
DICAS PARA VOCÊ 
USAR MELHOR O 
SEU PLANO DE SAÚDE





Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

CONSERVE OS SEUS EXAMES. 
PRESERVE A SUA HISTÓRIA.

EMERGÊNCIAS

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

INTERNAMENTOS ELETIVOS

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

ATENDIMENTO UNIMED EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL (INTERCÂMBIO)



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

COMO PROCEDER PARA 
LIBERAÇÃO EM INTERCÂMBIO

MARCAÇÃO DE CONSULTA



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

RECONSULTA NÃO É CONSULTA

CANCELAMENTO DE CONSULTAS

CARTÃO UNIMED, O JEITO MAIS FÁCIL
DE LIBERAR CONSULTAS



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

COBRANÇA

GUIA MÉDICO



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

MANTENHA UM MÉDICO DA FAMÍLIA

COMO REALIZAR EXAMES



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

COMO REALIZAR INTERNAÇÕES
E CIRURGIAS

UNIMED CLIENTE PR 
O APLICATIVO QUE É SÓ FACILIDADE



Os clientes da Unimed Curitiba contam com mais de 4.500 médicos 
cooperados, 210 clínicas, 72 laboratórios e 16 unidades da Unimed 
Laboratório, para garantir a qualidade na assistência médica, hospitalar e 
diagnóstico complementar. 
Pensando na sua comodidade, elaboramos este manual com informações 
relevantes para você aproveitar todas as vantagens de ser um beneficiário 
da Unimed Curitiba. Esperamos que ele  ajude você e sua família a 
utilizarem melhor e de maneira mais adequada os serviços oferecidos. 
Leia, guarde e consulte sempre que precisar!
Lembre-se: você é o principal responsável pela saúde do seu plano. 

A maioria dos exames pedidos pelos médicos não 
tem data de vencimento. Por isso, procure 
guardá-los. Quando for se consultar, é importante 
levar o resultado dos exames anteriores. Dessa 
forma, você evita repetir um exame em um curto 
espaço de tempo, e ainda vai facilitar o 
diagnóstico do médico.

Na impossibilidade de aguardar atendimento em 
consultório, dirija-se imediatamente a um dos 
hospitais credenciados da Unimed Curitiba com 
atendimento 24 horas. Leve o seu cartão de 
identificação da Unimed e um documento com 
foto. 
Para saber quais são os hospitais credenciados 
para atendimento 24 horas localizados na região 
onde você se encontra, consulte o Guia Médico no 
site unimedcuritiba.com.br ou no App Unimed 
Cliente PR.

Para internamentos programados (aqueles em que o médico marca uma 
data para realização),  deve ser providenciada com antecedência a liberação 
da Unimed onde será realizada a cirurgia.
Na guia de solicitação para liberação da cirurgia ou exame de alto custo 
como: Tomografia, Cintilografia ou Ressonância Magnética, deve constar o 
código do procedimento a ser realizado e o laudo médico justificando o 
motivo da solicitação. Sempre leve com você os exames anteriores.

Se o seu plano possui cobertura nacional para atendimento eletivo, 
consulte no Guia Médico do portal Unimed Brasil unimed.coop.br os 
endereços e contatos dos médicos, clínicas, laboratórios e hospitais 
credenciados, localizados na região onde você se encontra.
A consulta ao Guia Médico da Unimed Brasil é de extrema importância para 
o direcionamento correto do atendimento.

Diante da necessidade de realização de procedimentos em intercâmbio, 
você deverá buscar a Unimed da região onde se encontra.
Lembre-se de levar os documentos de identificação, cartão da Unimed 
Curitiba, pedido do médico carimbado e assinado, com o código e descrição 
do procedimento.
A justificativa médica e o laudo de exames realizados recentemente são 
muito importantes para a análise da autorização do procedimento 
solicitado. Esses documentos auxiliam no tempo de resposta da sua 
solicitação. Após a entrega de toda a documentação, o prazo para resposta 
da Unimed é de 48 horas úteis.
Em intercâmbio todos os procedimentos exigem a autorização da Unimed 
Curitiba.

Após escolher o médico da especialidade que 
deseja consultar, é só entrar em contato com o 
consultório e agendar o seu horário. Lembre-se 
sempre de levar o resultado dos exames 
anteriores. Dessa forma, você evita repetir um 
exame em curto espaço de tempo, e ainda vai 
facilitar o diagnóstico do médico.

Marque suas consultas preferencialmente em 
clínicas e consultórios. Assim, você é atendido 
com mais calma e atenção, num horário reservado 
só para você. Deixe as consultas de 
pronto-socorro apenas para os momentos de 
urgência e emergência.
Leve ao médico apenas quem realmente precisa 
estar lá com você. A consulta fica mais tranquila e 
o paciente recebe toda a atenção que merece.

O retorno ao consultório médico antes de 30 dias, pelo mesmo motivo ou 
para apresentar resultado de exames, é considerado uma reconsulta e não 
necessita de nova liberação. A reconsulta é um direito de todos, desde que 
o retorno seja em relação à mesma patologia da consulta inicial.
É importante salientar que a reconsulta só é válida para a mesma patologia. 

  

Na eventualidade de não conseguir comparecer ao atendimento agendado, 
desmarque com antecedência mínima de 24h. Dessa maneira, você permite 
que outro beneficiário consiga o atendimento no horário que estava 
reservado a você.

O cartão do seu plano de saúde 
Unimed é um documento pessoal e 
intransferível. Não o empreste a 
ninguém, pois isso poderá lhe trazer 
sérias consequências. Se perder o 
cartão, informe imediatamente o seu 
RH para que sejam tomadas as 
providências necessárias.
Sua consulta é liberada no próprio 
consultório médico na hora. É só apresentar o seu cartão de identificação 
da Unimed Curitiba e a sua carteira de Identidade. A Unimed Curitiba 
dispõe de identificação dos beneficiários pela impressão digital. A 
tecnologia oferece mais praticidade e segurança a você. A leitura 
biométrica é utilizada pela Unimed Curitiba em consultórios, clínicas e 

hospitais. Entre em contato com o RH da sua empresa para se informar 
sobre o sistema de liberação adotado.
 
Fique atento: só assine a guia de utilização que esteja datada e com os 
serviços preenchidos - nunca assine documentos em branco.
Lembre-se: a divulgação dessas informações aos seus dependentes é 
muito importante para que juntos possamos administrar o plano de saúde.
Com o aplicativo Unimed Cliente PR você tem acesso ao cartão virtual do 
seu plano e de seus dependentes. Ao usar o aplicativo, você não precisa 
apresentar o cartão físico, apenas um documento de identificação com foto. 

Não realize nenhum pagamento aos prestadores de serviço ou médicos 
cooperados antes de se certificar de que o seu plano de saúde não oferece 
a cobertura contratual para o procedimento. 
A Unimed Curitiba não realiza reembolso para instrumentador cirúrgico. 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento 
Telefônico: 0800 642 2002 (informações, reclamações, sugestões e 
elogios), para informações sobre a cobertura contratual do seu plano de 
saúde.

No Guia Médico da Unimed Curitiba, 
você poderá obter os endereços e 
contatos dos médicos, clínicas, 
laboratórios e hospitais credenciados. 
Acesse o portal unimedcuritiba.com.br 
ou baixe o aplicativo App Unimed 
Cliente PR e utilize mais esse serviço 
para a sua comodidade.

É uma prática saudável, pois permite que o profissional avalie com mais 
agilidade uma eventual enfermidade e faça o devido encaminhamento para 
especialistas que possam auxiliar no tratamento.

Alguns exames de laboratório e raio X 
prescritos pelo médico cooperado, desde 
que realizados na área de atuação da 
Unimed Curitiba, não exigem autorização.
Ao término da consulta, verifique se os 
exames solicitados estão codificados e 
confirme com o médico ou secretária 
quanto à necessidade de autorização, ou, 
ainda, consulte no portal 
unimedcuritiba.com.br a lista de exames 
que dispensam autorização prévia.
Para os exames que não exigem 
autorização, você poderá comparecer ao 
laboratório (exames de análises clínicas) 
ou clínica de imagem (raios X) credenciados e de sua preferência, para que 
o prestador realize os exames conforme prescrição médica.
Antes de comparecer ao laboratório e clínica de imagem credenciados, 
certifique-se de que os mesmos realizam os procedimentos prescritos pelo 
médico.
Não deixe de buscar o resultado dos seus exames e levá-los para análise do 
médico solicitante. A continuidade do tratamento é fundamental para sua 
saúde.
Dê preferência a uma das 16 unidades da Unimed Laboratório. Acesse 
unimedlab.com.br e consulte os endereços. É a qualidade da Unimed 
Curitiba que você já conhece agora também em seus exames laboratoriais.

Com o seu médico, escolha o hospital de sua preferência, de acordo com a 
disponibilidade do seu plano. Definido o hospital, o médico cooperado vai 
entregar a você a solicitação que deverá ser encaminhada à Unimed para 
obtenção da senha de liberação. Quando a senha for liberada, você receberá 
a guia de internação.
No dia marcado, dirija-se ao hospital munido da guia de internação, além de 
seu Cartão de Identificação válido e de sua carteira de identidade (RG).
ATENÇÃO: toda e qualquer internação e/ou cirurgia depende da liberação 
por parte da Unimed.

Para facilitar seu entendimento quanto aos 
nossos serviços, disponibilizamos o App 
Unimed Cliente PR, um aplicativo que 
agiliza sua vida. Com ele, você vai poder:
• Consultar o Guia Médico, com toda a rede 
de médicos, clínicas, laboratórios e 
hospitais. Na opção “Tenho uma guia” pode 
consultar o melhor local para realizar 
procedimentos ou exames.
• Liberar as guias dos seus exames e de 
seus dependentes de maneira prática e 
rápida.
• Manter-se atualizado sobre as últimas 
notícias da Unimed Curitiba.
• Dispor do cartão virtual e ter acesso aos 
cartões dos planos de saúde de seus 
dependentes, sem a necessidade de 
apresentar o cartão físico nos prestadores 
de Curitiba.

• Mais ainda: vai poder desbloquear o cartão, fazer agendamento on-line, 
consulta de autorização, solicitação por foto, consulta a unidades de 
autoatendimento, disponibilidade de agenda e telefones de contato.
Para baixar o aplicativo, basta acessar AppStore ou Google Play no seu 
smartphone e procurar pelo aplicativo Unimed Cliente PR.

Se precisar entrar em contato com a Unimed Curitiba para mais 
informações sobre o plano contratado, ligue para 0800-6424004.

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Unidade Araucária
Av. Doutor Victor do Amaral, 523, Centro, Araucária - PR

Unidade Campo Largo
Rua Sete de Setembro, 1531, Centro, Campo Largo - PR

Unidade Dr. Pedrosa
Rua Dr. Pedrosa, 123, Centro, Curitiba - PR

Unidade Itupava
Rua Itupava, 737 - Esquina com a Rua José de Alencar, Juvevê, Curitiba - PR

Unidade Palladium Shopping Center
Av. Presidente Kennedy, 4121, esquina com a Avenida República Argentina, 
varanda externa, Portão, Curitiba - PR

Unidade São José dos Pinhais
Rua Dona Izabel A Redentora, 1434 (Shopping São José), Centro, São José 
dos Pinhais

CONTATO PARA EMPRESAS
CONTRATANTES





unimedcuritiba.com.br
/UnimedCuritiba


