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos 
canais de distribuição;” 

  

 A “exigência implícita” de médico cooperado gera as mencionadas 

infrações porque, ao elevar os custos dos rivais (clínicas que não têm médico 

 
diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 
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cooperado) acaba por limitar o acesso principalmente de novas empresas no 

mercado relevante de medicina diagnóstica, uma vez que é comum que 

empresas com essas características tenham pouca capacidade financeira de 

suportar um diferencial de preços tão elevado. 

 Da mesma forma, a “exigência implícita” de médico cooperado dificulta 

o funcionamento e o desenvolvimento de clínicas rivais àquelas que possuem 

médicos cooperados, pois mina a possibilidade dessas clínicas se tornarem 

credenciadas a Unimed Fortaleza e, dada a posição dominante da Unimed 

Fortaleza no mercado relevante de Planos de Saúde no município de Fortaleza, 

a capacidade econômico-financeira dessas clínicas fica prejudicada, 

acometendo ainda mais a concorrência no mercado relevante de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza. 

 Por fim, a “exigência implícita” de médico cooperado também impede, 

em razão da elevação dos custos das clínicas rivais sem médico cooperado, o 

acesso ao insumo plano de saúde da Unimed Fortaleza, que, conforme 

expresso anteriormente, possui posição dominante no mercado relevante de 

planos de saúde desse município.  

 
2.4. Da conduta de descredenciamento de onze clínicas de 

medicina diagnóstica de Fortaleza por parte da Unimed 

Fortaleza 

Conforme demonstrado na subseção anterior, o processo de 

credenciamento implementado pela Unimed Fortaleza está eivado de vícios 

anticoncorrenciais, que resultam em uma gama extensa de infrações à ordem 

econômica (limitação à livre iniciativa e à livre concorrência, criação de 

dificuldades ao acesso de novas empresas, discriminação de pagamentos etc).  

Adicionalmente as infrações à ordem econômica já verificadas no âmbito 

do Pedido de Proposta, a Unimed Fortaleza infringiu a ordem econômica 

quando descredenciou unilateralmente onze clínicas de medicina diagnóstica 
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que não aderiram ao (*RFP) Pedidos de Propostas por entender que o 

procedimento estava eivado de cláusulas anticoncorrenciais. 

O descredenciamento unilateral desprovido de qualquer justificativa 

que viole os costumes comerciais ou que seja motivado por recusa do 

credenciado em submeter-se a cláusulas e condições comerciais 

injustificáveis, é uma prática que, entre outras coisas, limita a livre iniciativa 

das clínicas, afeta a livre concorrência no mercado de medicina diagnóstica e 

é resultado de abuso de posição dominante. 

A presente subseção encontra-se dividida em duas partes: (i) do ato de 

descredenciamento; e (ii) das infrações à ordem econômica praticadas pela 

Unimed Fortaleza na conduta de descredenciamento. 

 

2.4.1.Do ato de descredenciamento 

Em julho de 2018, a Unimed Fortaleza lançou o (*RFP’s) Pedido de 

Proposta reverso para a seleção e credenciamento de clínicas de diagnóstico 

de imagem para os serviços de imagem de Tomografia Computadorizada, 

voltados aos clientes dos planos Autogerenciados e Uniplano.  

À época dos fatos, onze clínicas de imagem que não aderiram ao referido 

(*RFP) Pedido de Proposta foram descredenciadas de forma unilateral pela 

Unimed Fortaleza no Município de Fortaleza.  

As onze clínicas de medicina diagnóstica descredenciadas foram as 

seguintes: 

• Aclimagem; 

• Clínica Boghos Boyadijan; 

• Ecogênesis – Serviços Médicos; 

• Fort-Imagem; 

• Clínica Mário de Assis; 

• Clínica Dr. Mario Márcio; 
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• Omnimagem Centro; 

• Sonimagem; 

• Clínica Trajano Almeida; 

• UDI; e  

• Otoimagem Diagnósticos. 

 

Para cada uma dessas clínicas, a Unimed Fortaleza anunciou no Sítio 

Eletrônico https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico que as 

referidas clínicas não mais prestariam atendimentos para determinados 

serviços. Esse fato pode ser evidenciado na figura 11. 

 
Figura 11. Acesso ao sítio eletrônico da Unimed Fortaleza em 17 de junho 
de 2019 
 

 

 

Nesse caso, os beneficiários da Unimed Fortaleza foram informados da 

suspensão de vários serviços a partir do dia 10 do mês 

de 2018, conforme se pode verificar pela figura 11. 
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Figura 12. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a Clínica Boghos Boyadijan não mais prestará 
determinados serviços 
 

 

Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 Igualmente, o sítio eletrônico da Unimed Fortaleza apresenta aos seus 

beneficiários informações referentes ao descredenciamento de todas as demais 

10 clínicas mencionadas. Essas informações estão apresentadas nas figuras 

abaixo. 

 

Figura 13. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Aclimagem não mais prestará determinados 
serviços  

 



50 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 
Figura 14. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Ecogênesis não mais prestará determinados 
serviços 
 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 
Figura 15. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Fort-Imagem não mais prestará determinados 
serviços 

 
 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
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Figura 16. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Mario de Assis não mais prestará determinados 
serviços 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 
 
Figura 17. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica R. DR. Mario Marcio não mais prestará 
determinados serviços 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
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Figura 18. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Omnimagem Centro não mais prestará 
determinados serviços 
 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 

Figura 19. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Sonimagem não mais prestará determinados 
serviços 
 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
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Figura 20. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Trajano Almeida não mais prestará 
determinados serviços 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
 
 
 
Figura 21. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica UDI não mais prestará determinados serviços 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 
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Figura 22. Texto disponibilizado no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza 
informando que a clínica Otoimagem Diagnosticos não mais prestará 
determinados serviços 
 
 

 
Fonte: Sítio eletrônico da Unimed Fortaleza - https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-
medico 

 
 

Importante mencionar que a prática tem seus efeitos continuados, haja 

vista que as informações de descredenciamento continuam a ser veiculadas 

no sítio eletrônico da Unimed Fortaleza. 

 

2.4.2. Das infrações à ordem econômica praticadas pela Unimed 

Fortaleza na conduta de descredenciamento 

O segmento de saúde suplementar é um setor regulado, tem a Agência 

Nacional de Saúde (ANS) como agência reguladora e é regulamentado por 

legislação específica, como por exemplo a Lei nº 9.96117, de 28 de janeiro de 

2000, que cria a ANS, e a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que regula 

planos e seguros de saúde.18 

 
17  Essa lei criou a ANS e está disponível no link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9961.htm.  
18 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9656.htm).  
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O setor de saúde suplementar é constituído pelas OPS’s, pelos 

beneficiários (consumidores), por médicos e por prestadores de serviços 

médicos (consultórios, clínicas, hospitais etc) e o seu elemento aglutinador é 

o plano de saúde e/ou seguro de saúde. 

A viabilidade do segmento de saúde suplementar depende, 

inequivocamente, do conjunto de agentes envolvidos e do credenciamento dos 

médicos e de prestadores de serviços médicos às OPS’s, de maneira que na 

ausência de qualquer um desses agentes ou a oferta ou a demanda por 

serviços ou ambas ficam prejudicadas. Da mesma forma, na ausência de 

credenciamento de médicos e prestadores de serviços médicos oferta e 

demanda não se viabilizam. 

No entanto, não é somente sob a ausência de um desses agentes ou do 

credenciamento de médicos e clínicas que o equilíbrio ótimo entre demanda e 

oferta no segmento de saúde suplementar fica inviabilizado, mas também pela 

não alocação ótima de médicos e de prestadores de serviços médicos junto a 

massa beneficiada, gerando descompasso no equilíbrio para o consumidor. 

Em matéria regulatória, é de se salientar que o descredenciamento de 

qualquer prestador de serviços médicos gera na OPS a obrigação de 

credenciamento de prestador em iguais condições comerciais. Esse fato é 

trazido à luz pelo art. 17 da Lei nº 9.656/1998, in verbis: 

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como 
contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os 
consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos 
contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro 
prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 
(trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014) 

§ 1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere 
o caput deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante 
comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, 
ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por 
fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em 
vigor.      (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 
2001) 
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§ 2o Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que 
se refere o § 1o ocorrer por vontade da operadora durante período de 
internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a 
internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a 
critério médico, na forma do contrato. (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 3o Excetuam-se do previsto no § 2o os casos de substituição do 
estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, 
durante período de internação, quando a operadora arcará com a 
responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento 
equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus 
adicional para o consumidor.        (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001) 

 § 4o  Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, 
as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, 
informando:   (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

I - nome da entidade a ser excluída; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - capacidade operacional a ser reduzida com a 
exclusão; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

III - impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros 
definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a 
capacidade operacional restante; e (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.177-44, de 2001) 

IV - justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de 
manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus 
adicional para o consumidor. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.177-44, de 2001).” (grifo nosso) 

 

Portanto, sendo o setor de saúde suplementar um sistema regulado que 

possui um grande número regras de qualidade no atendimento médico e que 

necessita de comprometimento de todos os agentes envolvidos para que ele se 

viabilize o sistema e, principalmente, para que atenda o seu cliente final que 

é o beneficiário dos planos de saúde/seguros saúde, é inequívoco que as 

decisões de descredenciamento de médicos e prestadores de serviços médicos 

tenham que ser motivadas e fundamentadas à luz da legislação vigente. 

Não é por outro motivo que a Lei nº 9.656/1998 disciplina, no seu inciso 

III do artigo 18, que é vedado as OPS’s impor qualquer tipo de restrição à 

atividade profissional, in verbis: 
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“Art. 18.  A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou 
profissional de saúde, da condição de contratado, referenciado, 
credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam 
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica as seguintes obrigações e 
direitos: (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014) 

... 

III - a manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento 
ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo 
expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza 
jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à 
atividade profissional. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-
44, de 2001)”. (Griffo nosso) 

 

Portanto, o sistema, que tem no atendimento de qualidade ao 

beneficiário o seu fim precípuo, deve preservar sempre o equilíbrio ótimo entre 

demanda e oferta.   

Em que pese o quanto expresso nos artigos 17 e 18 da Lei nº 

9.656/1998 se tratar de matéria regulatória, o descredenciamento imotivado 

ou com fundamentação baseada em aspectos não competitivos por parte das 

OPS’s ganha contornos anticoncorrenciais e passa a ser da alçada da 

legislação de defesa da concorrência, pois a implementação unilateral de 

descredenciamento envolve, entre outras coisas, o abuso de posição 

dominante por parte de quem o implementa, no presente caso a Unimed 

Fortaleza. 

A referida matéria ganha competência concorrencial porque o ato de 

descredenciar de forma unilateral é um ato que limita a livre iniciativa e a livre 

concorrência, que é resultado do domínio de mercado relevante pela OPS e 

que somente é implementado porque a OPS possui poder de mercado e abusa 

dele.  

Portanto, em resumo pode-se dizer que o ato de descredenciamento 

unilateral por parte da OPS baseado em aspectos anticompetitivos: 
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(i) Limita a livre iniciativa porque impossibilita que os prestadores 

de serviços médicos antes credenciados continuem a atender os 

beneficiários atendidos outrora;  

(ii) Limita a livre concorrência porque impede que o prestador 

arbitrariamente descredenciado concorra pelos beneficiários da 

OPS;  

(iii) É resultado do domínio de mercado relevante da OPS porque sem 

poder de mercado, a decisão de descredenciamento de prestador 

não é decisão economicamente racional; e 

(iv) O seu poder de mercado converge para o abuso de posição 

dominante. 

 

Portanto, o quanto mencionado sai da alçada regulatória e passa a ser 

da alçada concorrencial, pois se trata de infração à ordem econômica nos 

termos do já mencionado art. 36 da Lei nº 12.529/2011. 

Uma vez feita essa digressão, constata-se tratar de rol de infrações à 

ordem econômica a prática de descredenciamento unilateral de onze clínicas 

de medicina diagnóstica em Fortaleza por parte da Unimed Fortaleza, senão 

vejamos: 

• a prática limita a livre iniciativa das clínicas de medicina diagnóstica do 

município de Fortaleza, pois essas clínicas ficam impossibilitadas de 

acessarem os beneficiários da Unimed Fortaleza; 

• a prática limita a concorrência no mercado relevante de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza, pois a oferta de serviços de 

medicina diagnóstica não conta mais com as clínicas descredenciadas; 

• a prática é resultado da posição dominante da Unimed Fortaleza, pois 

a Unimed Fortaleza detém participação de mercado superior a 35% por 

longo período; 

• a prática de descredenciamento representa abuso de posição 

dominante, pois a Unimed Fortaleza descredenciou as 11 clínicas com 
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base na recusa de adesão aos termos contido no (*RFP) Pedido de 

Proposta da Unimed Fortaleza. 

 

Portanto, o ato de descredenciamento unilateral da Unimed Fortaleza 

implica nas infrações à ordem econômica previstas nos incisos I, II e IV do 

caput do art. 36 da Lei 12.529/2011, mas não somente nelas, principalmente 

porque o descredenciamento das referidas clínicas foi motivado pela recusa 

das mencionadas clínicas em aderir a Proposta feita da Unimed Fortaleza, o 

que faz com que essa operadora incorra nas duas seguintes infrações 

previstas nos incisos XI e XII do § 3º do mesmo artigo, in verbis: 

 

“Art. 36. .... 

... 

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 
configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, 
caracterizam infração da ordem econômica: 

... 

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro 
das condições de pagamento normais aos usos e costumes 
comerciais; 
XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de 
relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa 
da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais 
injustificáveis ou anticoncorrenciais;” 

 

 O descredenciamento com fundamento na motivação mencionada é 

uma grave violação aos ditames da ordem econômica, porque não houve, por 

parte das clínicas, qualquer transgressão às suas obrigações com relação a 

Unimed Fortaleza, principalmente no que diz respeito as condições de 

pagamento e costumes comerciais. 

Da mesma forma, as clínicas não deram azo ao rompimento de uma 

relação comercial duradoura simplesmente porque entenderam que o (*RFP) 

Pedido de Proposta feito pela Unimed Fortaleza possuía cláusulas e condições 



60 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

anticoncorrenciais, haja vista que o seu teor: (i) impunha limitação geográfica 

para participação na licitação; (ii) exigia médico cooperado para concessão de 

credenciamento; e (iii) praticava diferencial de remuneração entre médicos 

cooperados e não cooperados. 

 

3. Do dano concorrencial da prática restritiva de 

descredenciamento implementado pela Unimed Fortaleza em 

desfavor de onze clínicas de medicina diagnóstica  

Como ficou evidenciado ao longo do Estudo, as práticas referentes ao 

descredenciamento de 11 clínicas de medicina diagnóstica por parte da 

Unimed Fortaleza no município de Fortaleza resultaram em um grande 

número de infrações à ordem econômica nos termos da Lei nº 12.529/2011. 

As práticas anticompetitivas foram exaustivamente apresentadas na 

seção 2 desse Parecer e, entre elas vale mencionar o descredenciamento, por 

parte da Unimed Fortaleza, de 11 clínicas mencionadas em razão: (i) da recusa 

em aceitar os termos do (*RFP) Pedido de Proposta (Inciso XII do §3º da Lei 

12.529/2011) e (ii) de estarem preservadas as condições comerciais 

costumeiras (inciso XI do §3º da Lei 12.529/2011). 

O objetivo com essa seção é o de apresentar o dano à concorrência no 

mercado relevante de medicina diagnóstica no município de Fortaleza. Para 

tanto, o Estudo lança mão de análise estatística exploratória e de análise 

econométrica para demonstrar que (i) o credenciamento das referidas clínicas 

aos planos de saúde da OPS Unimed Fortaleza é condição sine qua non para 

a manutenção e o crescimento da participação de mercado dessas clínicas no 

município de Fortaleza e (ii) o descredenciamento arbitrário dessas 11 (onze) 

clínicas tende a aumentar a concentração de mercado em Fortaleza. 

A seção encontra-se dividida em quatro subseções: (i) do modelo 

econômico ao modelo econométrico; (ii) dos dados e da estatística descritiva; 

(iii) dos resultados econométricos; e (iv) das lições do modelo estimado. 
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3.1. Do modelo econômico ao modelo econométrico 

O modelo econômico estimado é dado pela seguinte equação 

participação de mercado: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! = 𝑓(𝐶𝑟𝑒𝑑, 𝐷𝑃7 , 𝐼𝐷𝐻87 , 𝑅𝑎𝑖𝑜!3         (1)   

 

onde: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! - Participação de mercado da clínica de medicina diagnóstica i; 

dcredi - dummy de credenciamento da clínica i (assume o valor 1 quando a 

clínica é credenciada a Unimed Fortaleza e 0 em caso contrário); 

𝐷𝑃" – Nº de domicílios particulares existentes no bairro j onde a clínica está 

situada fisicamente; 

𝐼𝐷𝐻#	" 	 - IDH de renda do bairro j onde a clínica i está fisicamente localizada; 

e 

𝑅𝑎𝑖𝑜! - Distância da clínica i para o Centro de Imagem HRU (Unimed Fortaleza);  

 

 A variável Sharei é uma variável de participação de mercado obtida a 

partir  da capacidade instalada da clínica e é calculada a partir da média 

aritmética entre as seguintes variáveis: (i) número de médicos com 

especialidade em radiologia e em medicina diagnóstica, (ii) o número de 

técnicos em radiologia, (iii) o número de equipamentos (ultrassom, raio X, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada e mamografia) e (iv) 

número de consultórios. 

 A equação de Share é calculada a partir da seguinte fórmula: 
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𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! =
%é'!()*9+,-.!/01234)*9+5)3*.64ó8!)*9

9
     (2) 

 

Onde: 

𝑀é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠! – Somatório entre médicos especialistas em diagnóstico por imagem 

e técnicos em radiologia existentes na clínica i; 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠!  – Somatório dos equipamentos de diagnóstico por imagem 

existentes na clínica i (ultrasson, raio X, ressonância magnética, tomografia 

computadorizada e mamografia); e 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠! – Consultórios destinados ao diagnóstico por imagem. 

Os dados utilizados para o cálculo da variável Sharei foram obtidos junto 

a base de dados do CNES do Ministério da Saúde. 

Os modelos econométricos estimados apresentam as formas funcionais 

log-log dadas pelas seguintes equações: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! = 𝛼: + 𝛽;𝐶𝑟𝑒𝑑 + 𝛽<	𝐷𝑃" + 𝛽9	𝐼𝐷𝐻#23'0	" +	𝛽=	𝑅𝑎𝑖𝑜! + 𝜀   (3) 

 

Com relação a estimação da equação (3), é de se esperar que o 

credenciamento da clínica i aos planos de saúde da OPS Unimed Fortaleza 

aumente a participação de mercado dessa clínica, vez que a Unimed Fortaleza 

é líder de mercado em Fortaleza com participação elevada de mercado, 

ocorrendo o inverso quando uma clínica de diagnóstico por imagem é 

descredenciada de forma unilateral e arbitrária pela referida OPS. 

A hipótese para o efeito do credenciamento/descredenciamento sobre a 

participação de mercado da clínica i é o de que a clínica credenciada 

(descredenciada) absorve (perde) parcialmente a participação de mercado da 

credenciadora. 
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 As variáveis 𝐷𝑃"  e 𝐼𝐷𝐻#23'0	"  são variáveis que medem o efeito de 

aspectos relacionados ao lado da demanda do bairro j sobre a participação de 

mercado da clínica i. Nesses casos, é de se esperar que bairros mais 

populosos, com maior número de domicílios particulares e com IDH’s de 

renda, longevidade e educação maiores se relacionem de forma positiva com 

a participação de mercado da clínica i, clínica essa que está situada 

fisicamente no bairro j. 

A variável 𝑅𝑎𝑖𝑜! mede a estratégia da Unimed Fortaleza em relação à 

distância existente entre o HRU e a clínica i, de maneira a identificar se existe 

alguma distância ótima para o credenciamento por parte da OPS.   

A análise das práticas de credenciamento seletivo e de 

descredenciamento arbitrário adotadas pela Unimed Fortaleza sobre a 

concentração de renda são verificados com base na comparação da evolução 

do índice HHI nas seguintes situações: 

 

• Concentração de mercado com situação atual; e  

• Concentração de mercado com descredenciamento. 

 

O diferencial entre os índices HHI permite verificar o efeito do 

descredenciamento sobre a concentração de mercado do mercado relevante de 

medicina diagnóstica no município de Fortaleza, o que permite interpretar 

prejuízos ao mercado e aos consumidores como um todo. 

 

3.2. Dos dados e da estatística descritiva 

A presente subseção tem como objetivo apresentar os dados utilizados 

na estimação da equação da participação de mercado [equação (3)], bem como 

apresenta a estatística descritiva de cada uma das variáveis utilizadas na 

estimação. 



64 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

Para a estimação da equação da participação de mercado das clínicas 

de diagnóstico por imagem do mercado relevante de medicina diagnóstica de 

Fortaleza utilizou-se cinco fontes de dados:  

(i) Base de dados do CNES19 do Ministério da Saúde para o ano de 

2019 para obter as informações necessárias à construção da 

variável Share;  

(ii) Base de dados do Anuário de Fortaleza 20  para obter as 

informações referentes a população e aos domicílios particulares 

por bairro de Fortaleza;  

(iii) Base de dados do Anuário do Ceará21 para obter as informações 

referentes aos valores dos IDH’s (renda, longevidade e educação) 

dos bairros de Fortaleza; 

(iv) Sítios eletrônicos das clínicas de diagnóstico por imagem para 

obtenção do número de OPSs credenciadas; e 

(v) Sítio eletrônico do Google Maps para obter a distância entre a 

clínica pesquisada e o HRU.  

 

A amostra total utilizada compreende um total de 51 clínicas de 

medicina diagnóstica no município de Fortaleza, que foram selecionadas tendo 

como critério o emprego de médicos especialistas em radiologia e diagnóstico 

por imagem e técnicos em radiologia. 

Esse critério foi utilizado para que se pudesse inserir na amostra apenas 

as clínicas que têm como atividade fim o diagnóstico por imagem excluindo-

se, assim, aquelas clínicas que possuem equipamentos de diagnóstico apenas 

para consumo cativo. 

 

 
19 http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/ficha/infGerais/2304403348873 
20 http://www.anuariodefortaleza.com.br/fortalezenses/populacao-por-bairros-2010.php 
21 http://www.anuariodoceara.com.br/indice-bairros-fortaleza/ 
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3.2.1. Análise dos dados referentes aos componentes da variável 

Share 

O cálculo da estatística descritiva dos componentes da variável Share 

permite identificar, entre outras coisas, que o Centro de Imagem HRU (Unimed 

Fortaleza) possui quantidades de equipamentos de imagem, médicos e 

técnicos em radiologia muito superiores à média das clínicas credenciadas.  

A tabela 5 apresenta a estatística descritiva das mencionadas variáveis 

considerando o total de clínicas de diagnóstico por imagem. 

 

Tabela 5. Estatística descritiva das variáveis – total de clínicas de 
diagnóstico por imagem 
 

Estatística U X RM TC M Equipamentos 

Médico em 
radiologia e 
diagnóstico 
por imagem 

Técnico Quant. 
Consultórios 

Média 3,8 1,6 0,3 0,4 0,9 7,0 3,8 2,5 5,6 
Desvio 
padrão 3,5 1,7 0,6 0,6 1,0 5,7 3,7 9,0 7,5 
Mínimo  0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Máximo 17 9 3 2 4 25 18 60 45 
Total 196 81 17 23 48 365 196 130 289 
nº clínicas 51                 

Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

 Como se pode verificar pela Tabela 5, a amostra conta com 51 clínicas 

de medicina diagnóstica do município de Fortaleza, sendo 365 o número total 

de equipamentos destinados ao diagnóstico por imagem, 196 médicos 

especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem, 130 técnicos em 

radiologia e um total de 289 instalações destinadas a atividade de medicina 

diagnóstica. 
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 Do total de 365 equipamentos existentes, 196 são aparelhos de 

ultrassonografia, 81 são aparelhos de raio X, 17 são aparelhos de ressonância 

magnética, 23 são aparelhos de tomografia computadorizada e 48 são 

equipamentos de mamografia.  

A tabela 6 apresenta a estatística descritiva somente para as clínicas de 

medicina diagnóstica que são credenciadas à Unimed Fortaleza. 

Tabela 6. Estatística descritiva das variáveis – somente as clínicas 
credenciadas a Unimed Fortaleza 
 

Estatística U X RM TC M Equipamentos 

Médico em 
radiologia e 
diagnóstico 
por imagem  

Técnico Quant. 
Consultórios 

Média 3,9 1,6 0,3 0,4 0,9 7,2 4,0 1,6 5,6 
Desvio 
padrão 3,2 1,8 0,6 0,6 0,9 5,5 3,2 4,4 7,8 
Mínimo  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 
Máximo 12,0 9,0 2,0 2,0 4,0 20,0 17,0 25,0 45,0 
Total 142 57 12 16 32 259 144 59 200 
nº clínicas 36                 

Fonte: CNES e Sítio Eletrônico Unimed Fortaleza 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela tabela 6, são, segundo o sítio eletrônico da 

Unimed Fortaleza, 36 clínicas de medicina diagnóstica credenciadas que 

detêm, em conjunto, 259 equipamentos, 144 médicos em radiologia e 

diagnóstico por imagem, 59 técnicos em radiologia e 200 consultórios, o que 

perfaz uma média de 7,2 equipamentos, 4 médicos, 1,6 técnicos e 5,6 

consultórios por clínica. 

O Centro de Imagem HRU faz parte do grupo de clínicas credenciadas 

apresentado na tabela 6. No entanto, ao se comparar a média das variáveis 

das clínicas credenciadas com os valores existentes para o Centro de Imagem 

HRU verifica-se distinções importantes.  A tabela 7 apresenta a comparação 
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entre as variáveis do Centro de Imagem HRU e média das clínicas 

credenciadas. 

 

Tabela 7. Comparação entre as variáveis do Centro de Imagem HRU 
(Unimed Fortaleza) e a média das clínicas credenciadas 
 

Estatística U X RM TC M Equipamentos 

Médico em 
radiologia e 

diagnóstico por 
imagem 

Técnico 
em 

radiologia 

Quant. 
Consultórios 

Centro de Imagem 
HRU (A) 8 9 0 1 0 18 5 25 5 

Média clínicas 
credenciadas (B) 3,9 1,6 0,3 0,4 0,9 7,2 4,0 1,6 5,6 

(A)/(B) 2,1 5,6 0 2,5 0 2,5 1,3 15,6 0,9 
Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela tabela 7, o Centro de Imagem HRU 

apresenta resultados superiores à média em três das quatro variáveis 

analisadas. Com relação ao número de equipamentos, de médicos e de 

técnicos em radiologia, o Centro de Imagem HRU é 2,5 vezes, 1,3 vezes e 15,6 

vezes superior à média, respectivamente. 

A tabela 8 apresenta as medidas percentuais de equipamentos, médicos 

em radiologia, técnicos em radiologia e consultórios destinados à atividade (i) 

das clínicas credenciadas em relação ao total de clínicas (Cred/total), (ii) das 

clínicas credenciadas sem o Centro de Imagem HRU em relação ao total de 

clínicas (Cred-HRU/total), (iii) do Centro de Imagem HRU em relação ao total 

de clínicas (HRU/total) e (iv) do Centro de Imagem HRU em relação ao total de 

clínicas credenciadas (HRU/Cred). 
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Tabela 8. Percentuais 
 

Estatística U X RM TC M Equipamentos 

Médico em 
radiologia e 
diagnóstico 
por imagem 

Técnico Quant. 
Consultórios 

Cred/total 72,4 70,4 70,6 69,6 66,7 71,0 73,5 45,4 69,2 
Cred-
HRU/total 68,4 59,3 70,6 65,2 66,7 66,0 70,9 26,2 67,5 
HRU/total 4,1 11,1 0,0 4,3 0,0 4,9 2,6 19,2 1,7 
HRU/Cred 5,6 15,8 0,0 6,3 0,0 6,9 3,5 42,4 2,5 
Cred-
HRU/Cred 94,2 82,4 100 94,1 100 92,9 96,8 35,9 97,6 

Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela primeira linha da tabela 8 (Cred/total), as 

clínicas de medicina diagnóstica credenciadas à Unimed Fortaleza são 

detentoras de 71,0% de todos os equipamentos de medicina diagnóstica do 

município de Fortaleza, com especial atenção para os equipamentos de 

ultrassom, situação em que as clínicas credenciadas detêm 72,4% de todos os 

equipamentos. 

Com relação aos médicos especializados em radiologia e diagnóstico por 

imagem e aos técnicos em radiologia, constata-se que as clínicas credenciadas 

empregam 73,5% do total de médicos com essa especialidade e 45,4% do total 

de técnicos em radiologia empregados em todas as clínicas no município de 

Fortaleza. 

 Por fim, observa-se que as clínicas credenciadas à Unimed Fortaleza 

são detentoras de 69,2% de todos os consultórios destinados a atividade de 

medicina diagnóstica no município de Fortaleza. 

A segunda linha da tabela 8 apresenta a relação existente entre as 

clínicas credenciadas retirando o Centro de Imagem HRU (Hospital Regional 

da Unimed) com o intuito de verificar se a clínica da Unimed Fortaleza afeta 

substancialmente os percentuais obtidos na 1ª linha. 
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Ao se avaliar a 3ª e 4ª linhas da tabela 8, constata-se a discrepância em 

número de técnicos em radiologia do Centro de Imagem HRU tanto em relação 

ao número total de clínicas (19,2%) quanto em relação ao número de clínicas 

credenciadas (42,4%). 

 

3.2.2. Análise das variáveis que compõem a equação de 

participação de mercado (Share) 

A análise das variáveis Share, credenciamento, domicílios particulares, 

IDHr e raio é fundamental para o exercício que será realizado na próxima 

seção, pois os resultados expressos com esses exercícios estatísticos 

complementam os resultados obtidos com o exercício econométrico. 

A tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas da variável Share para 

clínicas credenciadas e clínicas não credenciadas. 

 

Tabela 9. Estatísticas descritivas das variáveis Share, raio e domicílios 
particulares – clínicas credenciadas e não credenciadas 
 

Variáveis 
Média Desvio padrão 

Credenciadas 
Não 

credenciadas Credenciadas 
Não 

credenciadas 
Share (%) 2,1 1,6 1,69 1,70 
Raio (Km) 5,3 5,6 3,1 2,9 
Domicílios particulares 
(unidade) 10104 10415 3748 2464 

Fonte: CNES 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela tabela 9, a média da variável Share 

(participação de mercado) das clínicas credenciadas à Unimed Fortaleza é de 

2,1% e a média da participação de mercado das clínicas não credenciadas é 

de 1,6%, sendo que a Clínica Multiclínica Fortaleza, que é credenciada, é a 

líder de mercado com 7,2%. 



70 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

A tabela 10 apresenta a comparação entre as estatísticas descritivas da 

variável Raio considerando-se a amostra total e amostra de clínicas 

credenciadas. 

 

Tabela 10. Estatísticas descritivas da variável Raio a partir do Centro de 
Imagem HRU – clínicas credenciadas e não credenciadas 
 

Estatística Raio (Km a partir do HRU) 
Clínicas credenciadas Clínicas não credenciadas 

Média 5,3 5,6 
Desvio padrão 3,1 2,9 

Fonte: Google Maps 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

Como se pode verificar pela tabela 10, o raio médio a partir do Centro 

de Imagem HRU considerando-se as clínicas credenciadas é igual 5,3 km, ao 

passo que o raio médio das clínicas não credenciadas é de 5,6 km. Esse fato 

pode estar associado com a estratégia de atrair os beneficiários para o raio de 

influência do Hospital Regional da Unimed, aumentando, dessa forma, todos 

os tipos de demanda, inclusive a demanda por diagnóstico por imagem. 

A análise das variáveis Share e raio permite mencionar os seguintes 

aspectos: 

• As clínicas credenciadas possuem maior participação média de mercado 

que as clínicas não credenciadas; 

• As clínicas credenciadas estão, na média, mais próximas do Hospital 

Regional da Unimed. 

 

3.3. Dos resultados econométricos 

O modelo representado pela equação (3) e seus derivados foram 

estimados utilizando-se o método dos mínimos quadrados (OLS) com ajuste 
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de heterocedasticidade e o software estatístico utilizado para a estimação dos 

modelos foi o Gretl. 

 

3.3.1. Do efeito do credenciamento e de outras variáveis sobre 

participação de mercado das clínicas de medicina diagnóstica 

de Fortaleza 

O objetivo dessa subseção é apresentar o efeito das variáveis do lado da 

demanda (𝐷𝑃" 	e 𝐼𝐷𝐻𝑟") e do lado da oferta (𝑑𝐶𝑟𝑒𝑑! e 𝑅𝑎𝑖𝑜!) sobre a participação 

de mercado das clínicas de medicina diagnóstica do mercado relevante de 

Fortaleza. 

Para tanto, estimou-se 22  a seguinte equação de participação de 

mercado: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! = 𝛽: + 𝛽;𝑑𝐶𝑟𝑒𝑑! + 𝛽<𝐷𝑃" + 𝛽9𝐼𝐷𝐻𝑟" + 𝛽=𝑅𝑎𝑖𝑜! + 𝑒!        (4) 

 

A tabela 11 apresenta os resultados23 da estimação da equação (4). 

 

Tabela 11. Resultado da equação de participação de mercado das clínicas 
de medicina diagnóstica do município de Fortaleza 
 

Variáveis Coeficientes 
dCredi 1,14266** 
  (0,01940) 
DPj 0,00005 
  (0,57430) 
IDHrj -2,06856 
  (0,10200) 
Raioi -0,18345*** 
  (0,00130) 

 
22 Ver os dados utilizados para estimação no APÊNDICE VI. 
23 Ver output do Gretl no APÊNDICE VII. 
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Const 3,20949*** 
  (0,00430) 
R2 0,41596 
Obs 51 

* Significante ao nível de 90% 
** Significante ao nível de 95% 
*** Significante ao nível de 99% 

• P-valor entre parêntesis  
Elaboração: Mendonça Advocacia 

Como se pode verificar pela tabela 11, os sinais dos coeficientes das 

variáveis dCredi e DPj são positivos e os sinais dos coeficientes das variáveis 

IDHrj e Raioi são negativos.  

Os coeficientes das variáveis dCredi e Raioi são estatisticamente 

significantes ao nível de significância de 95% e de 99%, respectivamente, ao 

passo que os coeficientes das variáveis DPj e IDHrj são estatisticamente iguais 

a zero. 

O sinal positivo do coeficiente da variável dCredi mostra que o 

credenciamento de uma clínica de diagnóstico por imagem no município de 

Fortaleza aumenta a sua participação de mercado, uma vez que permite que 

um número maior de beneficiários de planos de saúde demande a clínica para 

procedimentos de imagem. 

O sinal negativo do coeficiente da variável Raioi joga luz sobre a 

importância do raio de influência do HRU e sobre o poder de externalidade 

gerado pelo hospital da segunda maior OPS de Fortaleza (Unimed Fortaleza). 

Nesse caso, pode-se inferir que os demandantes de serviços de medicina 

diagnóstica tendem a convergir para o mercado onde há o maior número de 

serviços médicos ofertados, sendo, no caso de Fortaleza, o mercado relevante 

geográfico do HRU. 

O coeficiente da variável DPj tende a zero, mas o IDHrj é -2,06856, 

mostrando uma relação negativa entre os bairros de alta renda e a variável 

Share. Isso parece indicar uma maior receita nas clínicas localizadas em 

bairros com menor IDHrj, sugerindo um faturamento alavancado por escala, 
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isto é, pelo atendimento de um maior número de serviços com menor valor 

agregado (tese que se coaduna com o achatamento de preços imposto pelo 

poder de mercado da Unimed). Neste caso, a inviabilização de clínicas da RMF 

não localizadas nos limites geográficos da capital, em regiões com um menor 

IDHrj, penalizaria um maior número de segurados, uma vez que regiões de 

menor poder aquisitivo parecem concentrar maior número de atendimentos. 

Alijado da possibilidade de atendimento nas clínicas descredenciadas 

arbitrariamente, este contingente populacional se veria prejudicado, sendo 

abrigado a um maior deslocamento para realização de serviços de diagnósticos 

agora restritos geograficamente ao entorno da clínica da própria Unimed. 

 

3.3.2. Do efeito do descredenciamento arbitrário sobre a 

concentração de mercado do mercado relevante de medicina 

diagnóstica de Fortaleza 

 Os resultados apresentados na tabela 11 deixam claro que as 

participações de mercado das clínicas de diagnóstico por imagem do 

município de Fortaleza dependem dos beneficiários da Unimed Fortaleza e se 

relacionam de forma inversa com a distância que essas clínicas têm do 

Hospital Regional da Unimed. Esses resultados se materializam na seguinte 

equação: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒! = 3,20949 + 1,14266 ∗ 𝑑𝐶𝑟𝑒𝑑! − 0,18345 ∗ 𝑅𝑎𝑖𝑜!     (5) 

 

 A partir do fato de terem sido descredenciadas 11 clínicas de diagnóstico 

por imagem de Fortaleza pela Unimed Fortaleza e da posse da equação (5), 

conforme reportado pela subseção 3.1., é possível: 
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(i) construir uma nova variável dCredi, associando o valor zero às 11 

clínicas descredenciadas; e 

(ii) calcular o efeito do descredenciamento das 11 clínicas sobre os 

índices de concentração ∑ % Credenciados e HHI. 

 

Onde o ∑ % Credenciados é formado pelo somatório das participações 

das clínicas que permaneceram credenciadas e o HHI é formado pelo 

somatório das participações ao quadrado de todas as clínicas existentes na 

amostra (credenciadas e descredenciadas). 

A tabela 12 apresenta os índices de concentração ∑ % Credenciados e 

HHI para as situações SEM DESCREDENCIAMENTO e COM 

DESCREDENCIAMENTO. 

 

Tabela 12. Indicadores de concentração 

Indicadores de 
concentração 

Situação  
Sem 

descredenciamento Com descredenciamento 

∑ % Credenciados24 nº ∑ % nº ∑ % 
36 75,7 25 84,8 

HHI 339,4 439,5  
∆HHI 100,1 

Elaboração: Mendonça Advocacia 

  

Como se pode verificar pela tabela 12, o descredenciamento reduziu de 

36 para 25 o número de clínicas credenciadas à Unimed Fortaleza, mas, em 

contrapartida, a participação conjunta de mercado das clínicas na situação 

com descredenciamento é superior àquela observada para a situação onde não 

houve descredenciamento (84,8% contra 75,7%). 

 
24 Para lista completa ver APENDICES VIII e IX. 
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 Adicionalmente, o ato de descredenciar 11 clínicas de medicina 

diagnóstica provocou um aumento geral na concentração de mercado do 

município de Fortaleza, saindo de um HHI de 339,4 pontos na situação sem 

descredenciamento para um HHI de 439,5 pontos na situação com 

descredenciamento. 

 

3.4. Das lições do modelo estimado 

A análise estatística e o modelo econométrico estimado jogou luz sobre 

importantes elementos anticoncorrenciais do descredenciamento de clínicas 

de medicina diagnóstica aos planos de saúde das OPS’s com elevado poder de 

mercado, principalmente quando a OPS atua com posição dominante no 

segmento de medicina diagnóstica, como é o caso da Unimed Fortaleza. 

Do ponto de vista das estatísticas apresentadas na subseção 5.2. é de 

se notar que: 

 

A. Análise estatística 

i. As clínicas credenciadas possuem maior número de médicos 

especializados em medicina diagnóstica, maior número de técnicos 

em radiologia e maior número de equipamentos médicos que as 

clínicas não credenciadas; 

ii. O Centro de Imagem HRU possui 2,5 vezes mais equipamentos que 

a média das clínicas credenciadas; 1,3 vezes mais médicos 

especializados que as clínicas não credenciadas e 15,6 vezes mais 

técnicos em radiologia que as clínicas credenciadas; 

iii. As clínicas credenciadas apresentam maior participação média de 

mercado que as clínicas não credenciadas; 

iv. As clínicas credenciadas são, na média, mais próximas fisicamente 

do Hospital Regional da Unimed (HRU) que as clínicas não 

credenciadas; 
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B. Análise econométrica 

i. Existe uma relação direta entre credenciamento das clínicas e 

participação de mercado, o que demonstra que as clínicas 

credenciadas tendem a ser mais competitivas que as clínicas não 

credenciadas; 

ii. Existe uma relação inversa entre a distância da clínica em relação 

ao HRU e a participação de mercado, o que confirma a raio de 

influência da Unimed Fortaleza; 

iii. O descredenciamento unilateral das onze clínicas provoca 

aumento de 100 pontos no HHI, saindo de 339,4 pontos para 

439,5 pontos; 

iv. O descredenciamento unilateral das onze clínicas provoca a 

elevação do somatório das participações das firmas credenciadas 

em 10 pontos percentuais, saindo de 75,7% para 84,8%. 

 

Conclusão 

 O Estudo demonstrou  juridica e economicamente que tanto a utilização 

de processos (*RFP’s) Pedidos de Propostas envidados pela Unimed Fortaleza 

quanto o descredenciamento de clínicas de medicina diagnóstica que não 

aderiram ao referido chamamento trazem consigo práticas que se 

materializam em graves infrações à ordem econômica em desfavor do mercado 

relevante de medicina diagnóstica do município de Fortaleza. 

Do ponto de vista jurídico, o Parecer demonstrou que os (RFP’s) Pedidos de 

Propostas se encontram eivados de vícios anticoncorrenciais e o 

descredenciamento arbitrário, unilateral e impositivo por parte da Unimed 

Fortaleza resultaram nas seguintes infrações à ordem econômica: 

• Limitação da livre iniciativa e da livre concorrência; 

• Domínio de mercado relevante; 
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• Abuso de posição dominante; 

• Recusa de manutenção do credenciamento dentro das condições 

normais de mercado;  

• Interrupção  na relação comercial com as onze clínicas credenciadas em 

razão da não aceitação dos (RFP’s) Pedidos de Propostas em razão da 

existência das seguintes cláusulas anticoncorrenciais: (i) limitação 

geográfica para a participação no certame; (ii) exigência de médico 

credenciado; e (iii) diferenciação nas remunerações entre médicos 

credenciados e não credenciados.  

 

Todas essas infrações trazem prejuízos relevantes para o 

desenvolvimento do segmento de saúde suplementar no município de 

Fortaleza, como, por exemplo, a elevação da concentração de mercado das 

clínicas que seguem credenciadas e a elevação da concentração do mercado 

como um todo. 

O exercício estatístico e econométrico implementado, demonstrou que: 

• O Centro de Diagnóstico HRU possui participação de mercado maior 

que a média das clínicas credenciadas; 

• As clínicas credenciadas possuem uma participação de mercado maior 

que as clínicas não credenciadas; 

• A distância média das clínicas credenciadas em relação ao Hospital 

HRU é inferior à distância média das clínicas não credenciadas; 

• O credenciamento afeta positivamente a participação de mercado da 

clínica de medicina diagnóstica; 

• A distância da clínica em relação ao Hospital ao HRU afeta 

negativamente a participação da clínica de medicina diagnóstica; 
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Por fim, todos os efeitos estatísticos e econométricos apresentados 

resultaram em piora do ambiente concorrencial para a clínicas de medicina 

diagnóstica do município de Fortaleza identificando-se que: 

 

• O somatório das clínicas com essas características subiu de 75,6% para 

84,7% com o descredenciamento das 11 clínicas; e 

• Houve aumento da concentração do mercado relevante de medicina 

diagnóstica, saindo de um índice HHI de 339,4 pontos para 429 pontos. 

 

Portanto, é de ver que as práticas impetradas pela Unimed Fortaleza 

lesaram a concorrência do mercado de medicina diagnóstica no município de 

Fortaleza e, a continuar com essas práticas, os efeitos serão ainda mais 

danosos para a concorrência e para o bem-estar dos beneficiários dos planos 

de saúde da Unimed Fortaleza. 

 

É o Estudo. 

 

Rachel Pinheiro de Andrade Mendonça 

OAB/DF nº 42.489 _ OAB/RJ 143.377 

 

Lívia Cecília Barbosa Gonçalves Machado 

Corecon/RJ nº 27.066 

 

 

 
 
 
 



79 
Mendonça Sociedade Individual de Advocacia 

SHS Quadra 06 Conjunto “A”, Bloco “C”, Sala nº 1120 – 
 Ed. Business Center Tower, Complexo Brasil 21– Asa Sul - Brasília/DF 

70.322-915  (61) 3032-2733   99381-7337 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. Íntegra do edital de convocação para licitação privada da 
Unimed Fortaleza – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
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ANEXO II. Íntegra do edital de convocação para licitação privada da 
Unimed Fortaleza – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
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APÊNDICE I. Clínicas de medicina diagnóstica no município de Fortaleza 
Nº Clínica  
1 ACLIMAGEM25 
2 BOGHOS BOYADIJAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM26 
3 BOGHOS DOM LUIS 
4 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM 
5 CENTRO DE IMAGEM HRU 
6 CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA do Ceará 

7 
CENTRO MEDICO VIDA IMAGEM BEZERRA DE MENEZES 
(HAPVIDA) 

8 CIMAGEM - Centro Integrado de Imagem 
9 CLINECO - CLINICA DE ECOGRAFIA 
10 CLINICA BEROALDO JUREMA 
11 CLINICA CENTRUS 

12 
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA TODOS 
LTDA 

13 
CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
PRONTOIMAGEM LTDA 

14 CLINICA DE IMAGEM DO CEARA 
15 CLÍNICA DE IMAGENS DO HOSPITAL BATISTA  
16 CLINICA DR. FEITOSA 
17 CLINICA DR. MARIO MARCIO 
18 CLINICA DR. RONALDO BARREIRA 
19 CLINICA HUMANAIMAGEM 
20 CLINICA IMAGEMAMA 
21 CLINICA MARIO DE ASSIS 
22 CLINICA RADIUS 
23 CLINICA RADIX POR IMAGEM 
24 CLINICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 
25 Clínica SIM  
26 CLINICA TRAJANO ALMEIDA 

27 
CLINICA UNIVERSITARIA DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM FATECI 

28 CLINICAS ESPEC MONDUBIM 
29 CLINIMAGEM FORTALEZA 
30 CONCEPTUS IMAGEM 
31 DANTAS RADIOLOGIA LTDA ME 
32 DESFOS - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 
25 http://aclimagem.com.br/ 
26		
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33 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM (DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM EAP EIRELO EPP) 

34 ECOGENESIS - SERVICOS MEDICOS (Radiogênesis) 
35 ELOCLIN CLINICA MEDICA 
36 FORT – IMAGEM 
37 GASTROIMAGEM 
38 MATER IMAGEM 
39 MED DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 
40 MONTE KLINIKUM DIAG.POR IMAGEM (Amil) 
41 MULTICLINICA FORTALEZA 
42 NAMI NUCLEO DE ATENCAO MEDICA INTEGRADA 
43 NUCLEO DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
44 OMNIMAGEM MILLENIUM 
45 OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS 
46 RADIOGÊNESIS (RR SERICOS MEDICOS S S LTDA) 
47 SANTA IMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS  
48 SONIMAGEM 
49 UDI 
50 UNIDADE CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA LTDA 
51 UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM 

Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

APÊNDICE II. Prestadores Unimed Fortaleza de Ressonância Magnética 
(somente Fortaleza) 

Clínica Fortaleza 

BOGHOS DOM LUIS X 

CL. SAO CARLOS DIAG POR IMAGEM X 

CLINICA BOGHOS BOYADIJAN X 

CLINICA TRAJANO ALMEIDA X 

OMNIMAGEM CENTRO27 X 

SONIMAGEM X 

UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM X 

Fonte: https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

 
27 http://www.omnimagem.com.br/ 
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APÊNDICE III. Prestadores Unimed Fortaleza de Tomografia 
Computadorizada 

Clínica  Fortaleza Maracanaú  

BOGHOS DOM LUIS X  

CL. SAO CARLOS DIAG POR 
IMAGEM 

X  

CLINICA BOGHOS BOYADIJAN X  

CLINICA TRAJANO ALMEIDA X  

OMNIMAGEM CENTRO X  

SONIMAGEM X  

UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM X  

CL CAMPOS ELISIOS  X 

Fonte: https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

APÊNDICE IV. Prestadores Unimed Fortaleza Ultrassonografia 
Clínica  Aracat

i 
Cascav
el 

Fortalez
a 
 

Maracana
ú 

Maranguap
e 

POLICLINICA DE 
ARACATI 

X     

CL SAUDE INTEG 
LUIZA MOREIRA 

 X    

ACLIMAGEM   X   
BOGHOS DOM 
LUIS 

  X   

CENTRO DE DIAG. 
POR IMAGEM 

  X   

CENTRO DE 
IMAGEM HRU 

  X   

CENTRO DE 
MEDICINA DA 
MULHER 

  X   

CENTRO DE 
ULTRASSONOGRAF
IA 

  X   

CIMAGEM   X   
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CL. SAO CARLOS 
DIAG POR IMAGEM 

  X   

CLINECO - CLINICA 
DE ECOGRAFIA 

  X   

CLINICA BENFICA   X   
CLINICA 
BEROALDO 
JUREMA 

  X   

CLINICA BOGHOS 
BOYADIJAN 

  X   

CLINICA CENTRUS   X   
CLINICA DE 
IMAGEM DO 
CEARA 

  X   

CLINICA DR. 
FEITOSA 

  X   

CLINICA DR. 
RONALDO 
BARREIRA 

  X   

CLINICA HUMANA 
IMAGEM 

  X   

CLINICA 
IMAGEMAMA 

  X   

CLINICA MADRE 
TEREZA 

  X   

CLINICA MARIO DE 
ASSIS 

  X   

CLINICA R. DR. 
MARIO MARCIO 

  X   

CLINICA RADIUS   X   
CLINICA RADIX 
POR IMAGEM 

  X   

CLINICA SAUDE DA 
MULHER 

  X   

CLINICA TRAJANO 
ALMEIDA 

  X   

CLINICA 
ULTRAVIDA 

  X   
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CLINICAS ESPEC 
MONDUBIM 

  X   

CONCEPTUS 
IMAGEM 

  X   

ECO - IMAGEM   X   
ECOCLINICA   X   
ECOGENESIS - 
SERVICOS 
MEDICOS 

  X   

ELOCLIN CLINICA 
MEDICA 

  X   

FEMINIMAGEM   X   
FORT - IMAGEM   X   
FORT-IMAGEM II   X   
GASTROIMAGEM   X   
ICCARDIO II   X   
MATER IMAGEM   X   
MONTE KLINIKUM 
DIAG.POR IMAGEM 

  X   

MULTICLINICA 
FORTALEZA 

  X   

NAMI   X   
OMNIMAGEM BEZ. 
DE MENEZES 

  X   

OTOIMAGEM 
DIAGNOSTICOS 

  X   

SONIMAGEM28   X   
UDI   X   
ULTRASSOM DE 
FORTALEZA 

  X   

UNIDADE 
CEARENSE DE US 

  X   

UNIMAGEM - UNID 
CE DE IMAGEM 

  X   

CL CAMPOS 
ELISIOS 

   X  

OMNIMAGEM 
MARACANAU 

   X  

 
28	http://sonimagem.com.br/	
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UNO 
DIAGNOSTICOS 

   X  

ECO - IMAGEM     X 
Fonte: https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

APÊNDICE V. Prestadores Unimed Fortaleza Raio X 
Clínica  Aracati Fortaleza 

 
Maracanau 

POLICLINICA DE ARACATI X   
BOGHOS DOM LUIS  X  
CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM  X  
CENTRO DE IMAGEM HRU  X  
CL. SAO CARLOS DIAG POR 
IMAGEM 

 X  

CLINICA BEROALDO JUREMA  X  
CLINICA BOGHOS BOYADIJAN  X  
CLINICA DE IMAGEM DO CEARA  X  
CLINICA DR. RONALDO BARREIRA  X  
CLINICA HUMANA IMAGEM  X  
CLINICA MARIO DE ASSIS  X  
CLINICA R. DR. MARIO MARCIO  X  
CLINICA RADIUS  X  
CLINICA RADIX POR IMAGEM  X  
CLINICA TRAJANO ALMEIDA  X  
ECOGENESIS - SERVICOS 
MEDICOS 

 X  

FORT - IMAGEM  X  
FORT-IMAGEM II  X  
GASTROIMAGEM  X  
MONTE KLINIKUM DIAG.POR 
IMAGEM 

 X  

MULTICLINICA FORTALEZA  X  
NAMI  X  
OMNIMAGEM BEZ. DE MENEZES  X  
OMNIMAGEM CENTRO  X  
OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS  X  
SONIMAGEM  X  
UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM  X  
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CL CAMPOS ELISIOS   X 
OMNIMAGEM MARACANAU   X 
UNO DIAGNOSTICOS   X 

Fonte: https://www.unimedfortaleza.com.br/guia-medico 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

APÊNDICE VI. Dados para estimação da equação de participação de 
mercado 

Nome Clínica DP IDHr dcred equipamentos médicos Consultórios raio % 
ACLIMAGEM 1 13723 0,780 1 5 7 5 3,80 2,76 
OMNIMAGEM MILLENIUM 2 9717 0,241 1 16 23 19 3,60 9,06 
CLINICA BEROALDO 
JUREMA 3 13723 0,780 1 16 27 13 5,30 10,63 
CLINICA MARIO DE ASSIS 4 9717 0,241 1 12 12 8 3,70 4,72 
UNIMAGEM - UNID CE DE 
IMAGEM 5 5549 0,360 1 9 9 1 7,80 3,54 
GASTROIMAGEM 6 13723 0,780 1 11 7 7 5,50 2,76 
CLINICA HUMANAIMAGEM 7 4844 0,722 1 10 7 1 3,20 2,76 

ECOGENESIS - SERVICOS 
MEDICOS (Radiogênesis) 8 13723 0,780 1 3 7 1 3,90 2,76 
SONIMAGEM 9 13723 0,780 1 11 6 7 2,00 2,36 
CENTRO DE IMAGEM HRU 10 8301 0,190 1 18 30 5 0,00 11,81 
MULTICLINICA FORTALEZA 11 3064 0,200 1 10 7 45 9,20 2,76 

NAMI NUCLEO DE ATENCAO 
MEDICA INTEGRADA 12 5901 0,200 1 4 8 9 8,20 3,15 
OTOIMAGEM 
DIAGNOSTICOS 13 13723 0,780 1 12 8 2 2,50 3,15 
BOGHOS DOM LUIS 14 12690 1,000 1 6 4 10 5,90 1,57 
CLINICA SAO CARLOS 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA 15 13723 0,780 1 20 9 16 3,00 3,54 
CLINICA CENTRUS 16 4844 0,722 1 7 4 4 4,40 1,57 
CLINICA RADIX POR 
IMAGEM 17 9225 0,160 1 7 6 1 8,70 2,36 
CENTRO DE 
ULTRASONOGRAFIA do 
Ceará 18 13723 0,780 1 3 3 2 3,30 1,18 
CIMAGEM - Centro Integrado 
de Imagem 19 9717 0,241 1 3 4 1 5,10 1,57 
CLINECO - CLINICA DE 
ECOGRAFIA 20 9717 0,241 1 1 3 2 3,60 1,18 
CLINICA IMAGEMAMA 21 12690 1,000 1 2 3 2 5,30 1,18 
CLINICA DR. MARIO MARCIO 22 12690 1,000 1 8 5 2 4,50 1,97 
UDI 23 2834 0,270 1 17 4 1 7,00 1,57 

UNIDADE CEARENSE DE 
ULTRASONOGRAFIA LTDA 24 13723 0,780 1 5 3 5 3,00 1,18 
RADIOGÊNESIS (RR 
SERICOS MEDICOS S S 
LTDA) 25 13723 0,780 0 11 3 1 4,80 1,181 
CENTRO DE DIAG. POR 
IMAGEM 26 13723 0,780 1 3 2 1 3,00 0,787 
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BOGHOS BOYADIJAN 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 27 13723 0,780 1 7 2 1 3,70 0,787 
CLINICA RADIUS 28 7419 0,660 1 5 2 5 2,60 0,787 
CLINICA TRAJANO ALMEIDA 29 12690 1,000 1 20 2 1 5,40 0,787 
MATER IMAGEM 30 4844 0,722 1 3 2 1 2,60 0,787 

CLÍNICA DE IMAGENS DO 
HOSPITAL BATISTA  31 13723 0,780 0 3 6 2 4,70 2,362 
Clínica SIM  32 9717 0,241 0 10 2 24 4,80 0,787 
CLINICA DE IMAGEM DO 
CEARA 33 9717 0,241 1 4 1 2 7,20 0,394 
CLINICA DR. FEITOSA 34 7419 0,660 1 1 1 7 1,50 0,394 
CLINICA DR. RONALDO 
BARREIRA 35 9717 0,241 1 2 3 2 3,30 1,181 
CLINICAS ESPEC 
MONDUBIM 36 4753 0,080 1 2 1 6 14,70 0,394 
CONCEPTUS IMAGEM 37 12690 1,000 1 3 1 1 5,50 0,394 
ELOCLIN CLINICA MEDICA 38 5338 0,380 1 3 1 9 9,40 0,394 
FORT - IMAGEM 39 13723 0,780 1 5 1 4 3,70 0,394 

MONTE KLINIKUM DIAG.POR 
IMAGEM (Amil) 40 12690 1,000 1 1 1 10 6,10 0,394 
DELFOS - Diagnóstico por 
Imagem 41 5901 0,200 0 7 1 10 9,80 0,394 
DANTAS RADIOLOGIA LTDA 
ME 42 12174 0,120 0 4 1 4 6,60 0,394 

SANTA IMAGEM CLÍNICA DE 
DIAGNÓSTICOS  43 9717 0,241 0 1 1 2 4,80 0,394 
CLINIMAGEM FORTALEZA 44 9225 0,160 0 5 1 1 9,20 0,394 
CLINICA UNIVERSITARIA DE 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
FATECI 45 9717 0,241 0 4 0 7 3,20 0,000 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
(DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
EAP EIRELO EPP) 46 7237 0,040 0 2 1 1 9,80 0,394 
CLINICA DE DIAGNOSTICO 
POR IMAGEM PARA TODOS 
LTDA 47 9717 0,241 0 5 3 1 3,90 1,181 
MED DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM LTDA 48 7251 0,440 0 3 1 1 1,70 0,394 
NUCLEO DIAGNOSTICO POR 
IMAGEM 49 9717 0,241 0 6 1 1 4,60 0,394 
CLINICA DE DIAGNOSTICO 
POR IMAGEM 
PRONTOIMAGEM LTDA 50 12690 1,000 0 1 4 1 4,80 1,575 
CENTRO MEDICO VIDA 
IMAGEM BEZERRA DE 
MENEZES  51 13723 0,780 0 3 3 7 3,00 1,181 

 
Elaboração: Mendonça Advocacia 

 

APÊNDICE VII. Output do Gretl 
 
Modelo 1: Heteroscedasticidade-corrigida, usando as observações 1-51 
Variável dependente: pmed 
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             coeficiente    erro padrão   razão-t   p-valor 
  --------------------------------------------------------- 
  const       3,20949       1,06702        3,008    0,0043  *** 
  dcred       1,14266       0,471792       2,422    0,0194  ** 
  DP          5,45960e-05   9,64904e-05    0,5658   0,5743  
  IDHr       −2,06856       1,23970       −1,669    0,1020  
  raio       −0,275667      0,0714392     −3,859    0,0004  *** 
 
Estatísticas baseadas nos dados ponderados: 
 
Soma resíd. quadrados   252,7434   E.P. da regressão       2,344018 
R-quadrado              0,415957   R-quadrado ajustado     0,365171 
F(4, 46)                8,190338   P-valor(F)              0,000045 
Log da verossimilhança −113,1799   Critério de Akaike      236,3597 
Critério de Schwarz     246,0189   Critério Hannan-Quinn   240,0508 
 
Estatísticas baseadas nos dados originais: 
 
Média var. dependente  1,960784   D.P. var. dependente   2,423727 
Soma resíd. quadrados  254,1014   E.P. da regressão      2,350307 
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Excluindo a constante, a variável com maior p-valor foi 4 (DP) 

 

APÊNDICE VIII. Somatório das participações das firmas credenciadas – 
SEM DESCREDENCIAMENTO 

Nº Clínica  % 
1 MULTICLINICA FORTALEZA 7,218 
2 CLINICA BEROALDO JUREMA 6,649 
3 CENTRO DE IMAGEM HRU 6,293 

4 
CLINICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA 5,033 

5 CLINICA MARIO DE ASSIS 3,697 
6 GASTROIMAGEM 2,824 
7 SONIMAGEM 2,693 
8 NAMI NUCLEO DE ATENCAO MEDICA INTEGRADA 2,506 
9 OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS 2,463 
10 CLINICA TRAJANO ALMEIDA 2,341 
11 UDI 2,310 
12 BOGHOS DOM LUIS 2,295 
13 UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM 2,182 
14 CLINICA HUMANAIMAGEM 2,017 
15 ACLIMAGEM 2,000 
16 CLINICA CENTRUS 1,684 
17 CLINICA DR. MARIO MARCIO 1,677 
18 CLINICA RADIX POR IMAGEM 1,592 
19 ELOCLIN CLINICA MEDICA 1,489 
20 UNIDADE CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA LTDA 1,475 
21 MONTE KLINIKUM DIAG.POR IMAGEM (Amil) 1,411 
22 CLINICA RADIUS 1,344 
23 ECOGENESIS - SERVICOS MEDICOS (Radiogênesis) 1,331 
24 FORT - IMAGEM 1,094 
25 BOGHOS BOYADIJAN DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 1,067 
26 CLINICA DR. FEITOSA 1,057 
27 CLINICAS ESPEC MONDUBIM 1,037 
28 CIMAGEM - Centro Integrado de Imagem 0,937 
29 CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA do Ceará 0,924 
30 CLINICA IMAGEMAMA 0,826 
31 CLINICA DR. RONALDO BARREIRA 0,826 
32 CLINICA DE IMAGEM DO CEARA 0,760 
33 CLINECO - CLINICA DE ECOGRAFIA 0,728 
34 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM 0,675 
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35 MATER IMAGEM 0,675 
36 CONCEPTUS IMAGEM 0,544 

Total   75,673 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
 

APÊNDICE IX. Somatório das participações das firmas credenciadas – 
COM DESCREDENCIAMENTO 

nº Clínica  % 
1 CENTRO DE IMAGEM HRU 4,352 
2 CLINICA DR. FEITOSA 4,077 
3 MATER IMAGEM 3,875 

4 
CLINICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA 3,802 

5 UNIDADE CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA LTDA 3,802 
6 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM 3,802 
7 CLINICA HUMANAIMAGEM 3,765 
8 CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA do Ceará 3,747 
9 CLINICA DR. RONALDO BARREIRA 3,747 
10 CLINECO - CLINICA DE ECOGRAFIA 3,692 
11 CLINICA MARIO DE ASSIS 3,673 
12 ACLIMAGEM 3,655 
13 CLINICA CENTRUS 3,545 
14 CIMAGEM - Centro Integrado de Imagem 3,417 
15 CLINICA BEROALDO JUREMA 3,380 
16 GASTROIMAGEM 3,343 
17 CONCEPTUS IMAGEM 3,343 
18 MONTE KLINIKUM DIAG.POR IMAGEM (Amil) 3,233 
19 CLINICA DE IMAGEM DO CEARA 3,031 
20 UNIMAGEM - UNID CE DE IMAGEM 2,921 
21 NAMI NUCLEO DE ATENCAO MEDICA INTEGRADA 2,848 
22 CLINICA RADIX POR IMAGEM 2,756 
23 MULTICLINICA FORTALEZA 2,664 
24 ELOCLIN CLINICA MEDICA 2,628 
25 CLINICAS ESPEC MONDUBIM 1,655 

Total   84,754 
Elaboração: Mendonça Advocacia 
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