
Plano de Saúde
A Unimed de Araraquara apresenta proposta do PLANO DE SAÚDE ADESÃO, aos associados do 
SINCOMERCIARIOS - Sindicato dos Empregados no Comércio de Araraquara e seus dependentes legais.

A partir do conceito da Atenção Primária à Saúde (APS), a Unimed de Araraquara criou o Unimed Personal, 
modelo adotado em vários países desenvolvidos.

O plano Unimed Personal é um plano inovador, com foco no vínculo entre o médico e o paciente. O médico vai 
coordenar e acompanhar de perto a sua saúde, conhecer o seu contexto de vida com o objetivo de avaliá-lo de 
forma completa. 

Com o cuidado e o acompanhamento mais próximo, o médico pode orientá-lo sobre mudanças de hábitos e 
atitudes que irão melhorar a sua qualidade de vida.

Quanto mais o médico conhece o seu histórico e o seu ambiente social, melhores serão as orientações de 
promoção, prevenção e tratamento da saúde, por meio de um plano de cuidados desenvolvido especialmente 
para você.  

O mesmo médico pode também cuidar da família inteira. Assim fica fácil conhecer o histórico familiar, 
estreitando a relação médico e paciente, sempre considerando a individualidade de cada um. Um jeito diferente 
de cuidar da sua saúde e da sua família.

Consultas agendadas 
com mais agilidade.

Ac ol h i m e nto  re a l i z ado
pela equipe multidisciplinar
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Um Núcleo Unimed Personal 
para atendimento exclusivo 
aos clientes do plano.

Você não paga coparticipação 
nas internações e nas consultas 
do Núcleo Unimed Personal. 

Rede qualificada de serviços 
próprios: Hospital São Paulo, 
Unilab e Univida.

At e n d i m e nt o  Na c i o n a l 
para urgência e emergência 
por meio do Sistema Unimed

Localização 
privilegiada 

e de fácil 
acesso.

Rua Treze 
de Maio, 1387 

Vila Xavier
Tel. 3301-2850

∗ Respeitando as condições definidas na resolução CONSU n° 13/98

Carências
Atendimento Urgência/ Emergência∗
Consulta
Exames e Procedimentos Grupo I
Exames e Procedimentos Grupo II
Exames e Procedimentos Grupo III
Fisioterapia
Acupuntura/ RPG
Terapias
Internação Clínica
Internação Cirúrgica
Internação Obstétrica
Internação Psiquiátrica

Personal
24 horas

30 dias

30 dias

90 dias

180 dias

90 dias

120 dias

180 dias

180 dias

180 dias

300 dias

180 dias

Cobertura
Atendimento Urgência/ Emergência
Consulta
Exames e Procedimentos
Fisioterapia
Acupuntura/ RPG
Terapias
Internação Clínica/ Cirúrgica
Internação Obstétrica
Internação Psiquiátrica

Personal

LIGUE (16) 3303.1550
QUE A UNIMED VAI ATÉ VOCÊ.
www.unimedara.com.br
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Taxa de inscrição para cadastramento: R$ 10,00 (dez reais)or beneficiário;  
2ª via do cartão de identificação: R$ 10,00 (dez reais) por cartão emitido.

Procedimentos sem coberturas (exemplos)
    Despesas não vinculadas diretamente à cobertura do contrato.
    Cobertura para exames/procedimentos odontológicos.
    Procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área de abrangência.

SEJA SÓCIO DO 

GARANTA mais esse benefício.
SINCOMERCIARIOS E

SINCOMERCIARIOS - Rua Rui Barbosa, 920 – Vila Xavier – Araraquara – S.P - Tel. (16) 16 3397-4894

 91,43
100,57
 115,66
133,00

 152,96
 183,55
 229,43
283,92

 343,12
 483,80

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

 
mais barato em

pel� m�n��

relação ao plano 20 % pessoa física.

Coparticipações

ÁREA DE ABRANGENCIA:

Evento

Evento

Coparticipação nas internações por transtornos psiquiátricos

Valor da Coparticipação

Coparticipação limite por ocorrência

Consultas realizadas no Unimed Personal

Sessões de acupuntura, RPG, psicoterapia, nutrição, fonoaudiologia 
e terapia ocupacional

Isento

Isento

Isento

25% por 
ocorrência

R$ 23,00 por consulta

R$ 10,00

R$ 30,00

R$ 50,00

R$ 30,00 por consulta

Consultas em clínicas e consultórios

Consultas em ambulatório

Internação clínica, cirúrgica ou obstétrica

Exames e procedimentos do grupo 1 e fisioterapia

Exames e procedimentos do grupo 3
Demais procedimentos e terapias

Exames e procedimentos do grupo 2

50% (cinquenta por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de internação, contínuos ou não, por ano 
de contrato, incluídos os procedimentos necessários ao atendimento das lesões autoinfligidas, 
intoxicação e abstinência provocados por alcoolismo e dependência química.

Titular: Carteirinha ou termo de associado do SINCOMERCIÁRIO, CPF, RG, Cartão Nacional de Saúde e comprovante de endereço (com CEP) 
(Cópias)
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