
ESSE É O PLANO

CUIDAR
DE VOCÊ



Hospital Unimed
Av. Deusdedit Salgado, 3.865
Bairro Salvaterra - Juiz de Fora

BREVE



A Unimed Juiz de Fora e a Câmara Municipal 
fi rmaram uma parceria que benefi cia você e 
os seus dependentes. Agora, todos os funcio-
nários do Legislativo passam a ter vantagens 
especiais na aquisição dos serviços do maior 
plano de saúde da cidade e um dos melhores 
do país, na avaliação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

São três opções – Unimed Mix, Unimed Flex 
e Unimed Sem Coparticipação. Você escolhe! 
Só em Juiz de Fora, a Unimed reúne mais de 
1.300 médicos, 150 hospitais, clínicas e labo-
ratórios e serviços exclusivos como o SOS Uni-
med, Orientação Médica à distância, SAC 24h 
via 0800, Espaço Viver Bem e Transporte Aero-
médico, à sua disposição. 

Seja bem-vindo! 

PLANOS PARA
VOCÊ E SUA FAMÍLIA
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PROCEDIMENTOS COBERTOS

Coparticipativo, o plano garante assistência no Núcleo de 
Atendimento Unimed (Centro), na unidade Benfi ca (Zona 
Norte) e em todos os consultórios de médicos coope-
rados Unimed Juiz de Fora. Nas duas unidades, mais de 
100 profi ssionais em todas as especialidades estão à sua 
disposição, em modernas instalações. Atendimento com 
hora marcada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

• Toda cobertura ambulatorial prevista no Rol de Procedimentos 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

• Consulta com hora marcada em todas as especialidades;

• Exames simples e de alta complexidade;

• Fisioterapia sem limites;

• Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais;

• Sessões com psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos             
e terapia ocupacional;

• Atendimento ambulatorial nacional para urgência                         
e emergência na rede referenciada do Sistema Unimed.

Coparticipativo, o plano garante assistência no Núcleo de 
Atendimento Unimed (Centro), na unidade Benfi ca (Zona 
Norte) e em todos os consultórios de médicos coope-

PLANO

Unimed Mix
COBERTURA AMBULATORIAL

• SEM INTERNAÇÃO



• SOS Unimed* - atendimento pré-hospitalar e 
remoção em UTI móvel 24h

• Orientação médica à distância 24h via 0800

• SAC 24h via 0800 (dúvidas e informações)

• Guia Médico on-line com a relação completa 
de médicos e rede referenciada

VANTAGENS EXCLUSIVAS 

Consultas nos Núcleos 
de Atendimento

Consultas nos consultórios 
Rede Ampla

Consultas de 
Emergência

Exames 
Simples

Exames 
Especiais

Coparticipação - Valores fi xos por procedimento

Plano

(R$)

QUANTO PAGAREI PELO PLANO?
Unimed Mix - Cobertura completa sem internação

Faixa Etária 00 -18  19 -23  24 -28 29-33 34 -38 39 -43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou +

25,48 28,03 32,23 37,06 42,63 51,15 62,41 78,01 101,41 152,62(R$)

7,89 39,0 7,89 6,25 20,85
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Ambulatório Unimed Mix
Rua Fernando Lobo, 

Centro/JF



PLANO

Unimed Flex

• Consulta em consultório em todas            
as especialidades; 

• Exames simples e de alta complexidade;

• Fisioterapia e procedimentos cirúrgicos 
ambulatoriais;

• Sessões com psicólogos, nutricionistas, 
fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais;

• Atendimento de urgência e emergência na 
rede referenciada do Sistema Unimed;

• Internação clínica e cirúrgica sem limite, 
inclusive UTI;

• Transplante de rins e córneas;

• Cobertura pré-natal, parto e assistência   
ao recém-nascido;

• Toda cobertura prevista no Rol                  
de Procedimentos ANS.

QUAIS OS PROCEDIMENTOS 
COBERTOS PELO PLANO?

Apartamento com acompanhante ou enfermaria.
ACOMODAÇÃO HOSPITALAR

• Internação clínica e cirúrgica sem limite, 
inclusive UTI;

• Transplante de rins e córneas;

• Cobertura pré-natal, parto e assistência   
ao recém-nascido;

• Toda cobertura prevista no Rol                  
de Procedimentos ANS.

Apartamento com acompanhante ou enfermaria.
ACOMODAÇÃO HOSPITALAR

Este plano coparticipativo dá acesso a todos 
os serviços da Unimed Juiz de Fora e aos me-
lhores especialistas. Em Juiz de Fora, são mais 
de 1.300 médicos, 150 hospitais, clínicas e la-
boratórios, além de atendimento de urgência e 
emergência nacional em toda rede referenciada 
do Sistema Unimed.

COBERTURA COMPLETA (COM INTERNAÇÃO)

• AMBULATORIAL  
• HOSPITALAR 
• OBSTETRÍCIA



• Agendamento de consultas pelo site

• SOS Unimed *- atendimento pré-hospitalar                         
e remoção em UTI móvel 24h

• Orientação médica à distância 24h via 0800

• SAC 24h via 0800 (dúvidas e informações)

• Espaço Viver Bem*

• Transporte Aeromédico*

• Guia Médico Online com a relação completa                    
de médicos e rede referenciada

VANTAGENS EXCLUSIVAS 
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• SOS Unimed *- atendimento pré-hospitalar                         • SOS Unimed *- atendimento pré-hospitalar                         

• Guia Médico Online com a relação completa                    • Guia Médico Online com a relação completa                    
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Consultas em 
consultório

Internação Plano 
Enfermaria

Consultas de 
Emergência

Exames 
Simples

Exames 
Especiais

Coparticipação - Valores fi xos por procedimento

Flex III (R$)

QUANTO PAGAREI
Unimed Flex - Enfermaria (quarto coletivo)

00 -18  19 -23  24 -28 29-33 34 -38 39 -43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou +
85,86 94,45 108,62 124,91 143,65 172,38 210,30 262,88 341,74 514,32

28,40 102,5742,61 8,24 82,38

Plano

Faixa Etária

Flex III (R$)

Unimed Flex - Apartamento (quarto individual)

00 -18  19 -23  24 -28 29-33 34 -38 39 -43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou +

119,90 131,89 151,68 174,43 200,60 240,72 293,67 367,10 477,72 718,22

Faixa Etária

Flex III (R$)

Internação Plano 
Apartamento

205,14



PLANO

Unimed Sem 
Coparticipação

Você paga somente uma mensalidade fi xa e, 
sem coparticipação, tem acesso aos serviços 
da Unimed Juiz de Fora - mais de 1.300 médi-
cos e 150 hospitais, clínicas e laboratóri-
os na cidade - e atendimento de urgência e 
emergência em toda a rede Unimed no Brasil.

Acomodação apartamento 
(individual com acompanhante)

QUAL É A ACOMODAÇÃO 
HOSPITALAR OFERECIDA?

COBERTURA COMPLETA (COM INTERNAÇÃO)

• AMBULATORIAL  
• HOSPITALAR 
• OBSTETRÍCIA

QUAL É A ACOMODAÇÃO 
HOSPITALAR OFERECIDA?



QUANTO PAGAREI PELO PLANO?
Unimed Sem Coparticipação (quarto individual)

00 -18  19 -23  24 -28 29-33 34 -38 39 -43 44 - 48 49 - 53 54 - 58 59 ou +

178,26 196,09 225,51 259,33 298,23 357,88 436,62 545,77 709,50  1.067,80 

Faixa Etária

(R$)

• Consulta em consultório em 
todas as especialidades;

• Exames simples e de alta       
complexidade;

• Fisioterapia e procedimentos 
cirúrgicos ambulatoriais;

• Sessões com psicólogos,          
nutricionistas, fonoaudiólogos      
e terapeutas ocupacionais;

• Atendimento de urgência                                           
e emergência em toda a rede 
referenciada do Sistema                                 
Unimed no Brasil;

• Internação clínica e cirúrgica   
sem limite, inclusive UTI;

• Transplante de rins e córneas;

• Cobertura pré-natal, parto            
e assistência ao recém-nascido;

• Toda cobertura prevista no Rol 
de Procedimentos ANS.

PROCEDIMENTOS 
COBERTOS
• Consulta em consultório em 

• Exames simples e de alta       

• Fisioterapia e procedimentos 

• Sessões com psicólogos,          
nutricionistas, fonoaudiólogos      

• Atendimento de urgência                                           
e emergência em toda a rede 
referenciada do Sistema                                 

• Internação clínica e cirúrgica   

• Transplante de rins e córneas;

• Agendamento de consultas pelo site

• SOS Unimed* - atendimento pré-hospitalar e 
remoção em UTI móvel 24h

• Orientação médica à distância 24h via 0800

• Espaço Viver Bem*

• Transporte Aeromédico*

• SAC 24h via 0800 (dúvidas e informações)

• Guia Médico Online com a relação completa 
de médicos e rede referenciada

VANTAGENS EXCLUSIVAS 
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INFORMAÇÕES

PARA TODOS 
OS PLANOS

O QUE É COPARTICIPAÇÃO?
É um valor fi xo pago pelo benefi ciário por con-
sultas e exames. A coparticipação é cobrada 
posteriormente na fatura mensal do plano.

CARÊNCIAS
Carência zero: adesões até 31/05/16

CARÊNCIAS PARA ADESÕES 
APÓS 31/05/16
24h
• Urgência e emergência 

30 dias
• Consulta e exames simples 
• Fisioterapia

90 dias
• Exames especiais
• Cirurgia ambulatorial

180 dias
• Hemoterapia ambulatorial 
• Procedimentos especiais 
• Quimioterapia e radioterapia
• Procedimentos especiais de alto custo
• Procedimentos em hemodinâmica/cardíaca
• Internações clínicas ou cirúrgicas
• Hemodiálise ou diálise peritoneal
• Internação psiquiátrica/desintoxicação

300 dias
• Parto a termo

• Cônjuge, companheiro ou companheira 
   na união estável;
• Companheiro ou a companheira na união 
   homoafetiva, obedecidos os critérios adotados 
   para reconhecimento da união estável;
• Filhos, enteados e netos solteiros, até 30 anos 
   ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;
• Menor sob guarda ou tutela concedida por 
   decisão judicial, observado o ítem acima

IMPORTANTE:  dependente deve seguir o mesmo plano do titular.

QUEM SÃO DEPENDENTES LEGAIS 
NO PLANO UNIMED/CÂMARA?



QUANTO PAGAREI PELO PLANO 
SE TIVER DEPENDENTE?
O valor total será a soma do plano do titular 
mais o valor do plano de cada  dependente in-
cluído, de acordo com a idade e a modalidade 
escolhida. Mas lembre-se: o plano dos depen-
dentes deve ser o mesmo do titular. 

DOCUMENTAÇÃO PARA ADESÃO 
AO PLANO UNIMED/CÂMARA
• Ficha de Adesão Unimed
• Cópia simples da Carteira de Identidade
• Cópia simples do CPF
• Cópia simples do comprovante de residência
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FORMA DE PAGAMENTO PELOS 
FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA E 
SEUS DEPENDENTES
Ao funcionário será enviado boleto bancário 
para o pagamento de:
- Valores das mensalidades de titulares e 
dependentes;
- Coparticipação* pelos serviços utilizados. 



www.unimedjf.coop.br
VENDAS: 3249 55 81


