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Não consulte vários médicos na 
mesma ocasião. Escolha o de sua 
preferência e deixe que ele o oriente.

Evite fazer repetidamente o mesmo 
exame e leve-o às consultas. A repe-
tição desnecessária dos mesmos 
procedimentos é fator de elevação 
de custos, o que acarreta em um 
aumento de preços do seu plano.

Guarde sempre seus exames. Caso 
necessite consultar outros especia-
listas, você já os terá para apresen-
tar, agilizando o diagnóstico.

Não falte às consultas marcadas. O 
não comparecimento compromete o 
agendamento médico e prejudica o 
possível atendimento de outros 
pacientes.

Só assine uma guia a cada vez que 
for atendido. Jamais assine guias 
com datas posteriores. Se isso lhe 
for proposto, reaja, pois é irregular.
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DICAS DE
VALORIZAÇÃO

DO PLANO

Tenha sempre em mente que, caso 
haja uso indevido, o custo do seu plano 
certamente se elevará e você poderá 
sofrer penalidades.

O cartão Unimed é o seu documento 
de identidade para o atendimento. 
Também poderá ser exigida a carteira 
de identidade e os três últimos com-
provantes de pagamento da mensali-
dade. Traga-os sempre com você. Sob 
nenhuma hipótese esse cartão poderá 
ser cedido, pois implicará em exclusão 
imediata do usuário e seus dependen-
tes, cobrança de custos gerados e 
instauração de processo judicial.

Conheça as datas de vencimento de 
suas carências. Não serão autorizados 
procedimentos sob carência.

Saiba que alguns procedimentos pedi-
dos pelo médico estão sujeitos à soli-
citação de exames anteriores ou perí-
cia com um dos nossos médicos audi-
tores.

O prazo de validade da autorização é 
de até 30 dias, contados de sua emis-
são. Caso a validade vença e o procedi-
mento ainda não tenha sido realizado, 
faz-se necessário o comparecimento 
na Unimed Barra Mansa para revalidar 
a guia.
 

• Ao submeter-se a uma consulta, valorize o 
exame clínico. Não exija exames complemen-
tares, o mais importante é consulta clínica. 
Exames são apenas complemento de diagnós-
ticos, só o médico pode definí-los.

• Os resultados devem ser entregues ao médico 
o mais rápido possível. Lembre-se que consul-
tas após intervalo de 30 dias geram nova 
cobrança.

• Escolha no Guia Médico o especialista que 
seu caso requer, na dúvida, consulta um Clínico 
Geral. Fazendo isso, você agiliza o tratamento e 
evita percorrer vários consultórios.



C U I D A R  É  N O S S A

E S S Ê N C I A
C U I D A R  É  N O S S A

V O C A Ç Ã O
Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento

com a vida, com as pessoas e com o mundo. Ajudamos você a
viver uma vida mais completa, desfrutando de

momentos de alegria e satisfação. A Unimed é um
sistema que cuida das pessoas para que elas

possam aproveitar a vida.



- Em caso de dúvidas na cobrança das coparticipações, contratos pessoa física, 
favor procurar a recepção da Unimed Barra Mansa e contratos pessoa jurídica, 
favor procurar RH da empresa.
- Faz-se necessária a conferência dos dados do cartão magnético e das 
observações no verso. Caso estejam incorretos, favor contatar o setor de cartão: 
(24) 2106-0600.
- Só procure um Pronto-Socorro se realmente for urgência. O atendimento em 
consultório é personalizado e sempre  cercado de melhores condições.
- Mantenha seu cadastro atualizado. Com este simples procedimento, 
fortaleceremos nossa parceria e evitaremos possíveis transtornos 
administrativos.
- Quando for viajar, informe-se antes do endereço da Unimed mais próxima. Isto 
poderá lhe ajudar em caso de emergência.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS:

Rua Barão de Guapi, 71, Centro - Barra Mansa/RJ

www.unimedbm.com.br

(24) 3325-7350
FALE CONOSCO

Barra Mansa


