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1. Mensagem de Boas-Vindas

Olá. Como cliente da Unimed VS, há várias coisas que você precisa saber 
para usar o seu plano da melhor maneira possível. Por isso, queremos 
contar um pouco sobre a cooperativa e como ela se organiza.
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1.1. A Unimed no Brasil
O Sistema Unimed proporciona acesso à rede em todo 
território nacional para atendimento de urgência e 
emergência.No caso de planos regionais, a abrangência 
para consultas é restrita à área de atuação. Atualmente 
atende mais de 16 milhões de beneficiários nas 
suas 345 cooperativas credenciadas. Possui mais de 
115 mil médicos cooperados ativos, 119 hospitais 
próprios, além de 2.506 hospitais credenciados.

1.2. A Unimed VS
A Unimed VS atua em 11 municípios do Vale do Sinos.  
Possui 2 unidades de atendimento 24h (NH e SL). Além disso, 
2 hospitais-dia 24h e 1 hospital próprio, com 2 unidades de 
internação clínica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica, bloco 
cirúrgico, UTI adulto, UTI neonatal, centro de diagnóstico, 
serviço de endoscopia, colonoscopia e oncologia.
Para remoções e resgates, contamos com ambulâncias 
e UTIs móveis. Unimed Lar e Medicina Preventiva são 
outros serviços disponibilizados para promover a qualidade 
de vida dos clientes. Em uma estrutura independente, 
a Unidade de Consultas disponibiliza agenda em 
várias especialidades médicas com hora marcada.
Além dos serviços próprios, a Unimed VS conta  
com uma ampla rede de serviços credenciados,  
com 508 médicos cooperados, 35 especialidades,  
381 consultórios especializados, laboratórios de análises 
clínicas, centros de diagnóstico e imagem, prestadores 
voltados ao tratamento de terapias clínicas (nutrição, 
fonoaudiologia e psicologia), clínicas de fisioterapia, 
hospitais na região, entre os demais serviços.
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2. Informações básicas

2.1. Meu cartão
A Unimed Vale do Sinos fornece um cartão de identificação 
para cada cliente inscrito no plano de saúde.

Utilize o seu cartão da seguinte forma
• Carregue-o sempre com você.
• Apresente sempre um documento com foto junto ao cartão.
• Guarde seu cartão em local livre da umidade e calor.
• Evite aproximá-lo de imãs, celulares ou aparelhos eletrônicos 
para não perder o contato magnético.
• No caso de roubo, perda ou extravio do cartão, o cliente deve in-
formar imediatamente a Unimed pela Central de Relacionamento 
com Cliente 24h, através do telefone 0800 642 1800 ou pelo 
e-mail relacionamentocliente@vs.unimed.com.br.
• O cliente não deve emprestar seu cartão a outra pessoa.
A utilização do cartão Unimed por alguém que não seja o cliente 
caracteriza falsidade ideológica e é crime. Cuide do seu cartão.

2.2. Como usar meu plano
Para você aproveitar melhor o seu plano, ele deve ser bem 
utilizado. Por isso, siga as seguintes orientações:
- Não empreste seu cartão para terceiros. Ele é de uso exclusivo seu. 
- Quando realizar uma consulta, leve seu cartão e 
um documento de identificação com foto.
- Se não puder comparecer à consulta ou exame agendados, desmarque com 
24 horas de antecedência, para que outra pessoa possa utilizar o horário.
- Carência é o prazo que você precisa esperar até poder utilizar o seu plano. 
- Caso o seu plano tenha carência, esse prazo varia conforme o serviço/
atendimento (consultas, exames ou internações), e começa a ser contado a partir 
da data de inclusão do beneficiário no plano de saúde (vigência do contrato).
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3. Estrutura disponível

3.1. Hospital Unimed Vale do Sinos
Um hospital próprio que disponibiliza excelente estrutura de 
atendimento, com Unidades de Internação, Unidades de Terapia 
Intensiva Adulto e Neonatal, Centro de Oncologia, Centro de Diagnóstico 
por Imagem, Endoscopia, Colonoscopia e Bloco Cirúrgico.

3.2. Hospital Dia e  
Pronto Atendimento 24 horas
3.2.1. São Leopoldo
Atendimento de urgência e 
emergência 24 horas. O Centro 
de Diagnósticos realiza exames 
de Raio-X, análises clínicas, 
ecografias, endoscopia (alta 
e baixa) e tomografia.
O bloco cirúrgico possui  
4 salas cirúrgicas e 28 leitos  
de internação com permanência 
máxima de 24 horas.
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3.3. Outras Unidades
A Unimed VS coloca também à disposição dos clientes outras 
unidades de atendimento: Campo Bom e Portão.

3.4. Unimed Pleno
A Unimed Vale do Sinos disponibiliza duas unidades exclusivas de atendimento 
para clientes do Pleno, com muita comodidade e acesso facilitado.

Novo Hamburgo São Leopoldo

3.2.2. Novo Hamburgo
Disponibiliza 3 salas cirúrgicas e 10 leitos de internação.  
Atendimento de urgência e emergência 24 horas nas especialidades  
de clínica, pediatria, traumatologia e cirurgia. O Centro de  
Diagnósticos realiza exames de Raio-X, análises clínicas e ecografias.
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4. O que você precisa saber sobre o plano Pleno

4.1. O que é o plano Pleno?
O plano Pleno é um modelo de atendimento que tem como referência a 
Atenção Primária à Saúde, organização de sistema de saúde de países com 
estrutura e resultados de excelência como Inglaterra, Canadá e Espanha. 
Dentro do sistema Unimed acreditamos que o indivíduo deve ter um 
cuidado personalizado e integral e o plano Pleno veio com esse propósito.
No plano Pleno você conta com uma equipe multidisciplinar formada 
por Médicos de Família, Enfermeiros, Nutricionista e Psicóloga.

Suas principais características são:
1) Acesso: disponibilidade facilitada à sua equipe de saúde de referência;
2) Integralidade: não preocupado apenas com o tratamento 
curativo, mas também com a prevenção e a promoção 
de saúde, planejando um futuro mais saudável;
3) Longitudinalidade: criação de vínculo para construção de um cuidado 
personalizado, com compreensão da percepção do paciente sobre a sua saúde;
4) Coordenação do cuidado: centralização da comunicação entre todos 
os profissionais envolvidos no atendimento do paciente com proteção 
da sua opinião e com compartilhamento de todas as decisões clínicas.

4.2. O que é o Médico de Família?
Os médicos que atendem no plano Pleno possuem especialização 
em Medicina de Família e Comunidade, uma área da medicina 
que tem como objetivo atender a pessoa em todas as fases da 
sua vida, proporcionando um cuidado médico personalizado, 
integral e resolutivo em até 85% de todas as suas demandas. 
É o seu médico de confiança, que será sua referência desde queixas 
agudas (como quando você estiver com febre) a problemas crônicos 
ou programas de prevenção, advogando pelo seu cuidado mesmo 
quando você precisar de uma consulta com outro especialista.
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O Médico de Família cria um vínculo que facilita a 
comunicação na hora da consulta e acompanha as pessoas 
desde o seu nascimento até o fim do ciclo de vida.



13

4.3. Para qual especialidade você poderá 
agendar consulta diretamente?
Médico de Família. Caso seja necessária consulta com 
especialista, o Médico de Família fará o encaminhamento.

4.4. Quando você deverá solicitar autorização?
Preferencialmente a autorização deverá ser solicitada pelo e-mail 
atencao.integral@vs.unimed.com.br, com no mínimo 24h de antecedência. 
Caso não solicitada, você corre o risco de ter a sua consulta negada.

4.5. Como funciona o plano Pleno?
Nosso horário de atendimento é das 7h às 20h, de segunda a sexta-
feira, em Novo Hamburgo e São Leopoldo. Aos sábados, o atendimento 
ocorre das 7h às 13h, em Novo Hamburgo, e das 8 às 13h, em São 
Leopoldo, com consultas agendadas e encaixes (que serão avaliados 
pela enfermeira). Em casos agudos, antes de procurar o Pronto 
Atendimento, você sempre deverá entrar em contato com a sua equipe 
Pleno, que direcionará o seu atendimento conforme a gravidade. 

4.6. Urgência e Emergência
Quando devo ir ao pronto atendimento?

Procure o Pronto Atendimento apenas se o Pleno 
estiver fora do seu horário de funcionamento.

O Pronto Atendimento da Unimed Vale do Sinos é um local destinado 
prioritariamente ao acolhimento de pacientes que estão em situação 
considerada de urgência (quando o caso implica uma necessidade 
de atendimento rápido, mas que ainda permite um tempo de 
espera) ou emergência (quando há risco de morte iminente).
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4.7. Como funciona o encaminhamento ao especialista?
Quando necessário, o médico do Pleno poderá encaminhá-lo a outro 
médico especialista. Para qualificar a organização do seu cuidado, o 
médico especialista deverá alimentar no sistema as condutas utilizadas, 
assim, ocorrerá a coordenação do seu cuidado. Sendo necessário 
retorno ao seu especialista, você poderá solicitar somente a autorização 
por e-mail, caso conste na contrarreferência do especialista.

Para a correta classificação do estado do paciente, a primeira abordagem 
consiste na utilização de um protocolo internacional de classificação de 
risco, devidamente aprovado e regulamentado, baseado na avaliação lógica e 
criteriosa de sintomas e sinais que o paciente está apresentando no momento.
No Pronto Atendimento, as consultas médicas não são realizadas por 
ordem de chegada, mas sim de acordo com a gravidade de cada caso.
Se o caso for classificado como urgente ou emergencial, será considerado 
prioritário e o médico atenderá imediatamente ou o mais rápido possível. 
Caso o problema ou necessidade não for classificado de início 
como sendo de alto risco, o tempo de espera para ser atendido 
pelo médico pode ser de vários minutos ou até mesmo horas.
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5. Canais de Relacionamento

O Relacionamento com Cliente da Unimed VS foi destaque nacionalmente por 
oferecer atendimento rápido e eficiente, através de um sistema humanizado. 
Ou seja, são pessoas, 24 horas por dia, dedicando atenção às necessidades 
dos clientes. Atualize seu cadastro para receber informações da Unimed VS.

5.1. Contact Center
A Central de Relacionamento com Cliente recebe sugestões, 
elogios, reclamações, solicitações e informações. Funciona 
através do Contact Center, disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, pelo telefone gratuito 0800 642 1800.

5.2. Canais Digitais
E-mail: relacionamentocliente@vs.unimed.com.br
Site (fale conosco): www.vs.unimed.coop.br
Atendimento Online: www.vs.unimed.coop.br
WhatsApp: (51) 99727.3297 (de segunda a sexta, das 8h às 18h)
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Portal do Cliente: nele é possível acessar informações 
e serviços de modo simplificado, como:
• demonstrativos de IRPF (para declaração de imposto 
de renda pessoa física) para planos familiares
• segunda via de cartões e boletos
• resumo da cobrança
• alteração cadastral e endereço
• débito em conta
É só acessar www.vs.unimed.coop.br, clicar em Portal do Cliente e entrar na área 
restrita digitando login e senha, obtidos mediante cadastro para pessoa física.
No caso de empresas, a contratante recebe o login e senha logo após 
a contratação e tem disponíveis as seguintes funcionalidades:
• movimentação de clientes (inclusão, exclusão, alterações)
• solicitação de 2ª via de cartão e boleto
• resumo da cobrança
• alterações cadastrais
O Portal do Cliente possui recursos que favorecem a acessibilidade 
aos deficientes visuais e muitas outras funcionalidades.

Redes Sociais:
Têm por objetivo monitorar e permitir a comunicação 
com os clientes da Unimed VS.

Facebook: www.facebook.com/unimedvs.rs

Twitter: www.twitter.com/unimedvs_rs

YouTube: www.youtube.com/user/unimedvaledosinos
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Aplicativo:
Com o aplicativo Unimed Vale do Sinos você tem 
acesso a diversas funcionalidades como:
• Agendamento de consultas
• Alarmes
• Boletos
• Carteirinha
• Contatos
• Extrato de coparticipação
• Extrato IRRF
• Guia médico VS
• Marcar consultas
• Notícias
• Prescrições
• Revistas e Manuais
• Solicitar e acompanhar autorizações

Baixe gratuitamente o aplicativo em seu celular,  
disponível para sistemas iOS e Android.

5.3. Outros Canais
Pesquisa de Satisfação: tem por objetivo avaliar a satisfação dos 
clientes atendidos nas unidades próprias da Unimed VS. Os resultados 
são analisados mensalmente a fim de promover melhorias.
Atendimento presencial: além do atendimento presencial da Central de
Relacionamento com Cliente na cidade de Novo Hamburgo, que ocorre 
das 8h às 18h, o Relacionamento com Cliente está presente também 
nas principais unidades próprias, ou seja, Pronto Atendimentos 
de Novo Hamburgo e São Leopoldo e Hospital Unimed.
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6. Clube de Vantagens e Benefícios

• Clube de vantagens para parceiros.
• Descontos em farmácias como Panvel e Drogaraia.
• Acesse em: clubedevantagens.unimedrs.com.br

7. Dúvidas Frequentes

Estou sem o meu cartão Unimed, como faço para consultar ou realizar exames?
Você deverá ir até uma unidade da Unimed VS mais próxima 
e solicitar uma autorização de atendimento.

Em caso de perda, roubo ou extravio do Cartão Unimed, como adquirir a 2ª via?
Plano Empresarial: comunique o fato à sua empresa para 
que ela solicite uma segunda via à Unimed.
Plano Familiar/Individual: solicite à Unimed através do Portal do 
Cliente em nosso site ou pela Central de Relacionamento.

Relacionamento Empresarial: a Unimed VS conta com uma equipe 
especializada de atendimento exclusivo aos clientes empresariais, 
desempenhando papel fundamental na relação de fidelização e 
comunicação entre o cliente e todas as demais áreas internas da Unimed 
VS, apoiando a empresa nas demandas existentes mediante visitas 
periódicas, articulação de ações de medicina preventiva, palestras 
educacionais, encaminhamento de informativos, entre outras.
As ações relacionais buscam apoiar o cliente na gestão do 
benefício contratado, estendendo-se muito além da simples 
contratação de um plano de assistência médica.
Atendimento fora da área da Unimed VS: o cliente deverá procurar a Unimed 
local para informações de atendimento e autorizações. Para verificar a 
Unimed de contrato, disponibilizaremos nossa central de Relacionamento 
com Cliente, pelo 0800 642 1800, que dará as informações necessárias.
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Não recebi meu boleto para pagamento. Como devo proceder?
O boleto poderá ser impresso no site da Unimed VS ou, se preferir, ligue 
para a Central de Relacionamento que vamos orientar o melhor caminho.

Qual a validade de uma autorização para realização 
de um procedimento/exame?
O prazo é de 60 dias. Após esse período, um novo pedido médico deverá 
ser solicitado ao seu médico assistente e então levar a uma unidade 
da Unimed VS mais próxima para ser novamente autorizado.

Quando ocorre reajuste das mensalidades do plano?
Planos Individuais ou Familiares: ocorre anualmente, na data de aniversário 
do contrato, mediante aplicação do percentual autorizado pela ANS.
Planos Coletivos - Empresariais ou por Adesão: ocorre anualmente, na data de 
aniversário do contrato; neste caso, o índice de reajuste será de acordo com a 
sinistralidade do seu plano, previamente acordado com a empresa contratante.
Importante: as mensalidades também podem sofrer enquadramento 
etário caso o titular ou um dos seus dependentes mude de faixa etária.

Cartão Nacional de Saúde, por que tenho que me cadastrar?
Porque cada cidadão terá um cartão, com numeração única em âmbito 
nacional, para identificá-lo ao dar entrada nos serviços de saúde, 
suplementar (planos de saúde/convênios) ou SUS – hospitais, laboratórios 
de exames complementares, Unidades/Serviços de Saúde.
Importante: mantenha sempre seus dados cadastrais atualizados. Assim 
poderemos mantê-lo em dia com as principais informações sobre o 
seu plano de saúde. Para atualizar, acesse: www.vs.unimed.coop.br



www.vs.unimed.coop.br

0800 642 1800
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