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EM BRANCO

Prezado(a) Beneficiário(a),
Elaboramos este manual de consulta rápida
com as principais informações sobre o contrato
EM BRANCO
do plano de saúde.
Boa leitura.
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INTRODUÇÃO

Prezado,
Fundada no dia 16 de dezembro de 1971, a Unimed João Pessoa é uma
cooperativa de trabalho médico consolidada no mercado paraibano.
A cooperativa é a principal operadora de planos de saúde da Paraíba.
Além de 1,7 mil médicos cooperados das mais diversas especialidades,
a Unimed JP possui a mais completa rede de assistência médicohospitalar privada do Estado. Com o maior hospital privado da Paraíba
que possui o certificado de Acreditação, um selo de qualidade da rede
hospitalar.
São diversos hospitais que compõem a rede(sendo dois próprios; um
deles referência em procedimentos de alta complexidade), clínicas,
prontos-socorros e laboratórios à disposição de cerca de 150 mil
clientes.
Os beneficiários contam, ainda, com diferenciais como o Viver Melhor,
onde são planejadas e desenvolvidas ações de promoção da saúde,
com os grupos de Educação em Saúde e o Serviço de Assistência
Domiciliar (SAD). Este serviço oferece uma assistência diferenciada
aos portadores de doenças crônicas, sem que eles precisem ficar
internados em hospitais e distantes da família.
O quadro de recursos humanos da Cooperativa é capacitado,
permanentemente, para atender ao público com qualidade e presteza,
principalmente os clientes e médicos cooperados. A Unimed João
Pessoa tem um jeito especial de cuidar dos clientes, com um serviço de
qualidade, humanizado e diferenciado, onde os clientes são tratados
como únicos, respeitando as suas individualidades.
Tudo isso garante à Unimed JP a liderança absoluta no segmento de
saúde suplementar na Paraíba.
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CARTÃO DO BENEFICIÁRIO

O seu cartão Unimed JP possui especificações importantes para o seu
atendimento:
FRENTE DO CARTÃO
1 Nome do produto e tipo de contratação;
2 Código de identificação do usuário;
3 Data de nascimento;
4 Tipo de acomodação;
1

5 Vigência do plano;
6 Validade do cartão (será renovado
periodicamente);

2

7 Nome do beneficiário;

7

8 Rede de atendimento disponível;
9 Código Unimed;

3
9

4

5

6
8

10
11

12

10 Abrangência;
11 Contratante;
12 Segmentação assistencial do plano.

VERSO DO CARTÃO
1 Especificação das carências;
2 Telefone do Serviço de
atendimento ao cliente 24 horas;
3 Registro da Unimed JP na ANS
(Agência Nacional de Saúde
Suplementar);
4 Código do produto na ANS.
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COMO ACESSAR O GUIA MÉDICO

PELO PORTAL
Acesse o site da Unimed João Pessoa (www.unimedjp.com.br). Ainda na página
inicial, você encontra um box indicativo com botões com link para o Guia Médico.
Clique na opção Unimed.

1º Passo

Ao clicar na opção acima, você será redirecionado para uma nova página.
Preencha os campos obrigatórios (* plano e prestador), os demais campos
(se necessário) e clique em “Pesquisar”.

2º Passo
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1º Passo

PELO APLICATIVO
Baixe o aplicativo Unimed
João Pessoa na Play Store
ou App Store.
Acesse o aplicativo, efetue
o login e depois acesse a
opção “Rede Credenciada”.

Ao clicar na opção acima,
você será redirecionado
para uma nova página.

2º Passo

3º Passo

Preencha os campos
sinalizados, como por
exemplo, plano, região e
tipo de prestador e clique
em “Buscar”.
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COMO OBTER A 2ª VIA DO BOLETO

PELO PORTAL
Acesse o site da Unimed João Pessoa (www.unimedjp.com.br). Na página
inicial, clique na opção “2ª via do boleto” e, em seguida, preencha o código
do cartão do beneficiário.

1º Passo

PELO APLICATIVO
Baixar o aplicativo Unimed
João Pessoa na Play Store
ou App Store.
Acesse o aplicativo, efetue
o login e depois acesse a
opção “Boletos”.

2º Passo
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PRAZO MÁXIMO PARA ATENDIMENTO

A Unimed João Pessoa garante o acesso dos beneficiários aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde da ANS, no município onde o beneficiário receberá atendimento,
desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área
de atuação do produto nos seguintes prazos:
Consulta básica: pediatria, clínica médica,
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia

Em até 7 dias úteis

Consulta nas demais especialidades médicas

Em até 14 dias úteis

Consulta / Sessão com fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e
terapeuta ocupacional

Em até 10 dias úteis

Consulta e procedimentos realizados em
consultório / clínica com cirurgião-dentista

Em até 7 dias úteis

Serviços de diagnóstico por laboratório de
análise clínicas em regime ambulatorial

Em até 10 dias úteis

Procedimentos de Alta Complexidade - PAC

Em até 21 dias úteis

Urgência e Emergência

Imediato
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ESPECIFICAÇÕES DOS PLANOS

PLANO DE SAÚDE CONTRATADO

A Unimed João Pessoa dispõe de um vasto portfolio com várias opções
de plano de saúde.
As informações principais sobre o seu plano de saúde estão elencadas
no contrato, que traz um resumo sobre segmentação, tipo de acomodação, fator moderador, franquia, abrangência geográfica e características do contrato.
SEGMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ao contratar um plano de saúde, você deve estar atento à segmentação do mesmo, tendo em vista que as coberturas do plano variam de
acordo com a contratação.
Assim, se você deseja atendimento:
Só para consultas,
exames e terapias

Só para internação sem
cobertura para parto

Só para internação com
cobertura para parto

Para consultas, exames,
terapias e internação

Ambulatorial

Hospitalar
sem obstetrícia

Hospitalar
com obstetrícia

Ambulatorial +
hospitalar sem obstetrícia

Para consultas, exames,
terapias, internação e parto

Para consultas e
exames odontológicos

Ambulatorial +
hospitalar com obstetrícia

Exclusivamente
odontologia

Para consultas, exames, terapias, internação,
parto e cobertura total após 24 horas da adesão
ao plano em acomodação enfermaria

Referência

Os planos de saúde comercializados pela Unimed João Pessoa possuem a cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia ou Referência.
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TIPO DE ACOMODAÇÃO

O plano contratado pode ter padrão de acomodação coletivo (enfermaria) ou individual (apartamento).
COBERTURA CONTRATUAL

Os planos privados de assistência à saúde da Unimed João Pessoa garantem todas as coberturas contratuais previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, observando-se, inclusive, as diretrizes de utilização ali estabelecidas.
Para ter acesso aos procedimentos contemplados no Rol da ANS, é só
acessar: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/verificar-cobertura-de-plano
ACESSO AOS SERVIÇOS (CARÊNCIAS)

É o prazo ininterrupto, contado a partir da vigência do contrato, durante
o qual o beneficiário não tem direito à utilização dos procedimentos
contratados, conforme tabela a seguir:
Cobertura

Prazos de Carência

Urgências e emergências

24 horas

Consultas eletivas

12 dias

Exames e
procedimentos simples

12 dias

Exames especiais e terapias

180 dias

Internações clínicas ou cirúrgicas

180 dias

Parto a termo

300 dias

Internações e tratamentos de doenças e lesões
preexistentes

24 meses

(que acontece entre as 37 e as 42 semanas de gestação)

Os períodos de carência podem variar de acordo com o tipo de contratação do plano de saúde, porém, em nenhuma hipótese, superarão os
períodos acima descritos. Confira as carências em seu contrato.
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REDE DE PRESTADORES PRÓPRIA E CREDENCIADA

Os beneficiários da Unimed João Pessoa são atendidos pela rede própria ou credenciada do Sistema Unimed, em conformidade com a área
de abrangência do plano contratado.
Desta forma, dependendo de onde você deseja ser atendido(a), deve-se
observar a abrangência geográfica do contrato.
Se você desejar ser atendido em

Você deverá escolher

Todo o território nacional

Plano nacional

Alguns estados

Plano grupo de estados

Um único estado

Plano estadual

Alguns municípios de um ou
mais estados

Plano grupo de municípios

Um único município

Plano municipal

AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS PARA OS ATENDIMENTOS

A Unimed João Pessoa dispõe de um sistema de gestão que garante mais agilidade e comodidade aos seus beneficiários. Por meio
desse sistema, a Unimed JP possui a “Requisição Online”, que consiste na solicitação e autorização dos exames e procedimentos, diretamente nos consultórios, clínicas e hospitais.
As consultas, os exames e os procedimentos (diagnóstico e terapias), simples ou especializados, realizados em regime ambulatorial, serão requisitados on line, exclusivamente, no consultório ou
na clínica. Desta forma, o cliente não precisará se dirigir ao atendimento presencial da Unimed JP.
Nos casos de urgência e emergência, os serviços solicitados serão
requisitados on line, exclusivamente, no hospital.
As internações eletivas (programadas) deverão ser autorizadas, exclusivamente, no atendimento presencial da Unimed JP.
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REEMBOLSO

A Unimed João Pessoa assegurará o reembolso, no limite das obrigações do contrato, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde nos casos exclusivos de urgência e emergência, quando
não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados.
Além de reembolsos para os casos de urgência ou emergência, você
poderá ter direito ao reembolso de acordo com as regras estabelecidas
na Resolução Normativa – RN 259, da ANS.
O reembolso será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a
apresentação dos seguintes documentos originais:
a. Preenchimento de formulário próprio fornecido pela Unimed
João Pessoa no atendimento presencial ou pelo portal (Fale
Conosco);
b. Relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, descrição do tratamento e justificativa dos procedimentos
realizados, data do atendimento, período de permanência no
hospital e data da alta hospitalar, se houver;
c. Conta hospitalar, discriminando materiais e medicamentos
consumidos, com preço por unidade, notas fiscais, faturas ou
recibos do hospital;
d. Recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, discriminando o evento a que se
referem, com carimbo legível do médico, inclusive o número
do CRM;
e. Comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico assistente com carimbo legível
e número do CRM.
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f. O pagamento com transferência bancária (DOC) referente ao
reembolso somente é realizado na conta corrente do titular
do plano. Caso ele não possua e seja necessária a realização
do DOC em conta de terceiros, será necessário preencher um
formulário próprio fornecido pela Operadora no atendimento
presencial ou pelo portal (Fale Conosco) e enviar o formulário
preenchido, com firma reconhecida em cartório, autorizando
o pagamento e informando os dados bancários completos e
CPF do recebedor da conta. O formulário deverá ser anexado
ao processo.

ATENÇÃO:
a. O beneficiário perderá o direito ao reembolso decorridos 1 (um)
ano a contar da data do evento (atendimento).
b. O formulário utilizado para solicitação do reembolso será fornecido pela Unimed João Pessoa.
c. Fique atento: tire cópia de recibos / notas fiscais antes de solicitar o reembolso para fins de comprovação das informações
contidas na sua declaração de imposto de renda.
d. Em casos de dúvidas, consulte o 0800 725 1200 indicado no
verso do seu cartão de identificação.
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MECANISMOS DE REGULAÇÃO

É importante que o beneficiário verifique:
(1) se o plano a ser contratado possui fator
moderador (coparticipação e/ou franquia).
Em caso positivo, haverá cláusula
específica sobre a sua incidência e forma
de cobrança.
(2) como é o acesso aos serviços de saúde no plano que deseja
contratar. O contrato pode prever a exigência de perícia por
profissional de saúde, autorização administrativa prévia e/ou
direcionamento a prestadores.
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REAJUSTES

Individuais ou familiares
Os planos individuais ou familiares precisam de autorização prévia
da ANS para aplicação de reajuste anual. A variação da mensalidade
por mudança de faixa etária é o aumento decorrente da alteração de
idade do beneficiário, segundo faixas e percentuais de variação dispostos em contrato e atendendo aos termos do normativo vigente.

Coletivos Empresarial ou por Adesão
Os planos coletivos não precisam de autorização prévia da ANS para aplicação de
reajuste anual. Assim, nos
reajustes aplicados às mensalidades dos contratos coletivos, prevalecerá o disposto
no contrato ou índice resultante de negociação entre
as partes contratantes (operadora de plano de saúde e
pessoa jurídica), devendo a
operadora obrigatoriamente
comunicar os reajustes à ANS.
O beneficiário deverá ficar atento à periodicidade do reajuste, que não
poderá ser inferior a 12 meses, que serão contados da celebração do
contrato ou do último reajuste aplicado e não do ingresso do beneficiário ao plano. A variação da mensalidade por mudança de faixa etária é
o aumento decorrente da alteração de idade do beneficiário, segundo
faixas e percentuais de variação dispostos em contrato, de acordo com
a legislação vigente.
Manual do Beneficiário da Unimed João Pessoa

19

10

VIVER MELHOR

GRUPOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE:

60+ Feliz
Os clientes da Unimed João Pessoa com 60 anos
ou mais contam com um benefício totalmente
gratuito para auxiliá-los a ter mais qualidade de
vida. É o Grupo de Educação em Saúde 60+ Feliz,
uma iniciativa do Setor de Promoção da Saúde.
O programa leva aos clientes dessa faixa etária
orientações para uma longevidade saudável. Neste
sentido, por meio de encontros, são abordados temas,
como aspectos nutricionais e emocionais, informações
sobre direitos dos idosos, a importância da prática de
atividade física, entre outros. A maior parte das atividades são práticas, como dinâmicas de grupo e aulas de
atividade física.
Ao todo, os integrantes participam de seis encontros,
todos no Viver Melhor. O trabalho é conduzido por uma
equipe interdisciplinar, formada por psicólogo, educador
físico, fisioterapeuta, enfermeira e assistente social.
Público-Alvo: Cliente Unimed JP
•

Acima de 60 anos de idade;

•

Apresentar declaração de aptidão física.
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Equilíbrio do Corpo
Ter uma boa alimentação e praticar atividades físicas são
atitudes necessárias para uma vida saudável.
Através do Grupo Equilíbrio do Corpo, os clientes recebem,
gratuitamente, informações sobre como manter um peso
saudável e ganhar mais qualidade de vida.
A equipe é formada por médico endocrinologista, nutricionista, educador físico e psicólogo.
Público-Alvo: Cliente Unimed JP
•

Acima de 18 anos de idade;

•

Índice de Massa Corporal (ICM) maior que 27;

•

Circunferência abdominal acima de 94 cm, para homens, e 80 cm,
para mulheres.

Diabetes
Os clientes que têm diabetes ou pré-diabetes contam com
um benefício totalmente gratuito que os auxiliam a ganhar
mais qualidade de vida.
O Grupo de Educação em Saúde em Diabetes oferece atividades educativas em grupo e individuais, que incentivam a prática de hábitos saudáveis. O trabalho é realizado
por uma equipe interdisciplinar formada por médico endocrinologista, nutricionista, enfermeiro e psicólogo.
Público-Alvo: Cliente Unimed JP
•

Acima de 20 anos de idade;

•

Ter pré-diabetes ou diabetes.
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Mãe e Bebê
A gestação é um momento único na vida da mulher e envolve toda a família. A chegada do bebê traz muitas alegrias, mas também mudanças.
No Grupo Mãe e Bebê, programa que orienta grávidas para uma gestação saudável e tranquila, uma equipe aborda em encontros, cursos e oficinas diversos assuntos que abrangem
desde a gestação à amamentação, incluindo, os cuidados
com o bebê.
A equipe é formada por nutricionista, enfermeiro, assistente social e psicólogo.
Público-Alvo: Cliente Unimed JP
• Gestantes;
• Puérperas;
• Lactantes.

Grupo Inspire Saúde
Deixar de fumar traz inúmeros benefícios à saúde. Mesmo sabendo
disto, muitos tabagistas encontram dificuldades para deixar o hábito.
A proposta do grupo Inspire Saúde é ajudar os clientes fumantes a
abandonar o cigarro e conquistar mais qualidade de vida, através de
diversas atividades e dinâmicas de grupo.
A equipe é formada por psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, enfermeira e
nutricionista.
Público-alvo:
• Ser fumante e desejar parar de fumar
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FALE COM A UNIMED JP

SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 725 1200 - Atendimento 24h, inclusive finais de semana e feriados.
relacionamentocliente@unimedjp.com.br

Ouvidoria
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 420, Torre
João Pessoa - PB | 2106-0748
Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Manual do Beneficiário da Unimed João Pessoa

23

12

NOSSAS UNIDADES

• ASSISTENCIAIS:

Centro de Diagnóstico
Av. Ministro José Américo de Almeida, 1450,
Torre - João Pessoa - PB
2106-0215 e 2106-0249
Atendimento 24h por dia

Viver Melhor
Av. Bento da Gama, 396,
Torre - João Pessoa - PB
2106-0430 e 3506-8700
Segunda a sexta, das 7h às 18h

Hospital Alberto Urquiza Wanderley
Av. Ministro José Américo de Almeida, 1450,
Torre - João Pessoa - PB | 2106-0216
Pronto Atendimento para casos de urgência e emergência:
funcionamento 24h por dia

Hospital Moacir Dantas
Av. Ministro José Américo de Almeida, 1338,
Torre - João Pessoa - PB
3506-9200 e 3506-9100
Segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às
13h

Núcleo de Atenção à Saúde - Sul
Av. Sérgio Guerra, 281,
Bancários - João Pessoa - PB
2106-0680 e 2106-0690
Todos os dias, das 7h às 22h
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Unidade Guarabira
Rua Napoleão Laureano, 59,
Centro - Guarabira - PB
3271-4041 e 3271-4042
Segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h

Unidade de Oncologia e Medicamentos Especiais
Av. Ministro José Américo de Almeida, 1450,
Torre - João Pessoa - PB (3º andar do Hospital Alberto Urquiza Wanderley)
- 2106-8660 e 2106-8661
De segunda a sexta das 9h às 19h

• ADMINISTRATIVAS:

Central de Vendas
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 401,
Torre - João Pessoa - PB
2106-0440 e 2106-0645
Segunda a sexta, das 7h às 18h

Intercâmbio
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 420,
Torre - João Pessoa - PB | 2106-0536
Segunda a sexta, das 7h às 18h

Operadora (Sede)
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 420,
Torre - João Pessoa - PB | 2106-0556
Segunda a sexta, das 7h às 18h

Saúde Ocupacional Unimed (SOU Unimed)
Av. Bento da Gama, 396,
Torre - João Pessoa - PB | 2106-0702
Segunda a sexta, das 8h às 17h
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EM BRANCO

EM BRANCO

Acompanhe a Unimed JP on line:
www.unimedjp.com.br
facebook.com/unimedjoaopessoa
instagram.com/unimedjoaopessoa
@unimed_jp

