
PLANOS DE
SAÚDE 
UNIMED

Conheça as vantagens de 
adquirir um plano de saúde
Unimed, a maior rede de 
assistência médica do Brasil.



NOSSOS PLANOS DE SAÚDE POSSUEM 
PROTEÇÃO COMPLETA: 

 A Unimed Porto Velho faz parte da maior rede de 
assistência médica do Brasil, que atua em 84% do 
território nacional. 
 Em Porto Velho opera há 37 anos com a missão de 
oferecer à comunidade a melhor opção de assistência e 
promoção à saúde, e ao médico a oportunidade do 
exercício ético da profissão, com base nos princípios 
cooperativistas. 
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CONHEÇA TODA A ESTRUTURA QUE A 
UNIMED PODE OFERECER: 

CENTRO DE
DIAGNÓSTICO

E IMAGEM 

HOSPITAIS

06

 CIAS - CENTROS
INTEGRADOS DE 
ATENDIMENTO

(CONSULTÓRIOS)

02
 LABORATÓRIOS

E DEMAIS POSTOS 
DE COLETAS

12

14

28
 CLÍNICAS

AUXILIARES 404
MÉDICOS CREDENCIADOS

57
 CLÍNICAS

ESPECIALIZADAS

O Hospital Unimed, atende 24h com tecnologia e 
atendimento diferenciado, dispomos de pronto 
socorro, maternidade, internações clínicas e 
cirúrgicas, pediatria, UTI adulto e infantil, no total 
de 102 leitos hospitalares.

Além disso, disponibilizamos programas de 
prevenção à saúde, prevenção ao câncer de mama 
e o parto humanizado. Demonstrando aos nossos 
clientes que a expectativa de uma vida mais 
longa e saudável está associada ao cuidado à 
saúde de forma preventiva.



COBERTURA
AMBULATORIAL 

COBERTURA
HOSPITALAR

COBERTURA
DE OBSTETRÍCIA

NOSSOS PLANOS PARTICIPATIVOS* OFERECEM:

CONTRATAÇÃO

INDIVIDUAL FAMILIAR POR ADESÃO
(SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES)

EMPRESARIAL

ACOMODAÇÕES
APARTAMENTO ENFERMARIA

COBERTURAS



Benefícios especiais e atendimento 
diferenciado, pois visamos promover a 

melhoria da qualidade de vida de 
nossos beneficiários com ações de 
promoção à saúde e excelência na 

assistência médica, através da maior 
rede credenciada.

ABRANGÊNCIA
 Plano Nacional
Cobertura na abrangência nacional, de livre
escolha em toda rede básica de intercâmbio
do Sistema Unimed

Cobertura na rede credenciada da Unimed
Porto Velho, abrangência nos municípios de
Porto Velho, Candeias do Jamari, Guajará
Mirim e Vila Nova Mamoré

Planos Uniplus

Em casos de urgência/emergência na rede
credenciada do Sistema Unimed

Atendimento a nível Nacional

Cobertura na rede credenciada da Unimed
Porto Velho, abrangência nos municípios de
Porto Velho, Candeias do Jamari, Guajará
Mirim e Vila Nova Mamoré na rede 
credenciada da Unimed Porto Velho

Plano Unifácil

Cobertura na rede referenciada UNIFLEX:
CIAS Unimed, Hospital Unimed e demais
prestadores da rede referenciada Uniflex

Plano Uniflex

COPARTICIPAÇÃO

As coparticipações podem variar de 30% a 50%, incidindo sobre 
consultas, exames, terapias, procedimentos ambulatoriais e pronto-
socorro, de acordo com o plano. Para internações será cobrado um 
único valor por evento, de acordo com o plano. 

A coparticipação consiste na participação na despesa assistencial   a 
ser paga diretamente à Unimed Porto Velho, após a realização de 
procedimentos.

30% 50%

Coparticipação



SITUAÇÃO Unifácil/Uniflex Uniplus/Nacional

Casos de urgência (acidentes pessoais 
ou complicações no processo 

gestacional) e emergência (risco 
imediato à vida ou lesões irreparáveis)

24 horas 24 horas

Consultas e Exames Simples 30 e/60 dias 60 dias

Demais procedimentos 180 dias 180 dias

Partos a termo, excluídos os partos 
prematuros e decorrentes de 

complicações no processo gestacional 
300 dias 300 dias

BASES DE CARÊNCIAS

COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT)

Após concluído este período de suspensão, a cobertura 
passará a ser integral.

As doenças e/ou lesões que o beneficiário saiba ser portador 
no momento da adesão ao plano de saúde, terão cobertura de 
procedimentos de alta complexidade (PAC), leitos de alta 
tecnologia, suspensos por 24 meses.

Ÿ Contrato coletivo empresarial  com número de 
participantes igual ou superior a 30 (trinta) beneficiários, 
na data de vigência.

Ÿ Novos beneficiários cadastrados em até 30 dias da 
admissão, do nascimento e casamento.

Estarão isentos do cumprimento das carências contratuais e 
CPT, exclusivamente:



DOCUMENTOS BÁSICOS PARA ADESÃO
Plano Individual ou Familiar

Comprovante de vínculo (Certidão de casamento, Declaração de União Estável, Escritura Pública Declaratória de 
União Estável)

Cartão do SUS
Certidão de nascimento
RG ou CNH (frente verso)
Dependente (s):

Comprovante de residência atualizado (até 03 meses de emissão)
Cartão do SUS
CPF
RG ou CNH (frente e verso)
Titular:

Plano Coletivo Empresarial

CPF do Administrador
Comprovante de residência do Administrador (até 03 de emissão)

RG ou CNH (frente e verso)

RG ou CNH (frente e verso)

Comprovante de vínculo (Certidão de casamento, Declaração de União Estável, Escritura Pública Declaratória de 
União Estável)

Cartão do SUS
Certidão de nascimento

Dependente (s):

Vínculo empregatício (ficha de registro, holerite, carteira de trabalho, GFIP)

Titular:

Comprovante de residência atualizado (até 03 meses de emissão)
Cartão do SUS
CPF

Empresa/Administrador:

Certificado MEI, ME ou EPP (com mais de 06 meses de atividade)
Contrato Social
Cartão CNPJ

RG ou CNH do Administrador (frente e verso)

Plano Coletivo por Adesão

Estável, Escritura Pública Declaratória de União Estável)
Comprovante de vínculo (Certidão de casamento, Declaração de União 
Cartão do SUS
Certidão de nascimento
RG ou CNH (frente e verso)
Dependente (s):

Comprovante de vínculo (ficha cadastral, ficha de registro e afins)
Comprovante de residência atualizado (até 03 meses de emissão)
Cartão do SUS
CPF
RG ou CNH (frente e verso)
Titular:

Comprovante de residência do Diretor/Representante (até 03 de emissão)
CPF do Diretor/Representante
RG ou CNH do Diretor/Representante (frente e verso)
Ata da Assembleia de eleição da Diretoria/Representante
Estatuto Social, Ato Constitutivo (conforme o tipo de instituição)
Cartão CNPJ
Associação, Fundação, Autarquia, etc.:



Ouvidoria
ouvidoria@unimedportovelho.coop.br

Aplicativo
Baixe agora, é grátis! 

@

Portal Unimed Porto Velho
www.unimedportovelho.coop.br

WhatsApp
69.3217-2000

Telefone
69.3217-2000

E-mail
fiqueemcasa@unimedportovelho.coop.br

Sede Administrativa
Av. Carlos Gomes,  1259 - Centro

Porto Velho | Rondônia

Vendas
69.3217-2019

Canais de Atendimento
Unimed Porto Velho
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