


Unimed Brasil

A Unimed é a maior experiência cooperativista na área da 

saúde em todo o mundo e também a maior rede de assistência 

médica do Brasil:

Presente em 83% território 

nacional;

375 cooperativas do sistema;

109 mil médicos cooperados;

3.244 hospitais credenciados;

103 hospitais próprios;

16 milhões de clientes;

Detém 34% do mercado 

nacional de planos de saúde;

16º ano consecutivo 

Marca Top of Mind.



Estrutura Unimed Campinas

41 anos de sucesso e liderança em 
saúde suplementar.

Mais de 4.000 contratos empresariais.

Mais de 2.900 médicos cooperados, 
22 hospitais e 9 day hospitals.

171 clínicas e laboratórios.

Mais de 620 mil beneficiários.

Atendimento médico personalizado com 
hora marcada.

Equipamentos de última geração para 
segurança nos diagnósticos.



Diferenciais

Assistência Domiciliar realizada por uma equipe de

profissionais qualificados que proporcionam  

atendimento médico humanizado a pacientes crônicos. 

Ambulatório de Curativos  e Antibioticoterapia 

endovenosa

Assistência Domiciliar Unimed Campinas

*de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos pela 
Unimed Campinas. 



Diferenciais

Inter Hospitalar nacional;

Pré Hospitalar em toda área de ação;

Aconselhamento Médico 24 horas.

URSA – UNIDADE DE RESGASTE E 
SERVIÇO DE APOIO.

• casos especiais (obesidade mórbida e  
traumas).
• cobertura para área de ação da 
Unimed Campinas

Remoção Hospitalar



Diferenciais

 Inaugurado em 06 de 

fevereiro de 2009; 

 Rua Camargo Paes, 198

Guanabara - Campinas;

 Capacidade para atender 

mais de 65 sessões por dia;

 Prêmio de excelência pela 

Central Nacional Unimed.

CQA – Centro de Quimioterapia Ambulatorial



Diferenciais

Espaço  projetado para realização de atendimentos 

não médicos  em Fonoaudiologia, Nutrição, Terapia 

Ocupacional e Psicologia.

Programas de educação continuada em

Medicina Preventiva, voltada para patologias

crônicas, como: diabetes, hipertensão,

obesidade, tabagismo e depressão, além de

programas de gestantes e ginástica laboral.

CIMPO – Centro Integrado de Medicina 
Preventiva e Ocupacional

Centro multidisciplinar Integrado



Contrato



Extensão Nacional

Liberdade de utilização da rede Unimed; a mais completa rede 
credenciada do país;

Proporciona atendimento de rotina médico hospitalar completo, em 
todo Brasil;

Contempla todas as coberturas da lei 9656/98,  editada pelo 

Ministério da Saúde,  e suas eventuais alterações;



Extensão Nacional

Utilização Nacional:

Os exames e procedimentos cirúrgicos, deverão ser realizados

na mesma área de ação* em que o beneficiário passou pela consulta

que originou a solicitação médica.

Fora da regra acima, o beneficiário deverá se dirigir até a sede

da Unimed local onde quiser realizar o procedimento, e solicitar a

transcrição da guia.

* Cada Unimed, possui uma área de atuação que abrange um grupo

de municípios, consulte o guia médico nacional.



Coberturas  lei n.º 9656 / 98

Consultas, exames clínicos e laboratoriais;

Próteses e órteses nacionais,  ligadas a atos cirúrgicos não estéticos.

Internações hospitalares sem limites inclusive para UTI;

Hemodiálise, quimioterapia, radioterapia;

Cirurgia de miopia e hipermetropia,  conforme diretriz da ANS;

Cirurgia bariátrica, cardíaca e hemodinâmica;

Transplante de rins, córnea e medula óssea;

Vasectomia e laqueadura, conforme diretriz da ANS;

Acidentes de Trabalho (pronto atendimento).



Como utilizar o plano



Consultas

Consultas em consultório
O atendimento é personalizado, com hora marcada. A relação dos 

médicos cooperados e serviços credenciados da Unimed Campinas estão 

disponíveis para consulta no site www.unimedcampinas.com.br.

Retorno
Cada consulta dá direito a retorno em 27 dias corridos, a contar da 

data da primeira consulta realizada.

Pronto-socorro
Deve ser utilizado somente em casos de urgência e emergência: 

não existe retorno em pronto-socorro. 



Exames

Exames de alta complexidade
O beneficiário deverá ligar para o Teleatendimento 24h (0800 136688). 

Na maior parte dos casos, o procedimento é liberado na hora por meio 

de senha eletrônica.

Para determinados procedimentos, o beneficiário deverá levar o pedido 

até a Unimed, pois poderá passar por auditoria médica, com liberação 

prevista em até 72 horas úteis.

Exames simples
Não há necessidade de autorização prévia (senha), basta apresentar 

o pedido médico ao laboratório ou clínica.



Internações

Situações de urgência/emergência

Internações, cirurgias e parto programados
O beneficiário deverá pegar  autorização  antecipadamente  na Sede ou 

nas unidades descentralizadas para a realização deste procedimentos. 

O beneficiário não precisará pegar autorização.

O beneficiário deverá utilizar sempre hospitais da rede credenciada.



Carência



Carências

Quem pode ser incluído no contrato

Titulares e dependentes de acordo com as regras contratuais.

Após 30 dias a partir da data de nascimento / casamento   / 
adoção.

Após o prazo abaixo as novas inclusões com carência



Carências

Quem pode ser incluído no contrato

Titulares e dependentes de acordo com as regras 
contratuais,incluindo pai, mãe, sogro e sogra.

Após 30 dias a partir da data de nascimento / casamento   / 
adoção.

Após o prazo abaixo as novas inclusões com carência
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