PLANO DE SAÚDE - TRT 24ª REGIÃO

CONTRATOS
UNIMED

ADITIVO UNIMED

AMAPIL

ADITIVO AMAPIL

QUALISALVA

Clique aqui para
Clique aqui para visualizar
acessar o site da
o contrato da UNIMED
UNIMED
Clique aqui para visualizar
o 1º Aditivo ao contrato
Unimed
Clique aqui para visualizar
o 2º Aditivo ao contrato
Unimed
Clique aqui para
Clique aqui para visualizar
acessar o site da
o contrato da AMAPIL
AMAPIL
Clique aqui para visualizar
o 1º Aditivo ao contrato da
AMAPIL
Clique aqui para visualizar
o 2º Aditivo ao contrato da
AMAPIL
Clique aqui para visualizar Clique aqui para
o contrato da
acessar o site da
QUALISALVA
QUALISALVA
Clique aqui para visualizar
o 1º Aditivo ao contrato
QUALISALVA

ADITIVO QUALISALVA

Clique aqui para visualizar
o 2º Aditivo ao contrato
QUALISALVA

Regulamentação Interna do Plano de Saúde –
TRT/DP/DGCA/720/2010.

ATO GP/DG Nº 01/2003 e Portaria

Este Tribunal mantém contrato com a Unimed Campo Grande para prestação de serviços de
assistência médico-ambulatorial e hospitalar (plano de saúde), com abrangência nacional,
acomodação em apartamento e cobertura integral (não há cobrança de percentuais sobre
consultas, procedimentos ou materiais) – Contrato nº 32/2008 e aditivos.
Carências Para visualizar o período de carência basta acessar o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
(folha 02), disponível acima.
Coberturas -

Com relação às coberturas, o plano oferece cobertura para todos os procedimentos previstos
em Contrato (folhas 11 a 15) e Listados no Rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução
Normativa ANS Nº 211/2010 e anexos), com as devidas atualizações. Para consultar o Rol de
Procedimentos ANS, basta clicar abaixo:

Rol de Procedimentos
Diretrizes de Utilização de alguns procedimentos do Rol ANS
Autorizações –
Como o plano de saúde possui abrangência nacional, o usuário poderá ser atendido em todo
território nacional. Assim, para os procedimentos que necessitem de autorizações (quando não
há a liberação automática), basta o usuário entrar em contato com a Unimed da localidade,
para o acompanhamento do pedido de autorizações. Em transcorrendo 72 horas sem a
liberação ou em caso de emergência ou urgência, o usuário também pode entrar em contato
com a Unimed Campo Grande, pelo telefone (67)3389-2500 (24 horas), para verificar o
andamento do pedido e para demais questionamentos.
Caso ocorra algum problema com atendimento da Unimed ou para eventuais esclarecimentos,
o usuário pode entrar em contato com a Seção de Programas Assistenciais do Serviço de
Recursos Humanos, por meio do telefone (67)3316-1719.
Para os procedimentos eletivos, em que não há urgência ou emergência, o período para
autorizações ocorrem na média de 72 horas. Assim, ao marcar um exame ou procedimento
cirúrgico em que não há emergência ou urgência, torna-se importante encaminhar as
autorizações com a antecedência necessária, a fim de evitar atrasos na liberação.
Guia MédicoO guia médico pode ser consultado no site www.unimed.com.br , opção rede completa,
para selecionar a listagem de médicos e hospitais credenciados para cada localidade.
A seguir, apresentamos a relação das Unimeds no Mato Grosso do Sul e as Unimeds de
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com endereços, telefones de contato, sites e guias
médico:
UNIMEDS NO MS
UNIMED AQUIDAUANA
Endereço: Rua Sete de Setembro, 1259- Aquidauana/MS
Telefones: (67) 3241-0200

http://www.unimedaquidauana.com.br
Área de Atuação:
Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Bela Vista, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Nioaque, Jardim
Guia Médico (listagem de médicos para as cidades mencionadas) – Para acessar clique no link abaixo:

http://www.unimedaquidauana.com.br/GuiaMedico/ServletGuiaMedico?
op=tabcons2&tabnome=ConsGuiaMedico&tabtitulo=Guia MÃ©dico&tabid=118
UNIMED CAMPO GRANDE
Central de Atendimento - 24 horas: 3389-2500
Endereço: Rua Goiás, 695 - Jardim dos Estados - Campo Grande/MS

http://www.unimedcg.com.br
Área de Atuação:
Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Rochedo, Corguinho, Rio Negro, Jaraguari, Bandeirantes, São
Gabriel D'Oeste, Rio Verde, Coxim, Camapuã, Sonora, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo e Nova
Alvorada do Sul.
Guia Médico– Para acessar clique no link abaixo:

http://www.unimed.com.br/

e em seguida acesse o Guia Médico, opção minha rede, para as

localidades acima ou clique no arquivo abaixo, para acessar a listagem de credenciados de Campo
Grande, Coxim e São Gabriel do Oeste:

Campo Grande
Coxim
São Grabriel do Oeste
UNIMED CORUMBÁ
Endereço: Rua Cuiabá, 1083 - Corumbá/MS
Telefones: (67) 3234-0300, 3234-0301, 3234-0303

http://www.unimedcorumba.com.br
Área de Atuação:
Corumbá e Ladário
Guia Médico (listagem de médicos para as cidades mencionadas) – Para acessar clique no link abaixo:

http://www.unimedcorumba.com.br/GuiaMedico/ServletGuiaMedico?
op=tabcons2&tabnome=ConsGuiaMedico&tabtitulo=Guia MÃ©dico&tabid=281

UNIMED DOURADOS
Endereço: Rua Oliveira Marques, 2037 - 79.805-021 - Dourados/MS
Telefones: (67) 3416-3500

http://www.unimeddourados.com.br
Área de Atuação:
Dourados, Amambai, Nova Andradina, Ivinhema, Naviraí, Caarapó, Fátima do Sul, Glória de Dourados,
Iguatemi, Itaporã, Jateí, Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante, Vicentina, Antônio João, Juti, Deodápolis,
Douradina e Bataiporã
Guia Médico (listagem de médicos para as cidades mencionadas) – Para acessar clique no link abaixo:
http://www.unimeddourados.com.br/ e em seguida acesse o link Guia Médico

UNIMED TRÊS LAGOAS
Endereço: Av. Antônio Trajano, 1110 - Três Lagoas/MS
Telefones: (67) 2105-5050

http://www.unimedtreslagoas.com.br
Área de Atuação:
Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Selvíria,
Água Clara, Brasilândia, Santa Rita do Pardo, Bataguassu e Inocência.
Guia Médico (listagem de médicos para as cidades mencionadas) – Para acessar clique no link abaixo:
http://www.unimedtreslagoas.com.br/ e em seguida acesse o link Guia Médico

UNIMEDS EM OUTROS ESTADOS

Para visualizar o endereço ou listagem de médicos das Unimeds de outros Estados, basta
acessar a Home Page da Unimed dessa localidade, que pode ser localizada em sites de busca
(ou pelo site www.unimed.com.br), o qual conterá o Guia Médico e demais informações
necessárias.
Não obstante, relacionamos abaixo listagens de médicos de algumas localidades:

UNIMED BRASÍLIA
Em Brasília existe a Unimed Brasília e a Unimed Central Nacional com credenciados que
atendem outras Unimeds. Embora não possuam uma listagem específica dos credenciados
que atendem usuários de outros Estados, sabemos que boa parte dos profissionais constantes
do guia médico atendem todas as Unimeds e, desta forma, torna-se imperioso entrar em
contato com o profissional ou estabelecimento para certificar-se do atendimento.
Guia Médico:

Unimed Brasília
Unimed Central Nacional - Brasília
UNIMED SÃO PAULO (SP)

Para acessar a listagem de médicos em São Paulo – SP, basta clicar no link abaixo para
abrir a home page da Unimed Paulistana. Em seguida acesse a opção Guia Médico, que
abrirá uma janela, o qual deve ser selecionada a opção “Cliente de outras Unimeds” e
então digitado o número do cartão do usuário. Desta forma, será aberta a listagem que
atende nosso plano.
Acesse: http://www.unimedpaulistana.com.br/site/
UNIMED RIO DE JANEIRO (RJ)

A consulta a listagem de médicos da Unimed Rio está disponível no site abaixo.
Conforme informação dessa Unimed, o plano que deve ser selecionado para consulta é o
plano Alfa, cabendo ressaltar que, embora conste da relação, o Hospital São Lucas não
atende nosso plano.
Para acessar clique no link abaixo:
http://www.unimed-rio.com.br/CalandraRedirect/?
temp=1&proj=NovaInternet&pub=T&comp=Guia+Medico+e+Dental&db=&docid=
0B4FF212F315C733832573D80060438D&rel=Guias

