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ORIENTAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DAS REDES PRÓPRIA E CREDENCIADAS 

 

Prezados Beneficiários, 

 

Em busca de assegurar uma assistência à saúde de qualidade aos magistrados, 

servidores e familiares dos que fazem a Justiça do Trabalho em Pernambuco, desde 

outubro de 2020 os beneficiários do TRT6 Saúde contam com três redes de serviços a 

sua disposição: a rede TRT6 Saúde (própria) e as redes credenciadas da Unimed 

Recife e Camed Saúde. 

 

Rede Própria – utilização da carteira TRT6 Saúde. 
 
Conta com hospitais gerais e especializados, clínicas, laboratórios e serviços auxiliares 

de diagnóstico contratados diretamente pelo nosso programa, o que proporciona a 

oferta de assistência à saúde com qualidade por preços mais baixos. 

 

Consulte o Guia Médico do TRT6 Saúde que será continuamente atualizado com a 

inserção de novos credenciados (https://www.trt6.jus.br/portal/trt6-saude/rede-

propria) e procure diretamente o atendimento que necessita, apresentando a carteira 

do TRT6 Saúde e um documento de identidade oficial com foto. A carteira virtual já 

está disponível na área do servidor on-line com o mesmo login e senha de acesso ao 

contracheque, e as carteiras físicas já estão sendo entregues. 

 

Ao priorizar a utilização da rede própria, você terá várias vantagens, como 

autorizações de procedimentos mais rápidas, coparticipação menor, não pagar taxa de 

administração, além de contribuir para a redução de despesas assistenciais e, 

consequentemente, contribuir para o equilíbrio econômico-financeiro do programa.  

 

Rede Credenciada – Unimed Recife 
 

A rede da Unimed Recife está disponível em todo o território nacional e pode ser 

utilizada livremente. Contudo, destacamos que, a partir de 01 de outubro de 2020, 

passou a ser cobrada uma taxa administrativa sobre o valor dos procedimentos 

realizados com a carteira da Unimed Recife em hospitais gerais ou especializados, em 

conformidade o parágrafo único do art. 75 do regulamento geral do programa. 

 

A taxa administrativa a ser repassada varia de 10% a 16% e será somada a 

coparticipação, estando sujeita aos limites previstos no regulamento geral.  

 

Nos demais municípios da Região Metropolitana do Recife, interior do estado de 

Pernambuco, bem como em outros estados do país, não haverá a cobrança da referida 

taxa neste momento. 
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Rede Credenciada – Camed Saúde 
 

Desde junho de 2020, o TRT6 Saúde firmou acordo de reciprocidade com a Camed 

Saúde – autogestão dos funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – por meio do 

qual os nossos beneficiários poderão utilizar os serviços da sua rede de atendimento, e 

vice-versa, com exceção dos oferecidos na respectiva cidade-sede de cada 

autogestão. Dessa maneira, os beneficiários do TRT6 Saúde poderão utilizar a rede da 

Camed em todo o território nacional, com exceção da cidade do Recife, onde o sistema 

está bloqueado. 

 

 A carteira da Camed também já está sendo entregue, mas você já pode acessar a 

carteira virtual, baixando o aplicativo Camed Saúde nas lojas Apple e Play Store. (o 

passo a passo é: 1) entrar na play store; 2) baixar o app Camed Saúde; 3) clicar em 

“Carteirinha”; 4) entrar como primeiro acesso e 5) preencher com os dados 

solicitados. 

 

 A rede credenciada poderá ser consultada no aplicativo, além do portal 

www.camed.com.br (link externo). 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail trt6saude@trt6.jus.br ou pelo 

telefone: 81 3225-3220. 

 

REDES COPARTICIPAÇÃO TAXA 
ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA 

TRT6 Saúde 
(própria) 

Sim Não Recife e Região 

Metropolitana 

Unimed 
Recife 

Sim Sim. Para todos os 

hospitais na 

cidade do Recife 

Em todo o 

território 

nacional 

Camed 
Saúde 

Sim Não Em todo o 

território 

nacional, com 

exceção na 

cidade do Recife 

    

 


