
guia prático de

utilização do plano 



Desde já agradecemos a preferência,

escolher a instituição e o profissional de sua preferência.

médicos cooperados e clínicas, para que você possa 

utilização do seu plano de saúde e a relação dos nossos 

reproduzimos no Guia Médico Unimed as formas de 

Para facilitar a utilização dos nossos produtos e serviços, 

que possam garantir a sua tranqüilidade.

Unimed está constantemente buscando oportunidades 

elemento essencial na prestação dos serviços. Por isso  a 

Unimed do Sudoeste sabe que o bom atendimento é 

Referencial de sucesso no mercado de planos de saúde, a 

solidez e excelência de serviços.

lucrativos, que trabalha pensando em você, oferecendo 

Unimed do Sudoeste, uma Cooperativa Médica, sem fins 

Agora você passa a contar com a segurança e proteção da 

Seja bem vindo ao Sistema Unimed!

www.unimedsudoeste.com.br
CEP: 45.020-750  – Telefone: (77) 2101-9393 – Fax: (77) 2101-9371

Av. Otávio Santos, 147 – Bairro Recreio – Vitória da Conquista – Bahia

guia prático de

utlização do plano 
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1.1. Utilização do Guia Médico e Hospitalar

Qualquer atendimento somente será possível mediante 

apresentação do Cartão de Identificação da UNIMED DO 

SUDOESTE com a data de validade em dia, comprovante 

de pagamento em dia e um documento de identificação.

a) Consultas Médicas

As consultas deverão ser feitas nos consultórios ou 

clínicas especializadas. Apenas o médico poderá fazer o 

encaminhamento ao hospital ou laboratório, quando for o caso.

O usuário deverá escolher o profissional indicado para o 

caso. No caso de dúvida sobre a especialidade a ser 

consultada, o usuário deverá procurar o escritório da 

UNIMED DO SUDOESTE, que indicará o especialista correto.

O usuário deverá ligar para o consultório do médico escolhido, 

informando ser cliente da Unimed do Sudoeste e marcar a 

consulta. Na data marcada, o usuário deverá apresentar-se com 

o Cartão de Identificação da Unimed, com data de validade em 

dia, o comprovante de pagamento e um documento de 

identidade. 

Para cada consulta realizada o usuário deverá assinar apenas 

uma guia de atendimento devidamente preenchida e nunca 

assinar guias em branco.
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1. Forma de Utilização dos Serviços da

Cobertura de  Assistência Médica e Hospitalar



Ao marcar uma consulta ou exame, o usuário assume um

compromisso ao qual não deve faltar. Caso não possa  

comparecer na data e hora marcada, deverá comunicar

antecipadamente liberando o seu horário, para evitar 

prejuízo ao profissional e a outros pacientes.

b) Exames especializados ou tratamentos complementares. 

O usuário deverá telefonar para o laboratório ou clínica

credenciada de sua preferência e marcar o horário para a

realização do exame ou tratamento indicado pelo médico.

Na data marcada, o usuário deverá apresentar-se com o

seu Cartão de Identificação com a data de validade em dia,

juntamente com o comprovante de pagamento, um

documento de identificação e a solicitação do exame

devidamente autorizado pela UNIMED DO SUDOESTE.

c) Acidentes Pessoais e outras Emergências e Urgências

Nestas circunstâncias, o usuário deverá dirigir-se a um dos

pronto-socorros credenciados levando o Cartão de

Identificação da UNIMED DO SUDOESTE com a data de

validade em dia juntamente com o comprovante de

pagamento devidamente quitado e um documento de

identidade.

Havendo necessidade de internação, a autorização prévia

deverá ser solicitada até 02 (dois) dias úteis após a

hospitalização.
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1. Forma de Utilização dos Serviços da

Cobertura de  Assistência Médica e Hospitalar
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1. Forma de Utilização dos Serviços da

Cobertura de  Assistência Médica e Hospitalar

Nos casos de acidentes pessoais, seguidos de atendimento médico 

de urgência ou emergência, o usuário deverá encaminhar à UNIMED 

DO SUDOESTE o relatório médico e o boletim de ocorrência.

d) Pequenas cirurgias - atendimento ambulatorial Pequenas cirurgias 

são atos complementares a uma consulta médica ou atendimento 

ambulatorial. O procedimento é o mesmo estabelecido para 

consultas.

e) Internações programadas As internações eletivas (programadas) 

clínicas ou cirúrgicas, deverão ter encaminhamento do 

médico,indicando, em formulário próprio da UNIMED DO SUDOESTE, 

o tratamento/cirurgia a ser realizado, o tempo de existência da 

doença e os dados clínicos que justifiquem a internação.Na 

internação deverá ser apresentado a guia autorizada pela UNIMED 

DO SUDOESTE juntamente com o Cartão de Identificação, com data 

de validade em dia,  o comprovante de pagamento, devidamente 

quitado e um documento de identidade.

1.2. REEMBOLSO

A UNIMED DO SUDOESTE assegurará o reembolso no limite das 

obrigações do contrato assinado, das despesas efetuadas pelo 

usuário com assistência a saúde, dentro do território nacional nos 

casos exclusivos de urgência ou emergência, quando não for 

comprovadamente possível a utilização de serviços próprios, 

contratados ou credenciados pela UNIMED DO SUDOESTE.
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2. Solicitação de reembolso

2. Solicitação de Reembolso

Para solicitar o reembolso, o usuário deverá preencher o formulário 

próprio da UNIMED DO SUDOESTE com a documentação necessária 

para cada caso. O cheque do reembolso será nominal cruzado, a 

favor do usuário titular que deverá ser retirado no escritório da 

UNIMED DO SUDOESTE.

2.1. Documentos para reembolso

a) relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, 

descrição do tratamento e respectiva justificativa dos procedimentos 

realizados, com data do atendimento e quando necessário, período 

de permanência no hospital e data da alta hospitalar;

b) conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos 

consumidos com o preço por unidade, juntamente com notas fiscais, 

faturas ou recibos do hospital;

c) recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, 

auxiliares e outros, discriminando funções e o evento a que se 

referem; 

d) comprovantes relativos aos serviços de exames complementares 

de diagnóstico e/ou terapia e serviços auxiliares, acompanhados do 

pedido do médico assistente;

e) não serão válidos xerox impressos adquiridos em
papelaria ou assemelhados.
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2.2. Pagamento de Reembolso

A UNIMED DO SUDOESTE pagará o reembolso de acordo com os 

valores por ela atribuídos aos seus serviços próprios ou contratados. 

No caso de atendimento por unidade integrante do Sistema Único 

de Saúde - SUS, aos valores estabelecidos na Tabela Única Nacional 

de Procedimentos - TUNEP.

3. Solicitação de Autorização Prévia

Os procedimentos que exigem autorização prévia, dentre
outros são:

a) Exames Especiais de Diagnóstico e Terapia 

?Hemodiálise e diálise peritonial - CAPD; 
?Quimioterapia ambulatorial;
?Radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, 

eletroenterapia, etc.);
?Hemoterapia;
?Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais;
?Fisioterapia;
?Ultra-sonografias;
?Diálise e hemodiálise;
?Hemofiltrações;
?Psicoterapia de crise (por sessão);
?Monitorização de pressão intracraniana;
?Angiografia;
?Arteriografia;
?Bioimpedanciometria;
?Cintilografia;
?Ecocardiografias;

3. Solicitação de Autorização Prévia
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?Ecocardiograma;
?Eletrocardiografia dinâmica (holter);
?Eletrococleografia;
?Eletroneuromiografia;
?Endoscopias;
?Estudo hemodinâmico;
?Polissonografias;
?Ressonância magnética;
?Teste de função pulmonar;
?Exames e testes otorrinolaringológicos;
?Exames e testes oftamológicos;
?Exames e testes dermatológicos;
?Tomografia computadorizada;

b) Internações
Clínicas, cirúrgicas e obstétricas
Cirurgias ambulatoriais com porte anestésico zero ou maior que zero
U.T.I.

Nota: o usuário poderá obter a sua autorização prévia pessoalmente 

no escritório da UNIMED DO SUDOESTE de 2ª às 6ªs feiras, das 8:00 

às 18:00 horas para que o seu atendimento seja possibilitado.

Importante

1. Para as internações, exames ou terapias programadas, como parto, 

ressonância magnética, tomografia computadorizada, etc., a 

autorização prévia deverá ser solicitada com antecedência.

3. Solicitação de Autorização Prévia
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2. Quando os exames, que exigirem autorização prévia, forem 

realizados em pacientes internados, a solicitação deverá ser anexada 

ao relatório médico, justificando sua real necessidade.

4. Alterações Cadastrais

As alterações de endereço residencial e/ou para correspondência 

deverão ser solicitados pessoalmente através do escritório da 

UNIMED DO SUDOESTE, através do atendimento por telefone ou 

pelo site  e através de correspondência 

via correio.

5. Central de Atendimento

5.1. Central de Atendimento por Telefone
Na Central de Atendimento por Telefone, o usuário poderá
obter as seguintes informações:

?Esclarecimentos sobre as Condições Gerais do Plano de Saúde
?Alterações cadastrais;
?Prazos de carência;
?Reclamações;
?Confirmação de endereço e telefone dos médicos cooperados;
?Confirmação de endereço e telefone de laboratórios,
?clínicas e hospitais;
?Reembolso de despesas;

Tel.: (77) 2101-9393

www.unimesudoeste.com.br

4. Alterações Cadastrais

5. Centrais de atendimento

http://www.unimesudoeste.com.br
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6. Área de ação da Unimed Sudoeste

Anagé Itapetinga
Aracatú Itarantim
Abaíra Igaporã
Água Quente Iuiu
Barra da Estiva Licínio de Almeida
Barra do Choça Livramento do Brumado
Belo Campo Macaúbas
Boa Nova Malhada
Brumado Matina
Bom Jesus da Lapa Mortugaba
Botuporã Macaraní
Caatiba Maiquinique
Caetanos Malhada de Pedras
Cândido Sales Nova Canaã
Caculé Piripá
Caetité Poções
Candiba Planalto
Carinhanha Palmas de Monte Alto
Caturama Paramirim
Cordeiros Pindaí
Dom Basílio Rio do Antônio
Encruzilhada Riacho de Santana
Feira da Mata Rio de Contas
Guajeru Rio do Pires
Guanambi Sebastião Laranjeiras
Ibiajara Serra do Ramalho
Ibiassucê Tremedal
Ibicuí Urandi
Iguaí Vitória da Conquista
Itambé
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