
INFORMATIVO EMPRESARIAL - AHN COM TAXA DE
COPARTICIPAÇÃO, ACOMODAÇÃO SEMI-PRIVATIVO

ABRANGÊNCIA DO PLANO
Atendimento  em  todo  território  nacional  conforme  rede
credenciada (básica/especial  ou master)  descrito no cartão do
plano.

PRINCIPAIS COBERTURAS
Todos os procedimentos cobertos (e não excluídos) pelo Rol de
Procedimentos  editado  pela  Agência  Nacional  de  Saúde
Suplementar – ANS, tais como:
- Consultas em consultórios de médicos cooperados
- Consultas em plantão ou pronto atendimento
- Exames de análise clínica (colesterol, glicose, creatinina, beta
HCG, fator RH, hemograma, urina, fezes, entre outros)
- Raio X simples e Raio X contrastado
-  Exames  oftalmológicos  (campimetria,  exame  de  motilidade
ocular,  mapeamento  da  retina,  retinografia,  tonometria,
fundoscopia)
-Exames  cardiológicos  (eletrocardiograma,  teste  ergométrico,
ecocardiograma, mapa, holter 24 horas, ecodoppler)
- Cineangiocoronariografia / Cateterismo
- Exames de dermatologia
- Ultrassonografias / ecografias
- Tomografias computadorizadas
- Ressonância nuclear magnética
-Procedimentos  ambulatoriais  (retirada  de  sinais,  nevus,
pequenas suturas, talas gessadas)
- Hemodiálise
- Quimioterapia
- Radioterapia
- Fisioterapia
- Acupuntura
- Colocação de DIU, vasectomia, laqueadura tubária.
- Internações clínicas
- Internações cirúrgicas
- Cirurgias cardíacas
-Órtese e prótese ligadas ao ato cirúrgico

As  requisições  de  coberturas  abrangidas  pelo  plano  de  saúde
poderão  sujeitar-se  à  auditoria  médica  prévia,  para  fins  de
verificação  do  cumprimento  das  normas  regulamentares
expedidas  pela Agência Nacional de Saúde Suplementar –  ANS,
notadamente  quanto  ao  rol  de  procedimentos  e  eventos  em
saúde editado por esta autarquia.

ACOMODAÇÃO
Semi-privativo (2 a 3 leitos,  sem acompanhante)

EXCLUSÕES
- Exames e procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos
editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
- Tratamentos experimentais.
- Tratamentos para fins estéticos.
- Inseminação artificial.
- Fornecimento de medicamentos domiciliares ou ambulatorial.
- Tratamentos odontológicos.

LIMITAÇÕES
- Até 18 consultas e/ou sessões de nutrição (*)
- Até 12 consultas e/ou sessões de terapia ocupacional (*)
- Até 12 consultas e/ou sessões com psicólogo (podendo ser até
40 consultas e/ou sessões conforme diretrizes da ANS). (*)
- Até 48 consultas e/ou sessões de fonoaudiologia (*)

*  Para  atendimento  com  estes  profissionais  será  necessário
encaminhamento  médico e a liberação dos atendimentos seguirá os
critérios conforme as diretrizes da ANS.

TAXAS DE COPARTICIPAÇÃO
Consultas:  os valores  abaixo estipulados  são devidos por cada
consulta realizada.
R$ 29,00 Consulta em consultório  de médico cooperado.
R$ 30,00 Sessão de Nutrição
R$ 43,50  Consultas  de  urgência  e  emergência  em plantão  ou
pronto atendimento credenciado.
R$ 27,00 Sessão de Psicologia e Terapia Ocupacional.
R$ 25,00 Sessão de Fonoaudiologia
R$ 15,10 Consulta com fisioterapeuta

Exames:  os  valores  abaixo  estipulados  são  devidos  por  cada
exame realizado.
Análises clínicas:
de R$3,70 a R$4,20
R$ 5,20 Exames de dermatologia, motilidade ocular, tonometria,
audiometria vocal, entre outros.
R$ 15,60  Raio-x  não-contrastado,  eletrocardiograma,  testes  e
provas  de  alergologia,  provas  ventilatórias,  espirometrias  e
medicina nuclear.
R$ 15,90 Citopatológico.
R$ 31,90 Raio-x contrastado, ultrassonografia (exceto na área de
cardiologia),  anatomia  patológica  e  citopatologia,  exames  de
neurologia, eletroneuromiografia (face), eletroencefalografia.
R$ 33,40 Exames de genética
R$ 54,50 Mamografia
R$ 64,00 Exames cardiologia, eletroneuromiografia (2 membros),
ergometria,  endoscopia  digestiva  e  peroral,  tomografia
computadorizada, polissonografia, neuroradiologia.
R$ 67,50  Angiografia e radiologia intervencionista
R$ 46,80 Densitometria óssea (1 segmento)
R$ 79,70 Densitometria óssea (2 segmentos e corpo inteiro)
R$ 128,40 Eletroneuromiografia (4 membros)
R$ 282,90 Ressonância nuclear magnética.
R$ 661,80  Pet-scan oncológico

Terapias:  os  valores  abaixo  estipulados  são  devidos  por  cada
sessão realizada.
Fisioterapia, a partir da 31ª, por ano de contrato:
de R$9,80 a R$11,10  
R$ 13,30 Radioterapia
R$ 59,30 Hemodiálise 
R$ 54,50 Quimioterapia ambulatorial

Procedimentos:  os valores  abaixo  estipulados  são  devidos  por
cada procedimento realizado.
R$ 21,60 Fototerapia com UVA (PUVA).
R$ 31,90 Procedimentos ambulatoriais eletivos
R$ 84,40 Procedimentos oftalmológios a laser.
R$ 101,10 Implante DIU (dispositivo intra-uterino), não-hormonal
(incluindo o dispositivo).
R$  158,40  Implante  DIU  (dispositivo  intra-uterino),  hormonal
(incluindo o dispositivo).
R$ 169,10 Laqueadura tubária convencional.
R$ 253,40 Laqueadura tubária laparoscópica.
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Internações Hospitalares: os valores estipulados são devidos nos
casos  de  internação  continuada  ou  intercalada,  por  dia  de
internação e por ano de contrato.
R$ 64,00 – Clínica/cirúrgica, a partir do 61º dia
R$ 64,00 – Internação psiquiátrica, a partir do 31º dia
R$ 157,20 – CTI, UTI e CTE, a partir do 61º dia

Valores válidos até 31 de Julho de 2016.

CARÊNCIAS
- 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.
- 30 dias para consultas e exames complementares.
- 90 dias para sessões com nutricionista, fonoaudiologia,
psicoterapia, psicologia e terapia ocupacional.
- 180 dias para exames especiais e sofisticados.
- 180 dias para internações e procedimentos cirúrgicos.
- 300 dias para procedimentos obstétricos.
Liberações de carência:
- recém-nascidos quando incluídos até os primeiros 30 dias
(enviar cópia de certidão de nascimento).
-  recém casados, quando o cônjuge for incluso até os primeiros
30 dias  (  enviar  cópia  de certidão de casamento.  Obs.:  união
estável não libera a carência).
- funcionários novos quando incluídos até 30 dias de contratação
(enviar cópia de de contrato de trabalho).

BENEFÍCIOS
Plano de Extensão Assistencial (PEA):
Em caso de falecimento do titular do plano que tenha menos de
60 anos  de  idade  na data da  inscrição  e  que seja  cliente  da
Unimed há mais de seis meses, os seus dependentes têm direito a
5 anos de isenção na mensalidade, desde que também estejam
inscritos  no  plano.  A  ativação  desse  benefício  deverá  ser
solicitada  pelos  familiares  ou  pela  empresa,  apresentando  os
documentos necessários.

Seguro de Vida:
O Seguro de Vida é oferecido aos familiares do titular do plano,
em caso de morte natural ou acidental, desde que o titular tenha
idade inferior a 65 anos na inscrição do plano e que seja cliente
Unimed há mais de 6 meses para morte natural e mais de 30 dias
para morte acidental. 
Esse beneficio pode ser solicitado pelo familiar mais próximo e
este não precisa estar inscrito no plano de saúde. O seguro é
válido somente para caso de falecimento do titular do plano. A
ativação desse benefício deverá ser solicitada pelos familiares,
apresentando os documentos necessários.

Uniair:
A Unimed também oferece agilidade e segurança na remoção de
pacientes em situações de emergência de hospital para hospital,
quando solicitado pelo médico assistente. O transporte pode ser
aéreo  ou  terrestre  e  conta  com  os  mais  modernos  e  bem
equipados  aviões,  helicópteros  e  ambulâncias,  especialmente
projetados para atendimentos de emergência. O Uniair é válido
para todos os clientes inscritos no plano de saúde, titulares ou
dependentes.
A ativação desse benefício deverá ser solicitada pelo médico do
cliente.

Plano de Continuidade Assistencial (PCA):
Em caso de rescisão do contrato de trabalho, por demissão sem
justa causa é assegurado ao ex-funcionário o direito de optar em
manter a sua condição de beneficiário no plano de saúde pelo
período mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, respeitando a
proporção de 1/3 do tempo em que ele permaneceu no plano de
saúde da empresa. Ao funcionário que aposentar-se é assegurado
o direito de manter o plano de saúde pelo mesmo tempo que
permaneceu no plano de saúde da empresa, podendo ser vitalício
caso o  tempo de permanência  no plano de saúde da empresa
tenha sido superior a 10 anos. 
O  ex-funcionário  assumirá  o  total  pagamento  dos  custos
decorrentes do plano, inclusive a parcela que antes era paga pela
empresa,  no  caso  de  planos  subsidiados.  As  cobranças  serão
encaminhadas diretamente para o endereço residencial  do ex-
funcionário. A ativação desse benefício deverá ser solicitada pela
empresa  ou  pelo  ex-funcionário  apresentando  os  documentos
necessários. O ex-funcionário terá direito a esse beneficio caso
ele  contribua/custeie  com  o  valor  parcial/  ou  integral  da
mensalidade.

DICAS
-Para utilizar o plano de saúde é indispensável a apresentação do
cartão e um documento de identidade com foto. 
- A senha do cartão foi substituída pela identificação biométrica,
mais segura e mais ágil. A biometria é válida somente para a área
de ação Vales do Taquari, Rio Pardo e região do Jacuí.

-  Nos  atendimentos  realizados fora  da área  de atuação da
Unimed  VTRP,  a  taxa  de  coparticipação  será  cobrada
posteriormente,   na  fatura  da  empresa.   Essas  cobranças
podem ser encaminhadas para  empresa no prazo de até 12
meses.

- Fique atento ao prazo da consulta de retorno. Você tem 15 dias
para voltar ao consultório médico, pelo mesmo motivo em que
procurou  atendimento,  na  área  de  ação  da  Unimed  Vales  do
Taquari,  Rio  Pardo  e  região  do  Jacuí.  Nesse  caso,  não  é
necessário pagar novamente a taxa de coparticipação.

- Em caso de extravio do cartão do plano de saúde, comunique o
RH  de  sua  empresa,  ele  deverá  solicitar  uma  segunda  via  à
Unimed. Será cobrado uma taxa de R$ 5,00 para a emissão da
segunda via. No caso de roubo, a segunda via não será cobrada,
mediante  o  envio  de  uma  cópia  do  boletim  de  ocorrência
policial.

- A Unimed possibilita a inclusão de dependentes  no plano de
saúde com os seguintes graus de parentesco:
* Filhos legítimos ou com guarda judicial, até 24 anos e
* Enteado (desde que o companheiro(a) esteja incluído no plano)
* Cônjuge 

Verifique com o RH da sua empresa a possibilidade de incluí-los
no plano.

- O Guia Médico Unimed pode ser  consultado através  do site:
www.unimed.com.br ou pelo SAC 24 horas 0800 051 1166.

IMPORTANTE 
A cobertura dos planos está atrelada ao Rol de Procedimentos
editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

A relação completa dos exames e procedimentos cobertos pode
ser acessada pelo site www.ans.gov.br.


