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Seja muito bem-vindo à Unimed São José dos Campos 
e conte sempre conosco.
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Ao contratar um plano de saúde, o cliente espera atendimento 
eficaz, médicos dedicados e um serviço qualificado. A Unimed São 
José dos Campos tem consciência disso e, por integrar um sistema 
de cooperativas médicas, é gerida por especialistas em cuidar da 
sua saúde.

Próxima da realidade de seus clientes, a Unimed prioriza o bem-
estar e atividades que proporcionam qualidade de vida. Entretanto, 
ela está preparada para atendê-lo (a) e se empenha para oferecer 
um serviço humanizado.

Com a maior rede credenciada de hospitais, clínicas especializadas 
e laboratórios, a Unimed São José dos Campos oferece as melhores 
opções em planos de saúde.

A maior rede médica do Brasil combinada com o Santos Dumont 
Hospital, a melhor estrutura hospitalar da região, proporciona 
confiança, segurança e tranquilidade a todos seus usuários.

A Unimed São José dos Campos, desde 1971, cresceu e se reinventou, 
sempre com o compromisso de levar mais saúde a mais pessoas.

Temos uma equipe apaixonada pelo que faz e uma história repleta 
de conquistas.

INTRODUÇÃO
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CARTÃO DO BENEFICIÁRIO
O seu cartão é pessoal e intransferível. Carregue-o sempre com você, e mantenha-o 
em bom estado.

Para ser atendido, você precisa ter o cartão sempre em mãos, juntamente com um 
documento de identificação com foto.

É muito importante que os dados cadastrais (nome, CPF, telefone, endereço, etc.) estejam 
sempre atualizados. Qualquer alteração, comunique a Unimed São José dos Campos.

Importante!
Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão, informe imediatamente a Central de 
Relacionamento com o Cliente pelo telefone 0800 727 4141.

Caso o seu plano decorra de relação de emprego (coletivo empresarial), consulte os 
detalhes da contratação na área de Recursos Humanos da sua empresa.

Aprenda a identificar as informações que estão em seu cartão Unimed:

1. Código do Beneficiário na Unimed
2. Data de Nascimento
3. Nome do Beneficiário
4. Cobertura Parcial Temporária 
(identifica a data final da restrição de 
coberturas em decorrência de doença 
preexistente)
5. Segmentação Assistencial do plano 
contratado
6. Identifica se o plano contempla as 
regras da Lei nº 9.656 e da ANS

7. Nome do Contratante
8. Área de cobertura geográfica do plano
9. Via de emissão do cartão
10. Identificação da Rede assistencial do 
plano
11. Validade do Cartão
12. Padrão da Acomodação Hospitalar
13. Natureza do Contrato (Coletivo ou 
Individual/Familiar)
14. Número de Identificação da Unimed 
no Sistema Cooperativo

10
11

9
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COMO ACESSAR O GUIA MÉDICO
Acesse o site da Unimed SJC (www.unimedsjc.coop.br). Na página inicial você encontra 
uma caixa laranja indicando: “Guia Médico”. Escolha uma das opções: pesquisar On-line 
ou Download do Guia.

PORTAL DE SERVIÇOS
No site da Unimed SJC você encontra alguns serviços disponíveis, são eles:

•  Emissão da 2ª via do boleto bancário e atualização do boleto vencido;

•  Guia Médico on-line;

•  Agendamento on-line CDI (Centro de Diagnóstico Integrado);

•  Resultado de Exames;

•  Demonstrativo para Imposto de Renda;

•  Cancelamento do Plano ou exclusão do beneficiário;

•  Espaço do cliente PF (pessoa física: contrato individual/familiar);

•  Espaço do cliente PJ (pessoa jurídica: contratação coletiva).

Acesse www.unimedsjc.coop.br e conheça 
todos os nossos serviços on-line!
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COMO ACESSAR A 2ª VIA DO BOLETO - PJ
Acessar o endereço: www.unimedsjc.coop.br/espacodoclientepj

COMO ACESSAR A 2ª VIA DO BOLETO – PF
No endereço: www.unimedsjc.coop.br, página inicial, clicar em Sou Cliente, opção: 2ª 
Via de Boleto; ou entre no Espaço do cliente PF.
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PRAZOS MÁXIMOS PARA O 
ATENDIMENTO

Para garantir a qualidade e a agilidade do seu atendimento dentro dos prazos abaixo 
mencionados, é fundamental que você apresente a documentação necessária quando 
solicitada.

Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos abaixo, será considerado o acesso a 
qualquer prestador da rede assistencial do plano, habilitado para o atendimento e, não 
necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.

Lembre-se de que para ter acesso aos procedimentos, você deverá ter cumprido os 
períodos de carência previstos em seu contrato.

Caso encontre dificuldades ou demora para ser atendido pela rede de serviços do plano, 
basta contatar a nossa Central de Atendimento por meio do telefone 0800–727 4141.

 Confira os prazos máximos para atendimento dos beneficiários, observando a área de 
abrangência geográfica contratada no seu plano

Tipo de Atendimento Prazo Máximo de 
Atendimento (Dias Úteis)

Consulta básica: pediatria, clínica médica, cirurgia 
geral, ginecologia e obstetrícia 7 (sete)

Consulta nas demais especialidades médicas 14 (quatorze)

Consulta - sessão com fonoaudiólogo 10 (dez)

Consulta - sessão com nutricionista 10 (dez)

Consulta - sessão com psicólogo 10 (dez)

Consulta - sessão com terapeuta ocupacional 10 (dez)

Consulta - sessão com fisioterapeuta 10 (dez)

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises 
clínicas em regime ambulatorial    03 (três)

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 
ambulatorial 10 (dez)

Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) 21 (vinte e um)

Atendimento em regimento Hospital-Dia 10 (dez)

Atendimento em regime de internação eletiva 21 (vinte e um)

Urgência e emergência Imediato
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QUAL FOI O PLANO QUE VOCÊ ADQUIRIU?
Quanto ao tipo de contratação
a) Individual ou Familiar: permite livre adesão de beneficiários, com ou sem grupo familiar.

b) Coletivo Empresarial: permite adesão da população vinculada à pessoa jurídica 
contratante, por relação empregatícia ou estatutária (servidores públicos).

c) Coletivo por Adesão: permite adesão da população que mantém vínculo com pessoas 
jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como sindicatos, associações, 
cooperativas e fundações.

Quanto à abrangência geográfica
a) Grupo de Municípios.

b) Estadual.

c) Nacional.

Quanto à formação do preço
a) Pré-pagamento (preço pré-estabelecido): quando o valor da mensalidade é calculado 
antes da utilização da cobertura contratada;

b) Pós-pagamento em custo operacional (pós-estabelecido em custo operacional): 
quando o valor da contraprestação pecuniária é calculado depois da utilização das 
coberturas contratadas, e a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor total 
das despesas assistenciais.

Quanto ao fator moderador financeiro
a) Coparticipação: é o valor devido à operadora em razão da realização de um procedimento 
pelo beneficiário;

b) Franquia: é o valor estabelecido no contrato até o qual a operadora não tem 
responsabilidade de cobertura, seja nos casos de reembolso, seja no pagamento à rede 
de prestadores de serviço.

Quanto à época da contratação
a) Regulamentados: contratos firmados a partir de 01/01/1999 (contemplando as regras 
da Lei nº 9.656).

b) Não-regulamentados (contratos firmados antes de 01/01/1999).

c) Adaptados (contratos firmados antes de 01/01/1999, mas que foram aditados para 
adequá-los à cobertura da Lei 9.656 e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS)
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Quanto ao padrão de acomodação em internação hospitalar
a) Enfermaria (acomodação coletiva)

b) Apartamento (acomodação individual)

COBERTURA DO SEU PLANO
Fique por dentro das coberturas do seu plano.

Para os contratos regulamentados, as coberturas estão de acordo com o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, editado e atualizado pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que está disponível no endereço eletrônico:  
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/verificar-cobertura-de-plano

Cobertura da segmentação ambulatorial
Garante os atendimentos realizados em consultórios ou em ambulatórios, não incluindo 
internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que demandem 
o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas.

Estão cobertos procedimentos como:

• consultas e procedimentos em consultório;

• atendimento em pronto-socorro;

• procedimentos cirúrgicos ambulatoriais;

• consulta/sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo 
(observadas as Diretrizes de Utilização da ANS);

Cobertura da segmentação hospitalar
Compreende os atendimentos realizados em internações hospitalares clínicas ou 
cirúrgicas, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme 
determinações da ANS, e ainda, cobertura de:

• tratamento em hospital-dia;

• transplantes definidos no rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS;

• órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos previstos contratualmente;

• despesas de alimentação e acomodação relativas ao acompanhante de (a) pacientes 
menores de 18 anos; (b) idosos a partir dos 60 anos de idade; e (c) pessoas com deficiência;

• partos, quando contratada a segmentação Hospitalar com Obstetrícia.

Remoção entre estabelecimentos hospitalares
A cobertura de remoção entre hospitais é garantida, depois de realizados os atendimentos 
classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente 
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a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade da atenção ao paciente 
ou pela necessidade de internação para os beneficiários em cumprimento de período 
de carência ou Cobertura Parcial Temporária.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Cobertura com limitações
Vários procedimentos estão submetidos a específicas condições; são denominadas 
Diretrizes de Utilização, que definem requisitos para acesso ou limites das coberturas.

Condições de permanência no plano empresarial:

Demitido
O beneficiário que contribuir com o seu plano de saúde e for demitido, sem justa causa, pode 
permanecer por um período correspondente a um terço do tempo de contribuição, sendo 
o mínimo de 6 meses e, no máximo 24 meses, passando a assumir a responsabilidade 
financeira das mensalidades e coparticipações integralmente.

Aposentado
O O beneficiário que tiver contribuído com a mensalidade do seu plano de saúde em 
decorrência do vínculo empregatício pelo prazo mínimo de dez anos, terá garantido 
o direito de permanência de seu vínculo à contratação coletiva, passando a assumir 
a responsabilidade financeira das mensalidades e coparticipações. Se o tempo de 
contribuição for inferior, o direito será assegurado à razão de um ano para cada ano de 
contribuição.

Obs.: o direito de demitido e aposentado são exclusivamente para planos empresariais, 
observando a legislação vigente, concedido ao empregado que contribuiu com a 
mensalidade ou parte dela enquanto ativo. A coparticipação não é considerada contribuição 
para gozo do direito.

Exclusões
Estão excluídos da cobertura deste plano os eventos e despesas decorrentes de 
atendimentos, serviços ou procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde editado pela ANS para a segmentação assistencial contratada, ou 
mesmo que previstos, sem a observância das diretrizes de utilização, e ainda:

• tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais;

• fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos 
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de 
saúde, com exceção dos medicamentos antineoplásicos orais constantes do rol de 
procedimentos definido pela ANS, e observadas as respectivas diretrizes de utilização;

• fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, 
ou seja, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
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• despesas com assistência odontológica de qualquer natureza, inclusive as relacionadas 
com acidentes, exceto as cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de ambiente 
hospitalar; 

• escleroterapia de varizes;

• cirurgias e tratamentos não éticos ou ilegais;

• produtos de toalete e higiene pessoal, serviços telefônicos ou qualquer outra despesa 
que não seja vinculada à cobertura do contrato;

• cirurgias para mudança de sexo;

• casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 
competente;

• procedimentos, exames e tratamentos realizados fora da área de abrangência contratada, 
bem como das despesas decorrentes de serviços médicos hospitalares prestados por 
médicos não cooperados ou entidades não credenciadas pela Unimed para atendimento 
do seu plano;

• tratamento de rejuvenescimento ou tratamento de emagrecimento com finalidade 
estética;

• inseminação artificial;

• cirurgias plásticas estéticas de qualquer natureza;

• fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

• aplicação de vacinas;

• exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina ortomolecular e mineralograma 
do cabelo;

• consulta e atendimento domiciliar, mesmo em caráter de emergência ou urgência;

• remoção domiciliar;

• implantes e transplantes, exceto os de córnea e rim e os transplantes de medula 
óssea, observado o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e as Diretrizes 
de Utilização editadas pela ANS;

•  tratamentos em SPA, clínicas de emagrecimento ou repouso, estâncias hidrominerais, 
casas sociais e estabelecimentos para acolhimento de idosos e as internações que não 
necessitem de cuidados médicos em ambiente hospitalar;

•  investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade;

• procedimentos relacionados à saúde ocupacional tais como exames admissionais, 
demissionais, periódicos etc.

Estão excluídos ainda, mesmo quando dentro da área geográfica de abrangência do plano, 
quaisquer serviços médicos, hospitalares, de diagnóstico e terapias (mesmo em casos de 
urgência e/ou emergência) realizados em estabelecimentos não contratados para o plano.

O presente contrato não contempla quaisquer serviços médicos, hospitalares, de 
diagnóstico e terapias (mesmo em casos de urgência e/ou emergência) em hospitais 
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de categoria diferenciada (chamados de alto custo ou tabela própria), cuja lista consta 
do site da Unimed na Internet (www.unimedsjc.coop.br).

Reajustes
As contraprestações foram fixadas com base em cálculo atuarial levando-se em 
consideração os custos dos serviços colocados à disposição dos beneficiários, a frequência 
prevista de utilização desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos não cobertos, 
os períodos de carências, os limites, valor e/ou percentual de coparticipação/ franquia 
e a carga tributária que hoje recai sobre as cooperativas de trabalho médico, assim, 
quaisquer alterações desses itens poderão ensejar novos valores.

A mensalidade do seu plano de saúde será reajustada:

•  anualmente, na data base (aniversário) do contrato;

•  quando houver mudança de faixa etária, conforme as faixas de idade e os percentuais 
detalhados em seu contrato, de acordo com as características do seu plano.

Também será reajustada a coparticipação nas despesas assistenciais, de acordo com as 
disposições contratuais.

Desde que não esteja vedado pela regulamentação, o valor das mensalidades poderá ser 
revisto, anualmente, de forma complementar, de modo a recompor o equilíbrio econômico 
do contrato, quando houver utilização dos procedimentos acima da média prevista ou 
aumento dos custos dos insumos que compõem a assistência contratada, ou ainda 
acréscimo de novos procedimentos ou métodos de elucidação diagnóstica e tratamentos.

DICAS DE UTILIZAÇÃO DO PLANO
Quando não puder comparecer à consulta, avise com pelo menos 24 horas de antecedência.
Outra pessoa pode precisar daquele médico.

Guarde sempre as prescrições do seu médico. O desaparecimento de sintomas não 
significa o fim da necessidade de cuidados médicos.

Escreva tudo o que você deseja discutir com o seu médico. Isso ajuda a manter a atenção 
no que realmente lhe incomoda. Leve a lista e leia antes de começar a consulta.

Para agilizar qualquer atendimento, apresente sempre o cartão do beneficiário e um 
documento de identificação com foto (ver pág. 6).

Em caso de perda do cartão de beneficiário, comunique o fato ao Recursos Humanos da 
empresa, ou na sede da Unimed, evitando assim, que um desconhecido utilize seu cartão. 

Nunca permita que outra pessoa utilize o seu cartão de beneficiário, isso é fraude! Ele 
é pessoal e intransferível. Se apurado o uso indevido de um serviço, o beneficiário pode 
sofrer consequências, como por exemplo, a sua exclusão.

Evite o uso do pronto atendimento em casos que não forem de urgência ou emergência.

Urgência e emergência
São consideradas situações de urgência e emergência aquelas que dependem da ação imediata 
do médico e, portanto, não podem aguardar o agendamento de uma consulta em consultório.
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Urgência e emergência são assim 
definidas:

Emergência - é o evento que implica 
risco imediato de vida ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizado 
em declaração do médico assistente;

Urgência - é o evento resultante de 
acidente pessoal ou de complicação no 
processo gestacional.

Quando procurar um pronto atendimento:

•  corte profundo;

•  quebra de algum membro;

•  luxação intensa;

•  acidente de origem elétrica;

• picada ou mordida de animais 
peçonhentos;

•  queimaduras;

•  afogamento;

•  hemorragias (forte sangramento);

•  infarto do miocárdio (forte dor no peito);

•  dificuldade respiratória;

• derrames, perda de função e/ou 
dormência nos braços e pernas;

•  perda de visão ou audição;

•  inconsciência ou desmaio;

•  intoxicação por alimento ou 
medicamento;

•  sangue no vômito, urina, fezes ou tosse;

•  grave reação alérgica;

•  febre alta permanente;

•  convulsões, dores intensas no peito, 
abdômem, cabeça e outros;

•  agressões físicas;

•  acidente de carro, moto, atropelamento 
e quedas.
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CARÊNCIA
É o período ininterrupto, contado a partir do vínculo do beneficiário ao contrato de plano 
de saúde, durante o qual as mensalidades são pagas, mas não há direito à utilização dos 
procedimentos contratados. Os prazos máximos de carência são:

PROCEDIMENTOS CARÊNCIAS

Urgências e Emergências (*) 24 horas

Parto a Termo 300 dias

Demais procedimentos 180 dias

(*) Se a segmentação assistencial não for a do plano referência, o atendimento poderá estar limitado aos 
procedimentos ambulatoriais, exceto nos casos de acidente pessoal.

Observados os prazos máximos acima, os períodos de carência podem variar de acordo 
com o tipo de contratação do plano de saúde. Confira as carências em seu contrato.

Cobertura Parcial Temporária (CPT) é aquela que admite, por um período ininterrupto de 
até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência 
à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos 
de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente 
às doenças ou lesões preexistentes à época da inclusão no plano.

REEMBOLSO
A partir da necessidade dos beneficiários de encontrar um médico cooperado ou 
prestador credenciado para realizar determinado serviço, a Unimed São José dos 
Campos disponibiliza a rede prestadora credenciada no site http://www.unimedsjc.
com.br.

Seu plano não prevê livre escolha de prestadores, mas assegura o reembolso no limite 
das obrigações contratuais das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência 
à saúde, dentro da abrangência geográfica do plano, nos casos exclusivos de urgência 
ou emergência, quando não for comprovadamente possível a utilização dos serviços 
próprios, contratados ou credenciados para o plano.

Deve ser observado que não há direito de reembolso por atendimento fora da área 
de abrangência geográfica, tampouco por troca de médico por preferência do 
beneficiário, ainda que por especialista, havendo serviço médico disponível na rede 
de prestadores do plano para o atendimento de urgência e emergência.

O reembolso que atenda às condições será efetuado de acordo com os valores da 
Tabela de Referência vigente à data do evento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da apresentação dos documentos comprobatórios.

Só serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou 
o atendimento ao beneficiário, realizado enquanto perdurar o estado de urgência ou 
emergência.

Não ocorrendo as hipóteses de urgência e emergência, nos termos contratuais, não 
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permite a solicitação de reembolso, exceto quando prévia e expressamente autorizado 
pela Unimed.

Para mais informações, sempre mantenha contato prévio com  o SAC - Serviço de 
Atendimento ao Cliente, através do e mail: sac@unimedsjc.com.br; ou Central de 
Atendimento 24 horas no telefone 0800.7274141.

INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE 
BENEFICIÁRIOS
Contratação coletiva
Se o beneficiário titular for excluído do plano coletivo, todos os seus dependentes serão 
excluídos. Se o contrato for rescindido, todos os beneficiários serão excluídos.

No caso de Planos Coletivos Empresariais, o beneficiário deve procurar o setor responsável 
de sua empresa, e solicitar a inclusão ou exclusão de seus dependentes, cujo requerimento 
será enviado à Unimed, de acordo com as condições contratadas. Passados trinta dias 
sem que o pedido de movimentação cadastral tenha sido recebido pela Unimed, o 
beneficiário titular poderá requerê-la diretamente à operadora.

Qualquer inclusão deve ser providenciada no prazo mencionado no contrato firmado 
com a sua empresa (admissão do beneficiário titular, cônjuge, filhos etc.)

No caso de Planos Coletivos por Adesão, o beneficiário pode procurar o setor responsável 
da sua entidade de classe, e solicitar a inclusão ou exclusão de seus dependentes, ou 
requerer a movimentação diretamente à Unimed.

Contratação pessoa física
Nos Planos Individuais / Familiares as inclusões e exclusões de dependentes são 
deliberadas pelo beneficiário titular. Exceto por motivo de fraude, a exclusão do titular 
não extingue a contratação familiar.

PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS
PORTABILIDADE: REGRAS GERAIS

Portabilidade de Carências é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano de saúde 
sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carências ou de cobertura 
parcial temporária.

Para realizar a portabilidade de carências, devem ser atendidos simultaneamente os 
seguintes requisitos:

- o vínculo do beneficiário com o plano de origem deve estar ativo;

- o beneficiário deve estar adimplente junto à operadora do plano de origem;

- o beneficiário deve ter cumprido prazo de permanência:

a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem 
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ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial 
temporária; ou

b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no plano de origem ou no mínimo 
dois anos na hipótese em que o beneficiário tenha exercido a portabilidade para um 
plano de destino que possuía coberturas não previstas na segmentação assistencial do 
plano de origem;

- o plano de origem deve ter sido contratado a partir de 1° de janeiro de 1999 ou ter sido 
adaptado à Lei n° 9.656;

- a faixa de preço do plano de destino deve ser igual ou inferior a que se enquadra o 
plano de origem do beneficiário, exceto quando a movimentação ocorrer entre planos 
coletivos empresariais;

- caso o plano de destino seja de contratação coletiva, o beneficiário deverá possuir 
vínculo com a pessoa jurídica contratante do plano.

A portabilidade de carências poderá ser requerida a qualquer tempo pelo beneficiário 
após o cumprimento do prazo de permanência.

Caso o beneficiário esteja internado, a portabilidade de carências somente poderá ser 
requerida após a alta da internação.

PORTABILIDADE: REGRAS ESPECÍFICAS

A portabilidade de carências também tem condições específicas que decorrem da extinção 
do vínculo de beneficiário, e que poderá ser requerida no prazo de 60 dias a contar da 
data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se 
aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade 
por faixa de preço previstos nas regras gerais. As hipóteses de se pleitear a portabilidade 
nessas condições são:

I - pelo beneficiário dependente, em caso de morte do titular do contrato;

II - pelo beneficiário dependente, em caso de perda da condição de dependência do 
beneficiário;

III - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de demissão, exoneração ou 
aposentadoria, tendo ou não contribuído financeiramente para o plano de origem, ou 
quando do término do período de manutenção da condição de beneficiário garantida 
pelos arts 30 e 31 da Lei nº 9.656, na contratação coletiva empresarial;

IV - pelo beneficiário titular e seus dependentes, em caso de rescisão do contrato coletivo 
por parte da operadora ou da pessoa jurídica contratante.

Fonte: http://unimed.me/10033v

O beneficiário que esteja vinculado ao plano de origem há menos de 300 dias, pode 
exercer a portabilidade de carências de condições específicas, sujeitando-se, quando 
cabíveis, aos períodos de carências do plano de destino descontados do tempo em que 
permaneceu no plano de origem.

O beneficiário que esteja cumprindo cobertura parcial temporária no plano de origem, pode 
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exercer a portabilidade de carências tratada neste artigo, sujeitando-se aos respectivos 
períodos remanescentes no plano de destino.

NAIS - NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL 
À SAÚDE
O Espaço Viver Bem representa o jeito de cuidar da Unimed São José dos Campos e 
oferece Qualidade de Vida e Atenção Integral à Saúde aos clientes.

Nele, você vai encontrar médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e outros 
profissionais de saúde, preparados para cuidar de você e sua família. 

Por meio de Programas de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças, o acesso ao 
cuidado é garantido em todas as fases da vida, o acompanhamento a você e a sua família 
é feito de forma coordenada e integral.

ESPAÇO VIVER BEM
O NAIS dispõe de uma equipe multiprofissional qualificada, que atua com foco no 
autocuidado por meio de educação em saúde.

Os nossos programas:
•  ANTITABAGISMO

Temos uma equipe multiprofissional que auxilia os pacientes tabagistas a cessarem o 
hábito.

O acompanhamento é realizado por meio de grupos semanais e posteriormente, quinzenais 
e mensais. Os encontros presenciais tem duração de 6 meses, após esse período, o 
acompanhamento se dá através de abordagens telefônicas dos profissionais de saúde 
até completar um ano de Programa.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.

•  MÃE E BEBÊ UNIMED

O Espaço Viver Bem proporciona aos bebês e às mães clientes da Unimed São José dos 
Campos, ações de saúde como, avaliação puerperal, teste do pezinho, teste da orelhinha, 
avaliação fonoaudiológica e auxílio à amamentação, visando saúde e bem-estar para 
essa nova fase da vida.

A partir do momento em que o bebê nasce, a Unimed São José dos Campos inicia um 
acompanhamento de saúde tanto para a mãe, quanto para o bebê. Uma equipe composta 
por nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos e psicólogos realizam abordagens 
visando a saúde e o bem-estar da criança e da mãe.  Durante os primeiros dois anos de 
vida do bebê são oferecidas orientações nutricionais, avaliação da mãe no pós-parto, 
auxílio amamentação, abordagem psicológica e teste do pezinho e da orelhinha nos 
primeiros 11 dias de vida.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.
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•  CICLO DE PALESTRAS

Por meio de palestras com temas variados, ajudamos você e sua família a informar-se 
sobre prevenção de doenças e promoção à saúde.

A Unimed São José dos Campos preocupada em informar aos clientes e à comunidade 
sobre saúde e qualidade de vida, oferece palestras com temas variados. É uma forma 
de manter-se atualizado com abordagens relacionados a saúde. Aproveite a nossa 
programação. 

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos e população em geral.

•  CURSO DE GESTANTE

Nos encontros com a equipe multiprofissional do Espaço Viver Bem, orientamos os 
futuros papais sobre o pré-natal, cuidados na gestação, nascimento e desenvolvimento 
do bebê, além de aulas práticas de pilates para gestantes.

O curso de gestante da Unimed São José dos Campos oferece às futuras mães o 
acompanhamento e preparo necessário para o momento tão especial que está por vir. 
As mães são orientadas em relação aos tipos de parto, cuidados com o recém-nascido, 
orientações nutricionais e abordagem psicológica. Um diferencial do nosso curso é o 
pilates para a gestante, que acontece no mesmo local em dias e horários determinados.

Duração do curso de gestantes: 4 encontros.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos 

Intercâmbio mediante autorização.

•  GESTO

Acompanhamos e preparação dos pacientes indicados à cirurgia bariátrica no pré e 
pós-operatório, através do Grupo Especializado no Tratamento da Obesidade.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante encaminhamento 
médico, e que estejam aptos à eventual realização da cirurgia.

•  PLANEJAMENTO FAMILIAR

Oferecemos acompanhamento à família e orientamos sobre os métodos contraceptivos, 
cirurgia de vasectomia e laqueadura aos interessados em realizar o planejamento familiar.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.

•  PROGRAMA DE REABILITAÇÃO EM COLUNA

Voltado aos clientes que necessitam de um acompanhamento de saúde devido a problemas 
específicos da coluna, conforme avaliação médica. Ao participar do Programa, os clientes 
recebem orientação educativa e tratamento terapêutico pela equipe multidisciplinar, 
com sessões de fisioterapia especializada.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos com encaminhamento 
médico.

Intercâmbio mediante autorização com encaminhamento.
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•  REEDUCAÇÃO ALIMENTAR ADULTO

Por meio de encontros semanais, uma equipe multiprofissional orienta e acompanha 
os participantes na adoção de hábitos alimentares saudáveis para o controle do peso, 
prevenção de doenças e melhora da qualidade de vida.

O Programa é composto por 8 encontros em cada semestre e traz tanto na prática quanto 
na teoria soluções para a rotina alimentar. São abordados temas como atividade física, 
receitas saudáveis, dicas de nutrição e aspectos psicológicos.

Quem pode participar? Clientes Unimed SJC.

Unimed Intercâmbio: mediante autorização.

Vagas responsabilidade social (necessário consultar disponibilidade).

•  PROGRAMA IDOSO BEM CUIDADO

Proporcionamos qualidade de vida através de encontros que visam estimular as funções 
cognitivas e a memória com propostas lúdicas e didáticas.

O Programa conta com as seguintes oficinas:

Oficina Corpo em Movimento

A oficina oferece aos idosos da Unimed São José dos Campos encontros com o profissional 
de fisioterapia, que realiza através de aulas práticas, exercícios físicos e respiratórios 
a preservar a função motora e prevenir incapacidades decorrentes do processo de 
envelhecimento.

Consulte os dias e horários das turmas.

Oficina de Memória 

A oficina visa estimular de forma lúdica as funções cognitivas, principalmente a memória. 
Psicólogos e terapeutas ocupacionais realizam atividades como memórias de histórias, 
memórias de imagens através de figuras, treino cognitivo, aprendizagem associativa 
entre outros.

Consulte os dias e horários das turmas.

Oficina de Voz-Coral

 A oficina é voltada para os clientes Unimed São José dos Campos que queiram vivenciar 
a música através do canto. O Coral é realizado por um professor de música e visa estimular 
a ação cerebral, gerando qualidade de vida por meio da interação social e do canto.

Consulte os dias e horários das turmas.

Oficina Escutando Sentimentos 

A oficina propicia um espaço de escuta, auxiliando no autoconhecimento. Através de 
encontros em grupo com a psicóloga, o cliente tem a oportunidade de entender seus 
sentimentos.

Consulte os dias e horários das turmas.
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Oficina de Dança

A oficina, através da dança circular direcionada por um educador físico, visa promover 
um espaço para desenvolver os estímulos dos sentidos, entre eles: visual, tátil, auditivo, 
afetivo, cognitivo-raciocínio, ritmo, coordenação motora e esquema corporal.

Consulte os dias e horários das turmas.

Oficina Roda de Conversa

Através de uma equipe multiprofissional, visa promover palestras e debates sobre temas 
relacionados a terceira idade e outros assuntos de interesse do idoso.

Consulte os dias e horários das turmas.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.

Intercâmbio mediante autorização.

•  PROGRAMA DPOC

Acompanhamos e direcionamos os pacientes portadores de Doença Respiratória 
Obstrutiva Crônica através de orientações de saúde e reabilitação pulmonar.

O Programa é voltado para clientes portadores de DPOC com comprometimento 
respiratório que requeira fisioterapia respiratória especializada. O objetivo é reestabelecer 
a saúde pulmonar visando qualidade de vida e saúde. O Programa é composto por 
enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante avaliação técnica 
e critérios de elegibilidade da equipe do Programa após o envio do encaminhamento 
realizado médico.

•  PROGRAMA DE JOELHO E QUADRIL

Prevenimos complicações nas cirurgias de quadril e joelho através do acompanhamento 
multiprofissional no pré e pós operatório visando melhora no tempo de recuperação e 
melhora na qualidade de vida do cliente.

O Programa é voltado para clientes que se submeterão ao procedimento cirúrgico de 
artroscopia de quadril ou joelho. O acompanhamento visa o preparo adequado no pré 
cirúrgico e pós cirúrgico a fim de restabelecer o quadro de saúde para que o cliente 
retorne às suas atividades diárias.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante avaliação técnica 
e critérios de elegibilidade da equipe do Programa após o envio do encaminhamento 
realizado médico.

•  LADO A LADO

Acompanhamos os portadores de doenças crônicas, visando qualidade de vida e melhora 
clínica.

O Programa é voltado para clientes portadores de doenças crônicas que requeiram 
acompanhamento de uma equipe multiprofissional focada no cuidado. Através de visitas 
de enfermagem agendadas, acompanhamento nutricional e avaliação médica periódica, 
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o cliente passa a entender o seu quadro de saúde e aprende a se cuidar melhor, agregando 
qualidade de vida no seu dia a dia.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante avaliação técnica 
e critérios de elegibilidade da equipe do Programa após o envio do encaminhamento 
realizado médico.

•  REABILITAÇÃO CARDÍACA

Por meio da Reabilitação Cardiopulmonar e Metabólica oferecemos acompanhamento 
especializado aos clientes portadores de Cardiopatias visando melhora da saúde.

O Programa é voltado para clientes portadores de Cardiopatias que requeiram 
acompanhamento multidisciplinar e fisioterapia especializada. O objetivo é reestabelecer a 
saúde cardiovascular visando qualidade de vida. O Programa é composto por enfermeiros, 
nutricionistas e fisioterapeutas.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante avaliação técnica 
e critérios de elegibilidade da equipe do Programa após o envio do encaminhamento 
realizado pelo médico.

•  GERENCIAMENTO DO PACIENTE RENAL

Acompanhamos e direcionamos os pacientes portadores de doença renal crônica para 
uma melhor qualidade de vida e cuidado com a sua saúde.

O Programa é voltado para clientes portadores de doença renal crônica não dialítica 
que requeiram acompanhamento de equipe multiprofissional. Através de abordagens 
da equipe de enfermagem, o cliente passa a receber orientações visando a melhora da 
condição de saúde e prevenção de complicações relacionadas à doença.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos mediante avaliação técnica 
e critérios de elegibilidade da equipe do Programa após o envio do encaminhamento 
realizado médico.

•  SAÚDE NA EMPRESA

Realizamos palestras educativas, ações de saúde e estudo do perfil de saúde das empresas 
clientes.

O Espaço Viver Bem oferece às empresas clientes um diferencial. Enfermeiros, 
nutricionistas e psicólogos realizam ações de saúde e palestras nas empresas clientes 
com a finalidade de levar informação e qualidade de vida aos colaboradores.

Quem pode participar? Empresas clientes.

Os nossos serviços:
•  AMBULATÓRIO DE NUTRIÇÃO

Realizamos atendimento de nutrição personalizado para todas as idades e fases da vida.

O Espaço Viver Bem da Unimed SJC realiza atendimentos de nutrição personalizado 
com foco na melhoria da saúde e qualidade de vida. Atendemos todos os públicos desde 
a infância até a maior idade, sempre visando a promoção da saúde e seu bem-estar.
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Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.

Intercâmbio mediante autorização.

Para agendar a consulta, basta ligar para o telefone: (12) 2139-4100.

•  CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Realizamos acompanhamento psicológico individualizado para todas as idades e fases 
da vida.

No Espaço Viver Bem Unimed você encontra acompanhamento psicológico individualizado 
e personalizado em todos os estágios de vida, desde a infância até a maior idade, visando 
seu bem-estar e qualidade de vida.

Quem pode participar? Clientes Unimed São José dos Campos.

Para agendar a consulta, basta ligar para o telefone: (12) 2139-4100.

OUVIDORIA
A Ouvidoria é um canal de comunicação diferenciado, em função das suas 
características de autonomia, independência e imparcialidade. Ela não substitui 
e nem invalida a atuação dos canais de primeiro atendimento, hoje existentes na 
Unimed, mas está sempre pronta a atendê-lo (a), caso não tenha obtido sucesso em 
seu atendimento nos demais canais.

Quem poderá registrar um processo de Ouvidoria? Todos os clientes da Unimed São 
José dos Campos que já tenham sido atendidos pelos canais primários de atendimento 
(SAC, Apoio ou Atendimento Financeiro e Comercial).

Por se tratar de um atendimento em segunda instância, preencha o formulário 
específico, disponível no site www.unimedsjc.coop.br, na seção “Ouvidoria”. Lembre-
se, é obrigatório indicar o número do protocolo do primeiro atendimento ou, na 
ausência deste, repassar as seguintes informações ao enviar o formulário: data, local, 
nome do atendente e canal de comunicação utilizado para o primeiro atendimento.

O prazo para resposta da Ouvidoria é de 7 (sete) dias úteis, sendo admitida a pactuação 
de prazo superior, nos casos excepcionais ou de maior complexidade.

SOS UNIMED
Serviço de Atendimento Médico Pré-Hospitalar para casos de acidentes e emergências 
médicas, composto por uma equipe de médicos, paramédicos e enfermagem 
especializados no salvamento de  vidas, prestando atendimento no perímetro urbano 
de São José dos Campos e Jacareí.

O cliente ainda tem a seu dispor, o serviço de Orientação Médica a Distância, disponível 
24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados, com cobertura em todo 
território nacional.  

Pelo número 0800 772 3772 o cliente poderá esclarecer dúvidas, receber orientações 
sem a necessidade de ir ao hospital ou pronto-atendimento.
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GLOSSÁRIO
Acidente pessoal - É uma situação súbita, imprevisível, involuntária e violenta, 
causadora de lesão física, que torna necessário o tratamento médico.

Atendimento segunda instância – Acontece sempre que o beneficiário considerar que 
sua manifestação não foi completamente solucionada pelos canais de relacionamento 
de primeira instância, como Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou restar-lhe 
alguma dúvida em relação à resolução apresentada.

Beneficiário - Pessoa física, titular ou dependente, que possui direitos e deveres 
definidos em legislação e em contrato assinado com a operadora de plano privado de 
assistência à saúde, para garantia da assistência médico-hospitalar e/ou odontológica.

Cobertura - É o agrupamento de procedimentos de acordo com a segmentação 
assistencial contratada.

Coparticipação - É quando o beneficiário além da mensalidade paga parte da despesa 
assistencial.

Empresa - É a pessoa jurídica que contrata a prestação de serviços de assistência à 
saúde para seus empregados, dirigentes ou associados.

Exames clínicos  - São aqueles realizados pelo médico, durante a consulta, com o 
objetivo de estabelecer um diagnóstico. A realização do exame clínico, aliada à anamnese 
(entrevista sobre histórico do paciente), pode dispensar exames complementares. 
No entanto, se julgar necessário, o médico pode solicitar exames adicionais, a fim 
de diagnosticar mais precisamente o problema e determinar o melhor tratamento.

Exames complementares - são aqueles feitos em clínicas e laboratórios com o objetivo 
de confirmar um diagnóstico, auxiliar o médico na definição do tratamento mais 
adequado para o problema apresentado.

Guia Médico - Material de referência do beneficiário para facilitar a sua busca por 
algum profissional ou serviço. Nele consta a relação de médicos e rede credenciada 
de hospitais, clínicas e laboratórios, de acordo com o plano contratado, além dos 
procedimentos para atendimento nos casos de urgência, emergência e internação.

Intercâmbio - É um acordo operacional entre Unimeds para atendimento dos 
beneficiários em uma cidade fora da área de atuação da operadora contratada.

Plano - É o produto registrado na ANS que a empresa (no caso de pessoa jurídica) ou 
indivíduo (no caso de pessoa física) contratou com a Unimed. 

Sistema Unimed - É o conjunto de todas as Unimeds (cooperativas de trabalho médico), 
associadas entre si ou vinculadas contratualmente, para prestação de serviços aos 
beneficiários.

Tabela de Referência - É a tabela utilizada para a efetivação do pagamento do 
reembolso ao usuário, nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando 
não for comprovadamente possível a utilização de serviços próprios, contratados ou 
credenciados pelo Sistema Unimed, bem como pode servir de base de cálculo para 
os planos coparticipativos.
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Portal de serviços
No site da Unimed SJC você encontra alguns 
serviços disponíveis, são eles:

• Emissão da 2ª via do boleto bancário atualizado

• Guia Médico on-line

• Resultado de exames

• Pré-agendamento de exames

• Demonstrativo para Imposto de Renda

• Visualização do cartão do Beneficiário

• Posição cadastral

• Despesas de utilização

• Canal do Beneficiário (informações pessoais 
e extrato de utilização)

Acesse www.unimedsjc.com.br e conheça 
todos os nossos serviços on-line.
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SEDE ADMINISTRATIVA E LOJA 
VENDAS SJC 
Endereço: Av. Cassiano Ricardo 401 – 
Jardim Aquarius 
Telefones: 0800 – 727 4141

SEDE ESPAÇO VIVER BEM 
Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9045 - 
Jardim Oswaldo Cruz 
Telefone: (12) 3943-0610

LOJA DE VENDAS CENTER VALE 
SHOPPING  
Endereço: Av. Dep. Benedito 
Matarazzo 9.403 - Loja T314 – Piso 
Vale 
Telefone: (12) 2012-7270/ 2012-7272

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
JACAREÍ 
Endereço: Praça dos Três Poderes, 34 
Telefone: (12) 2128-8013/ 2128-8025 
/2128-8016 

Aplicativo Unimed
O aplicativo virtual da cooperativa de saúde, é um novo canal de comunicação 
com o beneficiário.

Abaixo as funcionalidades que temos disponíveis em nosso APP:

•  Guia Médico;
•  PIN-SS
•  Emissão de boletos;
•  Solicitação de Atualização Cadastral;
•  Demonstrativo de Utilização e Coparticipação;
•  Cartão Virtual;
•  Declarações: Informe de Rendimentos, Carta de Permanência; Quitação Anual;
•  Notícias;
•  Revistas e Manuais: Classificação de procedimentos, Manual de leitura e 
Guia contratual, Relatórios etc.
•  Alarmes para medicamentos;
•  Armazenamento de Receitas Médicas;
•  Contatos

O App possui uma interface moderna e de fácil acessibilidade, fornecendo ao 
beneficiário conteúdos de seu interesse.

UNIDADE ADMINISTRATIVA 
CARAGUATATUBA  
Endereço: Av. Arthur Costa Filho, 937 
Centro 
Telefone: (12)3886-9900/ 3886-9902/ 
3886-9901 

UNIDADE ADMINISTRATIVA E VENDAS 
UBATUBA 
Endereço: Av. Leogivildo Dias Vieira, 1068 
- Itaguá 
Telefone: (12)3834-4802/ 3834-4803

UNIDADE ADMINISTRATIVA SÃO 
SEBASTIÃO 
Endereço: Rua Capitão Luiz Soares, 557 
sala 8 - Centro 
Telefone: (12)3892-4499/ 3892-3302

UNIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO 
Av. Frei Orestes  Girardi, 2613 - Jaguaribe 
Campos do Jordão 
Telefone – 2139-6001

SOS UNIMED 
Telefone: 0800 772 3772

Central de Vendas  
Telefone: 0800 727 7270

FALE COM 
A UNIMED SJC
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.


