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Guia de utilização do seu Plano de Saúde.

Alto Vale

SEJA BEM-VINDO!
Olá!
Este é o nosso Manual do Cliente
Unimed Alto Vale. Nele você encontrará conceitos, dicas e tirará dúvidas sobre a utilização do seu plano.
Foram listados os assuntos mais
importantes sobre a utilização, para
esclarecimento de como agir em
cada situação ou solicitação.
Aproveite!
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Alto Vale

Unimed

Fundada em 30 de novembro de 1994, a Unimed Alto Vale Cooperativa
de Trabalho Médico, é uma sociedade de pessoas de natureza civil, cujo
objetivo social é congregar os sócios para o exercício de suas atividades
econômicas.
A Unimed Alto Vale está há mais de 25 anos no mercado e sempre na
busca por excelência nos seus serviços prestados. Empresa de porte
pequeno, com sua sede administrativa localizada na Rua Prefeito
Eugênio Schneider, Bairro Eugênio Schneider, nº 123, na cidade de
Rio do Sul, Santa Catarina.
A cooperativa lidera o mercado de assistência à saúde em sua área de
abrangência e está presente nos 28 munícipios do Alto Vale do Itajaí.
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Alto Vale

PROPÓSITO

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Unimed

Cuidar das pessoas para longevidade com qualidade.

Unir os médicos da região do Alto Vale do Itajaí, dentro dos
princípios do cooperativismo, valorizando o trabalho médico
e garantindo boas condições para o exercício de suas
atividades profissionais, promovendo soluções com
qualidade aos seus clientes.

Ser reconhecida como uma empresa sólida e sustentável,
de excelência em assistência em saúde.

Compromisso com o cliente;
Ética;
Equidade com Todos os Públicos;
Fortalecer os princípios do cooperativismo.
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Consultas

A consulta poderá ser agendada diretamente no consultório do médico de
sua escolha. Ao consultar um médico leve os exames já realizados.
Lembre-se o prazo de retorno de consulta é uma definição do médico
assistente.
DICA: Se por algum motivo você não puder comparecer à consulta marcada,
cancele com antecedência para não prejudicar o médico e outro cliente.
Para acessar a lista de todos os profissionais credenciados, a Unimed Alto
Vale disponibiliza o Guia Médico no site da Unimed Alto Vale,
www.unimedaltovale.coop.br ou através do aplicativo Unimed Clientes,
disponível para Android e IOS.
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Central de
Agendamento

Com objetivo de auxiliar o cliente, a Unimed Alto Vale disponibiliza a Central de Agendamento, através dela você poderá solicitar agendamento de
consultas e exames. Para isso, basta ter em mãos o número do seu cartão
Unimed e entrar em contato através dos canais:

0800-024 0505
(47) 3531-3320
(47) 99932-0907 (WhatsApp)
agendamento@unimedaltovale.coop.br
Lembrete: As consultas agendadas pela Central serão para atendimentos
na especialidade solicitada e não para um profissional ou estabelecimento específico da escolha do beneficiário.
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Autorização
Para realizar o exame solicitado, dirija-se ao prestador de sua escolha
com seus documentos pessoais, cartão Unimed e solicitação médica
(caso sua solicitação seja online, não é necessário ter a mesma em mãos).
Se você realizar exame especializado ou procedimento fora do Alto Vale
é necessário solicitar autorização prévia diretamente na Unimed Alto
Vale, para isso entre em contato através dos canais:

autorizacao@unimedaltovale.coop.br
(47) 99106-8246 (WhatsApp)
Presencialmente: segunda à sexta das 07h45 às 18h

Caso necessite use a Central de Agendamento.
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Internação
Eletiva
Para realizar uma internação eletiva é necessário autorização da Unimed,
para isso você precisa dos seguintes documentos:
Solicitação médica;
Documentos pessoais;
Cartão Unimed;
Exames relacionados ao procedimento solicitado.
Esses documentos podem ser enviados à Unimed por meio dos seguintes
canais:
autorizacao@unimedaltovale.coop.br
(47) 99106-8246 (WhatsApp)
A autorização perderá a validade caso o beneficiário seja excluído do
plano antes da realização do procedimento.
Com a autorização em mãos, no dia da internação procure a recepção do
Hospital onde você realizará o procedimento.
Os atendimentos considerados de urgência e emergência não
necessitam de autorização prévia da UNIMED.
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Prazos de
Atendimentos
Os prazos estipulados pela RN 259 da Agência Nacional de Saúde valem para os
atendimentos a serem realizados por um dos profissionais ou estabelecimentos
de saúde da rede conveniada ao plano, na especialidade necessária, e não para
atendimento por um profissional ou estabelecimento específico, da preferência
do beneficiário.
Cabe destacar que para atendimento dentro dos prazos você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu contrato.
Confira a seguir os prazos máximos para atendimento, observando a área de
abrangência contratada no seu plano.
Consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis;
Consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis;
Consulta/sessão com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;
Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis;
Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10
(dez) dias úteis;
Procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
Atendimento em regime de hospital dia: em até 10 (dez) dias úteis;
Atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
Urgência e emergência: imediato.
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Reembolso
Será assegurado o reembolso de atendimento somente nas situações e condições abaixo,
quando devidamente comprovados:
Reembolso em caso de atendimento de urgência e emergência:
a) Quando não for possível a utilização de prestadores da Unimed Alto Vale que fazem parte da
rede de atendimento do respectivo plano, e desde que o atendimento tenho sido realizado
dentro da área de abrangência geográfica e atuação do plano.
b) O reembolso será nos limites das obrigações contratuais, observadas as carências, cobertura
parcial temporária, área de abrangência e atuação do plano, segmentação e Rol de Procedimentos vigente a época do evento. O valor será de acordo com os valores praticados pela Unimed
Alto Vale junto à rede de prestadores do respectivo plano.
Reembolso em caso de inexistência ou indisponibilidade de prestador para o atendimento de
urgência e emergência e/ou eletivo conforme abaixo:
a) Atendimento de urgência ou emergência: em caso de inexistência ou indisponibilidade de
prestador de serviço assistencial da rede de atendimento do plano no município onde foi realizado o atendimento, desde que o município faça parte da área de abrangência e atuação do plano.
b) Atendimento eletivo em caso de inexistência ou indisponibilidade de prestador de serviço
assistencial, do respectivo plano no município onde foi requerido o atendimento pelo beneficiário, desde que:
1 - O beneficiário ou seu responsável tenham comunicado previamente a Unimed Alto Vale, através de um dos canais indicados no verso do cartão do plano de saúde, quanto a necessidade de
atendimento e dificuldade de agendamento em razão de inexistência ou indisponibilidade de
prestador de serviço assistencial da rede de atendimento deste plano;
2 - A Unimed Alto Vale não tenha assegurado o atendimento solicitado pelo beneficiário ou responsável nos prazos e condições estabelecidas pela ANS em normativos vigentes;
3 - O município onde foi realizado o atendimento faça parte de área de abrangência e atuação do
plano.
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Reembolso
Prazos e documentação necessárias:
O reembolso será efetuado no prazo de até 30 dias corridos, de acordo
com os parâmetros existentes no contrato, mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
- Conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos utilizados,
com preço por unidade, acompanhado de faturas ou notas fiscais do hospital;
- Nota Fiscal individualizada de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, discriminando o evento a que se referem, com assinatura,
carimbo legível do médico e número do CRM;
- Nota Fiscal relativa aos serviços de exames complementares de diagnósticos e terapia, e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico
assistente com assinatura, carimbo legível do médico, inclusive o número
do CRM;
- Para o pagamento do reembolso, é necessário apresentar nome completo e CPF do cliente que recebeu o atendimento e ou responsável legal.
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Cartão do
Beneficiário
O seu cartão é
100% digital!

Baixe o APP Unimed Clientes
e tenha ele sempre em sua mão.

Para solicitar a via impressa é simples.
Se você tem plano através de alguma
empresa solicite no RH de sua empresa.
Se você tem plano pessoa física solicite no
0800.024.0505, atualize seu endereço e receba
o cartão na sua casa.
A via impressa tem um custo de R$ 15,00 que será
cobrado na sua fatura.
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Atualização
Cadastral
Manter em dia as informações é um cuidado fundamental para que a
prestação de serviço ocorra da melhor forma possível, atendendo a todas
as exigências legais.
Mantenha seus dados pessoais atualizados e garanta todas as vantagens
de uma comunicação próxima com o seu plano de saúde.
Canais para atualização:

Canal do Beneficiário
sguweb.unimedaltovale.coop.br/sgu-web/?usr=clb
APP Unimed Cliente
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.coop.unimed.cliente
IOS: https://apps.apple.com/br/app/unimed-cliente/id1458902471
Setor de Cadastro (47) 3531-3333
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Coberturas
Para os planos não-regulamentados (contratos firmados antes de
02/01/1999, antes da vigência da Lei 9.656/98), a cobertura e suas limitações estão definidas no próprio contrato. No caso dos planos regulamentados, a cobertura é aquela prevista no Rol de Procedimentos da ANS vigente
à época do atendimento, de acordo com o segmento contratado (plano referência, ambulatorial, hospitalar, obstetrícia e suas combinações).
O Rol de Procedimentos está disponível do site da ANS:

www.ans.com.br
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CARÊNCIA / CPT

Carências

Carência é o tempo que você terá que esperar para ser atendido pelo
plano de saúde em um determinado procedimento, elas iniciam a partir
do início da vigência de seu contrato. Resumidamente são:
Procedimentos

Carências

Sessões com nutricionista, fonoaudióloga, psicólogo e terapeuta
ocupacional (Cobertura de 12 a 40 sessões ao ano)

180 dias

Urgências e Emergências

24 horas

Consultas médicas
Exames Simples (Exames laboratoriais, ultrassonografias, raios x simples e

30 dias
30 dias

Fisioterapias

90 dias

Internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas

180 dias

Exames Especializados (Ressonância, tomografia, densitometria óssea, endoscopia

180 dias

contrastado, eletrocardiograma, eletroencefalograma e exames anatomopatológicos
e citológicos (exceto necropsia).

digestiva alta/colonoscopia, eletromiografia, medicina nuclear e outros).
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Parto a termo ou cesariana

300 dias

Demais Coberturas

180 dias

CARÊNCIA / CPT

CPT

Cobertura Parcial Temporária

Conforme determinado pela ANS – Agência Nacional de Saúde, é aplicado
um questionário através da Declaração de Saúde aos ingressantes no
plano, através de sua avaliação aplica-se quando necessário, a CPT - Cobertura Parcial Temporária, que é a suspensão por 24 meses, a partir da
data da contratação, da cobertura de procedimentos e exames de alta
complexidade, leito de alta tecnologia (UTI e similares) e procedimentos
cirúrgicos, relacionados exclusivamente às doenças
preexistentes declaradas pelo beneficiário ou comprovadas em exames
anteriores a contratação.
Caso tenha dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento
ligando para 0800.024.0505.
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Inclusões e
Exclusões
Planos Empresarias: as solicitações devem ser realizadas através do Recursos Humanos da empresa.
Planos Individuais ou Familiares: as solicitações de inclusão podem ser
feitas na Unimed no Setor de Cadastro. Os cancelamentos podem ser presenciais no Setor de Cadastro ou no Contact Center 0800.024.0505.
Quem pode ser dependente?
- Cônjuge ou Companheiro(a), havendo união estável firmada;
- Filhos(as) solteiros(as) de acordo com a idade limite firmada em contrato;
- Enteados(as);
- Criança ou adolescente sob a guarda, tutela ou curatela do beneficiário por
força de decisão judicial.
Inclusão de recém-nascidos
Deve acontecer antes dos 30 dias de vida, para que o bebê usufrua do aproveitamento das carências conforme o plano do titular e gratuidade de mensalidade nestes primeiros 30 dias. Documento necessário: Certidão de nascimento.
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Portabilidade
Portabilidade
É a possibilidade de contratar um plano de saúde, dentro da mesma operadora ou com uma operadora diferente, e ficar dispensado de cumprir novos
períodos de carência ou de cobertura parcial temporária exigíveis e já cumpridos no plano de origem. Consulte as condições necessárias para usufruir
deste benefício, no Guia ANS de Planos de Saúde disponível no sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde - ANS.
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Canal do
Beneficiário
Você não precisa ir até a Unimed ou ligar em nossa Central de Atendimento para resolver a maioria de suas necessidades relacionadas ao
seu plano de saúde. Faça seu cadastro do Canal do Beneficiário e confira alguns dos serviços disponíveis:
Atualização cadastral;
Emissão via original do boleto;
Relatório das despesas de coparticipações;
Demonstrativo de Imposto de Renda (Exclusivo para clientes Pessoa
Física);
Cartão Unimed digital;
Guia Médico;
Tabela de Referência (valores de consultas e exames);
PIN-SS - Portal de Informações do Beneficiário da Saúde Suplementar
Despesas assistenciais com o plano.
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Planos de
Saúde

Tipo de contratação
Individual ou Familiar – Pessoa Física, com ou sem grupo familiar
Coletivo Empresarial – Pessoa Jurídica, permitindo adesão de pessoas com
vínculo empregatício com o mesmo.
Coletivo por Adesão – Pessoa Jurídica, permitindo adesão de pessoas vinculadas à: sindicatos, associações, cooperativas e fundações.
Abrangência:
Nacional: em todo território nacional.
Estadual: em todos os municípios do estado.
Acomodação:
Enfermaria: internação em quarto coletivo;
Apartamento: internação em quarto individual.
Formação do preço:
Pré-pagamento (pré-estabelecido) – Valor da mensalidade é pago antes da
utilização.
Coparticipação:
Percentual pago à operadora após a realização de determinados procedimentos como consultas, exames e terapias.
Dica 1: Sobre valores de coparticipação consulte a Tabela Referência, disponível no site www.unimedaltovale.coop.br clicando no link “Canal do Beneficiário.”
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Demonstrativo
de Pagamento
O demonstrativo para imposto de renda é disponibilizado anualmente a
partir de meados do mês de março em nosso site www.unimedaltovale.coop.br no link “Canal do Beneficiário” e no Aplicativo Unimed Cliente
(veja como acessar na página...), e fica disponível apenas no acesso do
titular do contrato, mas fique atento, esse informe é apenas disponibilizado para contratos Pessoa Física.
A Unimed Alto Vale não fornece o Demonstrativo de Pagamentos para
Declaração de Imposto de Renda para contratos Pessoa Jurídica, nesses
casos é necessário solicitar o documento ao RH da sua empresa.
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Pagamentos
Mantenha sempre os seus boletos em dia evitando a suspensão dos
serviços ou cancelamento do seu contrato.
É possível obter a via original do seu boleto Pessoa Física diretamente em nosso site www.unimedaltovale.coop.br no link “Canal do Beneficiário”. Todos os boletos emitidos pela Unimed Alto Vale são
registrados em plataforma bancária conforme exigência da Febraban, então para pagamento após o vencimento através de aplicativos
bancários ou lotérica não é necessário atualização.
Para recebimento do boleto mensalmente através de e-mail entre
em contato com 0800.024.0505.
Para inclusão do boleto em débito automático, entre em contato
com o setor de faturamento através do e-mail faturamento@unimedaltovale.coop.br ou pelo telefone (47) 3531-3352.
Boletos Pessoa jurídica podem ser obtidos em nosso site www.unimedaltovale.coop.br no link “Canal do Cliente PJ”.
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Reajuste de
Mensalidades
As mensalidades possuem dois tipos de reajuste:
O Anual e por Mudança de Faixa Etária.
Anual:
Contratos Pessoa física adquiridos depois da Lei 9656/98: Adquiridos
após 02 de janeiro de 1999;
O percentual de reajuste dos planos médico-hospitalares é definido pela
Agência Nacional de Saúde.
Contratos Pessoa Física adquiridos antes da Lei 9656/98 e não adaptados, os chamados planos antigos: Adquiridos antes de 01 de janeiro de
1999;
O reajuste obedece o que estiver escrito no contrato.
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Reajuste de
Mensalidades
Mudança de faixa etária:
Esse reajuste ocorre porque, em geral, por questões naturais, quanto maior a
faixa etária, mais necessários e mais frequentes se tornam os cuidados com a
saúde. As faixas etárias variam de acordo com a data de contratação do plano
e os percentuais estão sempre expressos no contrato.
Planos Pessoa Jurídica:
Empresas ou associações com menos de 30 vidas ocorre um cálculo combinado igual para todas as empresas nessa mesma condição da Unimed Alto
Vale, o chamado pool de Risco.
Pool de Risco: Agrupamento de contratos Pessoa Jurídica para cálculo da
sinistralidade.
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Serviços
Próprios
Ambulatório
A Unimed possui um Ambulatório anexo ao Hospital Regional Alto Vale com atendimentos de urgência 24 horas.
Emergências são atendidas no pronto-socorro do Hospital Regional Alto Vale que
possui estrutura para dar o suporte adequado.
Para pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos ou portadores de necessidades especiais é liberado a permanência de 01 (um) acompanhante.
Unidade Assistencial
Serviços realizados na Unidade Assistencial Unimed Alto Vale, anexo a Sede Administrativa endereço: Rua Prefeito Eugênio Schneider, nº 123. Bloco B. Bairro Eugênio
Schneider. Estes serviços são:
Quimioterapia
Um espaço onde o paciente oncológico é tratado de maneira única, com atenção
dedicada de toda a equipe multidisciplinar;
Para saber mais entre em contato através do telefone: (47) 3531-3373 ou WhatsApp (47) 99654-0255.
Ambulatório de Pediatria
Para o conforto e segurança que seu filho merece disponibilizamos o ambulatório
pediátrico, de segunda à quinta, das 18h às 20h
Não são realizados agendamentos prévios.
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Serviços
Próprios
Ultrassonografia
A comodidade que você procura para realizar o seu exame de ultrassom.
Oferecemos os serviços de ultrassonografia geral, obstétrica, venosa e arterial,
mamas, morfológica 4D e elastografia.
Necessário realizar agendamento prévio. Para isso use os canais:
Telefone (47) 3531-3370 ou WhatsApp (47) 98496-1312.
Ambulatório para pequenos procedimentos
Espaço destinado para:
Retirada de pontos;
Curativos;
Aplicação de medicações injetáveis e imunobiológicos.
Necessário realizar agendamento prévio. Para isso use os canais:
Telefone (47) 3531-3373 ou WhatsApp (47) 99654-0255.
Espaço Viver Bem
Os programas do Espaço Viver Bem são destinados aos beneficiários Unimed Alto
Vale indicados pelo seu médico assistente. Consistem em atividades de saúde
acompanhadas por uma equipe multidisciplinar com foco em prevenção e promoção a saúde.
Para saber mais sobre o funcionamento, entre em contato através dos canais:
(47) 3531-3356 ou WhatsApp (47) 9 9109-1811.
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Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação de segunda instância para registros
de elogios, sugestões, denúncias, reclamações e reanálises* de forma imparcial, buscando as melhores alternativas para atender e entender suas necessidades de maneira ágil e efetiva.
Preencha o formulário específico, no site www.unimedaltovale.coop.br/ouvidoria .
O prazo para resposta da Ouvidoria é de 7 (sete) dias, sendo admitida a pactuação de prazo superior, quando se tratar de rede prestadora ou cooperados, ou ainda de casos de maior complexidade.

Canais de Ouvidoria:
App Unimed Cliente
www.unimedaltovale.coop.br/ouvidoria
ouvidoria@unimedaltovale.coop.br
(47) 3531-3390
Lembrete: Reanálise refere-se ao processo de reavaliação de um exame ou
procedimento que não tenha sido autorizado pela Unimed.
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Canais
Canaisde
de
Atendimento
Atendimento
Telefone Geral - 0800 024 0505

24h - Atendimento em geral, guia médico, autorizações...

Financeiro

Boletos e pagamentos.
Núcleo de Atenção à Saúde
Espaço para reabilitação de pacientes.
Ambulatório Unidade Eugênio Schneider
Curativos, aplicações e retiradas de ponto.
Ultrassonografia 4D
Exame de imagem com alta tecnologia.
Atendimento Pediátrico
Unidade Assistencial Unimed - das 18h às 20h de segunda
a sexta.
Centro Oncológico - 47 3531 3333
Estrutura projetada para tratar e cuidar de pacientes com
câncer, atuando de forma ativa na prevenção e tratamento.
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Canais de
Atendimento
Central de Agendamento de Consultas e Exames
0800 024 0505 - 47 3531 3333 (WhatsApp )
ou através do site www.unimedaltovale.coop.br

Ambulatório 24h - 47 3531 3380
Anexo ao Hospital Regional.

Unimed Fone - 0800 723 3333

Orientações e apoio médico através do telefone, 24 horas
por dia.

Ouvidoria

Canal de comunicação para registro de elogios, sugestões,
denúncias e reclamações através do site:
www.unimed.coop.br/web/altovale/ouvidoria

App Unimed Cliente

Tudo que você precisa, na palma da sua mão.
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Horários de
Atendimento
Sede Administrativa

Segunda a sexta das 07h45 às 18h
(Setor de Autorizações não fecha para almoço)

Unidade Assistencial

Segunda a sexta das 07h45 às 18h

Centro Médico-Pediatria

Segunda a sexta das 18h às 20h

Ambulatório Unimed - Anexo ao Hospital Regional
Todos os dias - 24h
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Alto Vale
www.unimedaltovale.coop.br

Central de Atendimento

0800.024.0505

