MATERIAL EXPLICATIVO PLANO PESSOA FISICA
SEGMENTAÇÃO:
( 1 ) AMBULATORIAL HOSPITALAR COM OBSTERÍCIA ENFERMARIA Abrangência - Estadual.
( 2 ) AMBULATORIAL HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA APARTAMENTO - Abrangência - Estadual
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Atendimento de urgência e emergência em todo território nacional pelo sistema Unimed.
Nos casos de urgência e emergência onde não houver o atendimento Unimed,
o usuário será reembolsado dentro dos limites e valores estipulado na tabela de reembolso da Unimed.
Atendimento com mais de 200 médicos cooperados, em consultório particular com dia e hora marcada em
todas as especialidades médicas.
Pronto atendimento adulto e pediátrico 24 horas, especificamente nos casos de urgência e emergência.
Em Itajubá hospital Day, estrutura própria para sua maior comodidade e segurança.
Os exames que solicitados por médicos cooperados, serão realizados em laboratórios e clínicas
especializadas de acordo com a opção do usuário.
Sessões de Fisioterapias conforme prescrição médica.
Sem limitação de diárias para internações hospitalares inclusive UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
Cobertura para transplantes de rins e córnea e as despesas com os doadores vivos de acordo com a
legislação vigente.
Cobertura para próteses e órteses ligados ao ato cirúrgico.
Demais procedimentos que não houver recursos próprios, serão encaminhados para nossas co-irmãs que
possuam maiores recursos.
A remoção terrestre cobertura inter hospitalar nos casos em que não havendo recurso na unidade
prestadora, o usuário tenha de ser removido para uma unidade prestadora com maiores recursos, com
prescrição médica.
Transporte aero médico serviço oferecido inter hospitalar, com prescrição médica e conforme diretrizes
estipulada no contrato.
Atendimento Domiciliar: Para usuários que necessitem de atenção na recuperação de cirurgias, em
ambiente familiar, com prescrição médica e dentro da área de ação da Unimed Itajubá.

PERÍODOS DE CARÊNCIAS: À contar a partir da assinatura do contrato.

24 ( vinte e quatro ) horas para urgências e emergências.
30 ( trinta ) dias para consultas e exames básicos de diagnóstico.
60 ( sessenta) dias para transporte aero médica e fisioterapias.
180 ( cento e oitenta ) dias para cirurgias ambulatoriais;
180(cento e oitenta) dias para exames especiais de diagnóstico e terapia especiais: (sessões de
quimioterapia, radioterapia, terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia e nutrição ).

180 ( cento e oitenta ) dias para diálise, hemodiálise.
180 ( cento e oitenta ) dias para demais cirurgias;
180 ( cento e oitenta ) dias para demais procedimentos;
300 (trezentos ) dias para parto normal ou cesárea
Usuários de planos pré- pagamento 137-UNIMED ITAJUBÁ, que optarem por aderir a este contrato estarão isentos de carências dentro
do limite do seu contrato anterior.

-> No caso em que o beneficiário afirmar ser portador de doenças ou lesões pré existentes, será oferecido a
CPT (cobertura parcial temporária) pelo período de 24 meses para cobertura dos procedimentos de alta
complexidade expedido pela ANS – Agência Nacional de Saúde suplementar , Lei: 9656/98 e suas resoluções.
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