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Consultas e exames
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Exames
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PROCEDIMENTOS

CARÊNCIAS

Consultas médicas; Exames de análises Clínicas: hemograma, glicose
EAS e parasitológico de fezes; histocitopatologia; eletrocardiograma
convencional; eletroencefalograma convencional endoscopia em
regime ambulatorial diagnóstica; exames radiológicos simples sem
contraste; exames e teste (alergológicos ginecológicos obstétricos
oftalmológicos e otorrinolaringológicos exceto a
videolaringoestroboscopia e urológicos) inaloterapia prova de função
pulmonar e teste ergométrico.

30 DIAS

Fisioterapia; exames de bioquímica tipo 01 (28.01.000-0)
microbiologia exames citológicos comum.

90 DIAS

Exames histopatológicos de qualquer natureza; Procedimentos em
genética; Radioimunoensaio medicina nuclear e imunologia; Dosagens
hormonais; Exames de análises clínicas pelo método de pesquisa
P.C.R.; Exames histopatológicos por bioquímica e histoquímica;
Hibridização molecular; Pesquisa de anticorpos Anti-HTLV III (HIV) Western Blot; Densitometria óssea; Mamografia; Cintilografia;
Mielografia; Tomografia computadorizada; Ressonância nuclear
magnética; Procedimentos em hematologia; Ultrassonografia de
qualquer natureza e ultrassonografia com doppler;
Dopplerfluxometria; Ecocardiografia e ecodoppler; Exames
diagnósticos e/ou cirurgias por vídeo; eletroencefalograma
prolongado; potencial evocado; polissonografia; mapeamento
cerebral; eletrocardiografia dinâmica (holter); monitorização
ambulatorial de pressão arterial - mapa litotripsia radiologia com
contraste e intervencionista videolaringoestroboscopia
computadorizada videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica
endoscopia a ser realizada em regime ambulatorial eletromiografia
eletroneuromiografia exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos
Laparoscopia diagnóstica e terapêutica; Diálise peritonial - CAPD e
hemodiálise; Internações clínicas ou cirúrgicas;Transplante de rim e
córneas; Fornecimento de próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico;
Internações para tratamentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de
transtornos psiquiátricos e quadros de intoxicação ou abstinência
provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química;
Psicoterapia de crise; Cirurgia refrativa para grau igual ou maior que o
detalhado no Tema XI - Coberturas e Procedimentos garantidos;
Quimioterapia; Radioterapia; Transfusão de sangue e hemoderivados;
Angiografia; Angioplastia;Arteriografia;Cineangiocoronariografia;
Procedimentos de hemodinâmica; Neurorradiologia; Radiologia
intervencionista;Demais atendimentos que não foram aqui
relacionados. Sessões em psicoterapia; nutricionista; fonoaudiologia e
terapia ocupacional.

180 DIAS

Doenças ou lesões pré-existentes, relacionados na declaração da
saúde (exceto quando pagamento do agravo que seguem as coberturas
a cima).

Parto

24 MESES
300 DIAS

Unimed Costa do Sol – Sede Administrativa
Rua Euzébio de Queiroz 454 - Centro

Atendimento Unimed Costa do Sol
Segunda a sexta-feira (8h às 18h) | T. (22) 3399-3990

Atendimento em Rio das Ostras
Av. Amazonas, 241 - Balneário Remanso

SAC - Central de Atendimento 24h
T. 0800 970 9039

Atendimento em Casimiro de abreu
Rua Padre Anchieta, 125 - Centro

Atendimento online - Fale conosco
faleconosco.costadosol.unimed.com.br
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