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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. Para atendimentos 
eletivos, consulte sua rede de acordo com o plano de saúde 
contratado - ver contrato item 2.2.
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. Qual é o Meu Plano?

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 Onde posso utilizar meu plano
Abrangência Regional: você pode utilizar os serviços disponíveis nas cidades 
de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Morro 
Reuter, Novo Hamburgo, Portão, Presidente Lucena, Santa Maria do Herval 
e São Leopoldo. Para urgências/emergências, seu plano é válido em todo o 
território nacional.
Abrangência Estadual: você pode utilizar os serviços disponíveis no Sistema 
Unimed no estado do Rio Grande do Sul. Acesse a rede prestadora pelo guia 
médico on line.
Abrangência Nacional: você pode utilizar os serviços disponíveis no Sistema 
Unimed em todo o território nacional. Acesse a rede prestadora pelo guia 
médico on line.
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2.3 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). 
- Para verificar o valor da coparticipação, acesse o site da Unimed VS.

Não havendo Unimed local ou serviço credenciado, ou nos casos 
de dificuldades de agendamento ou dúvidas, acesse a Central de 
Relacionamento com Cliente pelo telefone 0800 642 1800.

Veja quais são esses prazos*
• 24 horas para urgência ou emergência
• 30 dias para consultas médicas
• 30 dias para exames simples e laboratoriais (Ex.: RX simples/
exames de sangue)
• 180 dias para consultas/sessões de fonoaudiologia, nutrição, 
psicoterapia e terapia ocupacional
• 180 dias para os exames sofisticados (Ex.: ecocardiografia, to-
mografia computadorizada, quimioterapia, etc.)
• 180 dias para internações hospitalares de qualquer natureza
• 300 dias para internações obstétricas (parto a termo)
• 24 meses para Doença ou Lesão Pré-existente**
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* Padrão conforme ANS.
** Doença ou Lesão Pré-existente, conforme ANS, são aquelas que o 
beneficiário ou seu responsável saiba ser portador ou sofredor à época 
da contratação do plano de saúde. No momento da contratação, quando 
solicitado, o beneficiário deve informar à operadora sobre as doenças e lesões 
de seu conhecimento, para que lhe possam ser oferecidas opções de acordo 
com as regras legais. É importante ressaltar que a omissão de informações 
pode levar ao cancelamento do contrato por parte da operadora.

2.4 Urgência e Emergência
Quando devo ir ao pronto atendimento?
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).
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.

EMERGÊNCIAVERMELHO

MUITO URGENTELARANJA

URGENTEAMARELO

POUCO URGENTEVERDE

NÃO URGENTEAZUL
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2.5 Consultas Eletivas
Situações que devem ser resolvidas no consultório do seu médico:
• Solicitar a prescrição de medicamentos controlados (que exigem receita 
especial) e que não foram indicados no momento da consulta atual.
• Transcrição de exames que não foram solicitados por um médico do Pronto 
Atendimento.
• Realização de check-up e revisão.
• Avaliações de sintomas que você sentiu anteriormente, e que no momento 
não sente mais, mas quer, mesmo assim, consultar com um médico.

2.6 Terapias
As consultas de psicologia, fonoterapia e nutrição têm cobertura somente para 
produtos regulamentados e a carência é de 180 dias. Para sua realização, é 
necessário o encaminhamento médico via consultório. O agendamento deve 
ser feito diretamente nos serviços credenciados.
Para autorizações, quando for a primeira sessão, o cliente deverá procurar um 
dos Postos da Unimed VS levando a solicitação médica, cartão do convênio 
e documento de identidade. Nas sessões seguintes, a autorização será feita 
diretamente no prestador.
• Psicologia: até 18 sessões ao ano e, a partir disso, seguem as diretrizes de 
utilização definidas pela ANS.
• Fonoterapia: até 12 sessões ao ano e, a partir disso, seguem as diretrizes de 
utilização definidas pela ANS.
• Nutrição: até 06 sessões ao ano e, a partir disso, seguem as diretrizes de 
utilização definidas pela ANS.

Nesse caso, talvez seja mais conveniente marcar uma consulta 
eletiva no consultório do seu médico assistente. A equipe de 
Relacionamento com Cliente está sempre disponível para auxiliar no 
agendamento de uma consulta, basta ligar para 0800 642 1800.
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2.7 Exames
Ao realizar seus exames, observe o seguinte:
• O médico assistente fará a solicitação de exames de acordo com a necessidade.
• A solicitação possui validade de 60 dias, a partir da data do pedido médico. Caso 
não haja essa data, a validade será considerada a partir da data de autorização.
• O cliente deverá agendar diretamente no prestador escolhido e receber 
informações referentes à realização do mesmo.
• Os exames simples, como de análises clínicas (laboratoriais), radiologia (RX) e 
ecografias sem doppler não necessitam autorização prévia. Você pode se dirigir 
diretamente a um de nossos serviços credenciados com a solicitação médica, a 
carteira do convênio e o documento de identificação.
• A solicitação de autorização pode ser realizada de forma on line através do site 
www.vs.unimed.com.br ou presencialmente em uma das unidades da Unimed VS.
• Exames como Raio X, Ecografias, Tomografias Computadorizadas, Ressonâncias 
Magnéticas, entre outros, podem ser agendados pelo 0800 642 1800 – Central 
de Agendamentos da Unimed VS.
Para determinados exames, a Agência Nacional de Saúde define diretrizes de 
utilização. Nestes casos, a solicitação será submetida à auditoria médica. Os exames 
de alta complexidade devem ser solicitados pelo respectivo especialista da área.

2.8 Internações
Ao necessitar de internação, observe o seguinte:
O médico deverá preencher a solicitação de Guia de Internação Hospitalar (GIH).
Você deve se dirigir a um dos postos de autorização, sendo que o prazo 
de autorização é de até 10 dias corridos para cirurgias com OPME (órtese, 
prótese, material especial) e 48 horas úteis para demais internações. Em 
situações de urgência e emergência, o hospital prestará o atendimento e fará o 
encaminhamento da autorização.
Em situações em que houver necessidade de laudos de exames, perícias, 
justificativas ou mais informações, o cliente será orientado pela Unimed VS.
A Unimed VS possui plano hospitalar de acomodação coletiva e individual, de 
acordo com o plano contratado. Esta informação está especificada no cartão do 
convênio.
Quando você optar por acomodação superior à contratada, será cobrada a diferença 
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pelo hospital, assim como pela equipe médica que está atendendo o paciente.
Como acontecem as consultas e internações fora da área de atuação da Unimed 
Vale do Sinos?
Somente clientes de planos com cobertura nacional ou estadual podem receber 
atendimento médico fora da área de abrangência da Unimed VS, inclusive 
atendimento em serviços credenciados, como hospitais, clínicas e laboratórios, 
exceto para atendimentos de urgência avaliados pela auditoria médica.
Para atendimento fora da área de atuação da Unimed VS, é obrigatório apresentar 
o cartão Unimed e documento de identidade. Em caso de dúvidas, você deve
consultar a Unimed VS para verificar a rede de atendimento credenciada, as
formas e os locais para autorizações.
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3. Produtos da Unimed VS

3.1 Para você – Plano Familiar
A Unimed Vale do Sinos possui diversos planos familiares e individuais à 
sua disposição, para pessoa física individual ou para famílias com 2 ou mais 
pessoas, podendo apresentar cobertura ambulatorial, internação hospitalar ou 
global, de abrangência regional, estadual ou nacional, acomodação individual 
ou coletiva, com ou sem coparticipação.

3.2 Para sua empresa – Plano Empresarial
Plano Coletivo
Destinado às empresas (PJ) com no mínimo 2 pessoas (titulares), podendo 
apresentar cobertura ambulatorial, internação hospitalar ou global, de 
abrangência regional, estadual ou nacional, acomodação individual ou coletiva, 
com ou sem coparticipação. Para clientes de pequeno, médio e grande porte.

Plano de Saúde Ocupacional
Este serviço visa atender as empresas (PJ) nas demandas de medicina do 



15

trabalho, mediante a elaboração de programas (PPRA, PCMSO) e exames 
complementares, através de contratos de pacote mínimo ou por funcionário. 
Este produto contempla empresa de pequeno, médio e grande porte.

3.3 Pleno
Plano inovador, com base no modelo de 
Atenção Integral à Saúde.
Foco na relação de confiança entre 
paciente e médico de família.
• Unidades de consulta com fácil acesso
• Tempo de consulta individualizado
• Contato direto por telefone e e-mail
• Encaminhamento a especialista, caso 

necessário
• Sem coparticipação nas Unidades de Consulta Pleno

3.4 Outros benefícios
Unimed Lar
Havendo indicação médica e avaliação da equipe 
multidisciplinar da Unimed Lar, é disponibilizada estrutura e 
equipe de saúde capacitada para dar apoio aos pacientes que 
necessitam deste atendimento em seu domicílio.

SOS Unimed VS
É um serviço de remoção móvel terrestre para atendimento de 
urgências, emergências e remoção hospitalar.
O serviço SOS Unimed pode ser acionado em casos de urgência 
através do telefone 0800 541 5288. Veja em quais casos ele 

deve ser acionado:
• desmaios ou alteração do nível de consciência (por exemplo, dificuldade em 

atender seu chamado);
• dor forte no peito, braços ou estômago, com suor frio e palidez;
• diminuição de forças de um lado do corpo ou dificuldade para falar;
• perda de grande quantidade de sangue;
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• alergia grave, com falta de ar e manchas vermelhas no corpo;
• falta de ar intensa, chiado no peito, suor e cor arroxeada;
• convulsões;
• aumento súbito da pressão arterial com dores, tonturas, falta de ar ou 

diminuição da visão;
• acidentes graves (afogamento, choque elétrico, queda ou fraturas);
• diarreia e vômitos acompanhados de queda de pressão, tonturas e extremidades frias;
• intoxicações graves;
• ingestão ou aspiração de objetos estranhos;
• febre alta acompanhada de calafrios, com causa desconhecida, que não baixa 

com antitérmicos;
• dor de cabeça súbita e forte, que não cede com analgésicos comuns.

Uniair
Serviço de remoção aérea que deve ser acionado pelo médico 
do paciente, incluindo toda equipe de médicos, enfermeiras e 
pilotos especializados para esse tipo de situação.

Medicina Preventiva
A Medicina Preventiva da Unimed Vale do Sinos, por meio de 
uma equipe multidisciplinar, desenvolve ações e programas 
de prevenção e promoção à saúde, prevenindo futuras 
doenças, reduzindo ou eliminando fatores de risco, na busca 

de uma vida mais longa e saudável. São prestadas orientações e realizado 
acompanhamento por meio de grupos, eventos e gerenciamento da saúde. 
O foco são doenças com maior prevalência, como diabetes, obesidade, 
hipertensão e colesterol, bem como clientes com necessidades clínicas 
aumentadas. Este serviço é gratuito para clientes da Unimed Vale do Sinos. 
Faça parte desta ideia. Ligue 3584.1840.

Benefício Família
A Unimed garante até 5 anos de assistência médica 
gratuita em igual cobertura contratada aos dependentes 
legais inscritos no plano de saúde, sendo estes: esposo(a), 
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companheiro(a), filhos(as) solteiros de até 21 anos, ou de até 24 anos, desde 
que universitários; filhos portadores de deficiência, sem limite de idade ou 
enquanto perdurar a deficiência; em caso de falecimento do titular, sendo a 
carência de 6 meses para dependentes inscritos na mesma vigência do titular 
ou de 12 meses se inscritos posteriormente ao titular.

Proteção Familiar
- Incapacidade Física Total e Temporária por Acidente ou 
Doença (IFTT)
A presente cobertura tem por objetivo garantir o pagamento 
de 5 mensalidades do plano de saúde exclusivamente aos 

segurados que sejam profissionais autônomos, limitando à periodicidade e 
valores previstos no Certificado Individual, em caso do seu afastamento total, 
contínuo e temporário de toda e qualquer atividade remunerada, ressalvados 
os riscos excluídos e observados os demais itens das condições gerais.
- Perda de Renda por Desemprego Involuntário (PRDI)
A presente cobertura tem por objetivo garantir o pagamento de 05 
mensalidades do plano de saúde, exclusivamente aos segurados que sejam 
empregados formalmente sujeitos ao regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), no caso de demissão involuntária e que não tenha sido 
motivada por justa causa, ressalvados os riscos excluídos e observados os 
itens das Condições Gerais.

Seguro de Acidentes Pessoais
- Morte Acidental (MA)
Em caso de morte acidental, o(s) beneficiário(s) do segurado 
receberá(ão) o pagamento do capital contratado, que refere-se 
a 12x a mensalidade do plano de saúde.

- Invalidez Permanente Total por Acidente (IPTA)
O objetivo é que o próprio segurado receba o pagamento do capital, em caso 
de invalidez permanente em virtude de lesão física causada por acidente, 
referente a 12x a mensalidade do plano de saúde.
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Garantia Funeral
O presente seguro tem por objetivo garantir o pagamento 
de uma indenização, para despesas de funeral, em caso de 
falecimento do Segurado principal ou seus dependentes, 
decorrente de evento coberto.

O pagamento da indenização poderá ser o valor do reembolso das despesas, 
limitado ao Capital Segurado ou a Prestação dos Serviços de Assistência, 
conforme itens abaixo:
• Urna/Caixão;
• Carro para enterro (no município de moradia habitual);
• Carreto essa (no município de moradia habitual);
• Serviço assistencial;
• Registro de óbito (valor equivalente à taxa do município);
• Taxa de sepultamento ou cremação*
• Remoção do corpo (no município de moradia habitual);
• Paramentos;
• Aparelho ozona;
• Mesa de condolências;
• Velas;
• Taxa de velório (valor equivalente ao velório do município);
• Véu;
• Um enfeite floral e uma coroa;
• Locação de jazigo (exclusivamente em cemitério público, por um período de 

3 ou 5 anos, conforme legislação local);
• Tanatopraxia (quando necessário devido a causa “mortis”).
*Se o serviço de cremação for utilizado em local diverso do falecimento do 
segurado ou de sua moradia habitual, o valor das despesas de traslado do 
corpo do local de falecimento até o local de cremação deverá ser assumido 
pelos familiares do segurado falecido.
Reembolso:
O reembolso somente acontecerá desde que não tenha sido utilizada a 
prestação de serviço e assistência e devidamente comprovado mediante 
apresentação de notas fiscais originais, limitado ao capital segurado. Esta 
cobertura abrange morte do segurado em qualquer parte do mundo, sendo o 
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serviço de sepultamento ou cremação restrito ao território brasileiro.
Capital fixo para cada segurado de R$ 1.500,00 em caso de utilizar reembolso.
Carência:
- 30 dias, contados da data de início de vigência do seguro;
- Não haverá prazo de carência para sinistros decorrentes de acidentes 
pessoais cobertos, exceto no caso de suicídio ou sua tentativa (2 anos 
ininterruptos).

3.5 Odontologia
A Unimed Vale do Sinos comercializa planos odontológicos individuais e 
empresariais. A cobertura odontológica possui abrangência nacional e é sem 
coparticipação. Os planos comercializados possuem ampla cobertura de 
procedimentos, em todo o território nacional.
Em caso de interesse, contate 0800 642 1800, opção 2, ou encaminhe e-mail 
para comercial@vs.unimed.com.br.

3.6 Unimed Fone
Um completo canal de atendimento 24 horas, 7 dias por semana. As ligações 
são atendidas por uma equipe de médicos reguladores, treinados para atender 
os clientes de forma clara, direta e precisa. Após uma rápida avaliação das 
dúvidas relatadas, são passadas as orientações necessárias com base em 
protocolos federais de conduta médica.
Através do Unimed Fone sua equipe se informa sobre:
• Primeiros cuidados em caso de acidente;
• Período de jejum e preparo para exames;
• Dosagem de medicamentos, compreensão da bula e reações adversas;
• Suporte a pacientes crônicos, como diabéticos e hipertensos;
• Problemas de saúde agudos e crônicos;
• Sintomas de doenças e muito mais.
Em caso de interesse, contate 0800 642 1800, opção 2, ou encaminhe e-mail 
para comercial@vs.unimed.com.br.
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4. Estrutura da Unimed VS

4.1 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.

4.2 Hospital Dia e Pronto Atendimento 24 horas
4.2.1 São Leopoldo
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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.

4.2.2 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.

4.2.3 Outras Unidades
A Unimed VS coloca também à disposição dos clientes outras unidades de 
atendimento: Campo Bom e Portão.

4.3 Unidade de Consultas
Localizadas em São Leopoldo e Novo Hamburgo, atendem consultas com 
horários previamente agendados em diversas especialidades. O agendamento 
é realizado através do telefone 0800 642 1800.
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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 Central de Agendamentos
Tem por finalidade agendar exames e procedimentos de clientes nos serviços 
próprios. 

São agendados exames como: 
• Ecografia geral e Ecocardiograma
• Tomografia Computadorizada
• Ressonância Magnética
• Curativos
• ECG
• Teste do Pezinho
• Mamografia
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• Eco Mamária
• Densitometria Óssea
• Teste da Orelhinha
• Punções
• Biópsias
• Agulhamentos

Agendamento para Saúde Ocupacional:
O agendamento de avaliações clínicas, exames laboratoriais, 
eletroencefalograma, eletrocardiograma, espirometria e audiometria é 
realizado na estrutura de atendimento do RCC. São atendidas as empresas 
que possuem plano de saúde ocupacional e solicitam agendar os exames 
periódicos, admissionais, de retorno ao trabalho e demissionais.

Apoio ao Agendamento, conforme prazos da RN 259:
É um serviço que auxilia os clientes no agendamento de consultas/exames/
procedimentos, quando há dificuldade de acordo com os prazos estabelecidos 
pela Resolução Normativa (RN) 259 da ANS.

5.3 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.

5.4 Outros Canais
Formulários de opinião: disponíveis para registro das manifestações dos 
clientes nas estruturas próprias de atendimento da Unimed VS.
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.
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 
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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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6. Clube de Vantagens e Benefícios

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

Preciso autorizar meus exames previamente?
Exames simples, como Raio-X, Ecografias e Eletrocardiograma não necessitam 
autorização prévia.
Exames sofisticados, como Teste do Pezinho, Tomografia, Ressonância,
Ecocardiograma, Ecografia com Dopller, Densitometria Óssea, Biópsias,
Mamografia, precisam ser autorizados previamente.
Lembre-se: Em nosso site temos a opção para você autorizar seus exames online, 
com maior conforto e comodidade.

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.

Meu médico só tem disponibilidade de consulta para daqui um mês, como a 
Unimed pode me ajudar?
Se o médico escolhido não puder atendê-lo dentro do prazo desejado, entre 
em contato com a nossa Central de Relacionamento. Iremos ajudá-lo a agendar 
com outro médico da mesma especialidade dentro do prazo necessário. Mas, se 
você fizer questão de ser atendido pelo médico da escolha, você dependerá da 
disponibilidade desse profissional.

Posso ter atendimento com qualquer médico e ser reembolsado pela Unimed?
Não. Você deve agendar seus atendimentos dentro da rede de médicos e 
prestadores da Unimed, de acordo com a área de cobertura do seu contrato 
(Regional ou Nacional). Se você encontrar dificuldades de agendamento, entre em 



29

contato com nossa Central de Relacionamento, que iremos orientá-lo.

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.

Como devo proceder para meu bebê recém-nascido ter direito ao plano de saúde?
Você deve solicitar a inclusão do bebê logo após o nascimento. Caso o parto tenha 
sido coberto pelo plano de saúde Unimed VS, o recém-nascido poderá utilizar o 
plano através do cartão da mãe nos primeiros 30 dias do nascimento.
O recém-nascido que for incluso em plano hospitalar em até 30 dias após o 
nascimento, mesmo que o parto não tenha sido coberto pela operadora, será 
isento do cumprimento de carências caso o pai, mãe ou responsável legal tenha 
cumprido o prazo de carência máximo de 180 dias. Caso esse prazo não tenha sido 
cumprido, os prazos de carência do recém-nascido serão os mesmos do pai, mãe 
ou responsável legal.

Como posso consultar o meu valor de coparticipação?
Você pode consultar no site da Unimed VS, na área do cliente ou, se preferir, ligue 
para a Central de Relacionamento que vamos orientar o melhor caminho.

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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