CONVÊIO ADUNICAMP/UNIMED
Inscrições de 1 a 15 de cada mês
ASSISTÊNCIA

 Atendimento em todo território nacional, onde os médicos e os serviços credenciados da Unimed estiverem disponíveis.
 Consultas médicas em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal.
 Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapia e psicoterapia, de acordo com o número
de sessões estabelecido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento.
 Atendimentos clínicos cirúrgicos, ambulatoriais e internações hospitalares.
 Procedimentos especiais: hemodiálise e diálise peritoneal – CAPD; quimioterapia oncológica ambulatorial; radioterapia
ambulatorial; procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais; hemoterapia ambulatorial e cirurgias oftalmológicas ambulatoriais.
 Unimed Help: orientação médica por telefone 24 horas por dia, remoção nas urgências e emergências para atendimento préhospitalar na área de abrangência da Unimed Campinas.
 ADUC: Atendimento Domiciliar da Unimed Campinas; Prestada por uma equipe de profissionais que proporcionam atendimento
médico humanizado, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecida pela Unimed Campinas.
 Benefício Família: o Benefício Família é um produto que proporciona, no caso de falecimento do titular, a manutenção da
utilização do plano de saúde para os beneficiários dependentes, com isenção da mensalidade por 05 anos.
Requisitos: Possuir vínculo elegível com o beneficiário titular, estar regularmente inscrito, há no mínimo 365 dias ininterruptos,
apresentar todos os documentos com até 60 dias após o falecimento do titular conforme data estipulada na Certidão de Óbito.
Dependentes incluídos como filhos, filhos inválidos, tutelados ou curatelados, menor sob guarda e enteados, não poderão participar
deste benefício com idade igual ou superior a 24 anos.
 CQA: Centro de Quimioterapia Ambulatorial: assistência prestada ao paciente oncológico e a seus familiares por meio de
atendimento humanizado.
 Plano Regulamentado pela ANS (Lei nº 9656/98): atendimento a todos os procedimentos incluídos no Rol da ANS – Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
LIMITAÇÕES
Sem cobertura para cirurgias plásticas estéticas; atos proibidos pelo código de ética médica; tratamento pré-operatório; inseminação
artificial e procedimentos similares; órteses e próteses (exceto as indispensáveis no ato cirúrgico); próteses dentárias; aluguel de
equipamentos hospitalares e similares; procedimentos odontológicos.
TIPOS DE PLANO
Os planos são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde.
Rede Básica
Rede Especial
Rede Master

Acomodação coletiva.
Acomodação individual com um acompanhante e banheiro privativo.
Acomodação individual com um acompanhante e banheiro privativo abrangendo
hospitais de alto custo credenciados à Unimed.

CARÊNCIAS
Urgência e emergência
Consultas médicas (incluindo nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional), psicoterapias, fisioterapias,
exames simples e sofisticados (exceto tomografia e ressonância magnética)
Unimed Help
Procedimentos cirúrgicos e clínicos ambulatoriais, internações e cirurgias eletivas, radioterapia, quimioterapia, litotripsia,
ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, procedimentos de cirurgia cardíaca e hemodinâmica
Transplante renal e de córnea, hemodiálise crônica, internação psiquiátrica, cirurgia refrativa para as previstas no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, genética (procedimentos diagnósticos), septação gástrica
(cirurgia de obesidade mórbida)
Internações obstétricas para parto

Zero hora
30 dias
30 dias
180 dias

180 dias
300 dias

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

 Titular: cópia do RG, CPF e último holerite.
 Cônjuge: cópia do RG, CPF e certidão casamento ou companheiro: cópia do RG, CPF, cópia da declaração de união estável e um
dos seguintes documentos: apólice de seguro, procuração, declaração de Imposto de Renda, certidão de nascimento de filhos em
comum e conta bancária conjunta.
 Filhos inválidos de qualquer idade: cópia do RG, CPF, declaração judicial e declaração médica.
 Filhos solteiros e adotivos até 35 anos: cópia do RG, CPF e certidão de nascimento.
 Tutelados e curatelados, enquanto vigorar a decisão judicial: cópia do RG, CPF, declaração judicial e certidão de nascimento.
 Enteados solteiros até 35 anos, desde que o pai ou a mãe esteja também inscrito no convênio: cópia do RG, CPF e cópia da
certidão de nascimento.
 Menor sob guarda para fins de adoção: cópia do RG, CPF, certidão de nascimento e documento de adoção.
CANCELAMENTO: É necessária a devolução dos cartões (titular e dependentes) até o dia 15 de cada mês.

Valores dos planos de saúde
do convênio Adunicamp/Unimed
A partir de Setembro/2017.
ADESÃO POR FAIXA ÚNICA

REDE BÁSICA

REDE ESPECIAL

REDE MASTER

Quarto coletivo

Quarto individual

Quarto individual e
atendimento em hospitais
de alto custo

R$ 444,83 (por pessoa)

R$ 765,33 (por pessoa)

R$ 1373,00 (por pessoa)

PLANOS

VALORES

ADESÃO POR FAIXA ETÁRIA
REDE MASTER
FAIXAS

REDE BÁSICA

REDE ESPECIAL

ETÁRIAS

Quarto coletivo

Quarto individual

Quarto individual e
atendimento em hospitais
de alto custo

0 a 18 anos

R$ 154,95

R$ 263,36

R$ 474,10

19 a 23 anos

R$ 178,47

R$ 303,99

R$ 547,93

24 a 28 anos

R$ 206,43

R$ 352,26

R$ 635,67

29 a 33 anos

R$ 241,79

R$ 413,33

R$ 746,69

34 a 38 anos

R$ 285,93

R$ 489,51

R$ 885,14

39 a 43 anos

R$ 324,17

R$ 555,56

R$ 1.005,19

44 a 48 anos

R$ 368,33

R$ 631,81

R$ 1.143,79

49 a 53 anos

R$ 433,07

R$ 743,57

R$ 1.346,96

54 a 58 anos

R$ 522,80

R$ 898,50

R$ 1.628,59

A partir de 59 anos

R$ 889,18

R$ 1531,12

R$ 2.778,40

