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OS QUATRO 
ATRIBUTOS DO 
UNIMED FIRST. 

QUANTO MAIS UM 
MÉDICO CONHECE 
O HISTÓRICO 
DE SAÚDE DE 
UM PACIENTE, 
MELHORES SERÃO 
OS RESULTADOS.

1.

2.

3.

4.

É assim que funciona a Atenção Integral à Saúde (AIS), 
um modelo adotado em vários países da Europa e no 
Canadá. Foi a partir deste modelo que
a Unimed criou o Unimed First, feito para você,
sua família e para todos os tamanhos de empresa.

Com o Unimed First você pode ter um médico para 
toda hora, que vai saber tudo sobre a sua saúde. O 
seu médico Unimed First o acompanha em todos os 
momentos e planeja com você a melhor maneira de 
se cuidar. Neste manual, você encontra tudo o que 
precisa saber sobre o seu plano e conhecer este
novo jeito de cuidar da sua saúde.

Acesso (disponibilidade): Você tem assegurado  
o contato com seu médico Unimed First e equipe
multiprofissional sempre que precisar: em 
consultas periódicas e em qualquer nova 
necessidade. O seu médico Unimed First
deve ser sempre o primeiro recurso a ser buscado.

Coordenação do cuidado: Elaboração de um
plano especialmente voltado a você, utilizando os 
recursos necessários para organizar, coordenar e 
integrar os cuidados com sua saúde, mesmo quando 
seus atendimentos aconteçam em outro local.

Continuidade do cuidado (ou longitudinalidade): 
Você tem um acompanhamento constante do seu 
médico e equipe multiprofissional, mantendo um 
vínculo permanente.

Integralidade: É o atendimento integral
às necessidades para a atenção à saúde,
levando-se em conta todos os aspectos biológicos, 
psicológicos e sociais que envolvem os cuidados 
e ações preventivas, promocionais, curativas e de 
reabilitação em benefício de uma vida saudável.
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Quanto mais próximo um médico estiver da sua 
vida, melhores serão os resultados. Essa é a essência 
do Unimed First. Com ele, você terá um profissional 
que vai conhecê-lo melhor, desenvolver um plano 
de cuidados de acordo com as suas necessidades 
e orientar sobre atitudes que possam trazer mais 
qualidade de vida para o seu dia a dia.

O médico Unimed First pode cuidar da sua família 
inteira. Esse é um dos diferenciais do Unimed First, 
já que isso contribui muito para que vocês possam 
ter um atendimento completo. Muitas vezes, o 
problema de saúde de um membro da família pode 
se refletir nos parentes. Tudo isso sem perder a 
relação de confiança médico-paciente e o respeito à 
individualidade de cada um.

UNIMED FIRST - 
ATENÇÃO INTEGRAL 
A SAÚDE.
UM MÉDICO MAIS 
PRÓXIMO DE VOCÊ.

MINHA FAMÍLIA 
POSSUI UNIMED 
FIRST. PODERÁ SER 
ATENDIDA PELO 
MESMO MÉDICO?

Sempre que você ou seus dependentes necessitarem 
de atendimento à saúde, sua primeira ação será entrar 
em contato com o Núcleo de Atenção Integral à 
Saúde por telefone.

Fora dos horários de atendimento do Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde e nos fins de semana, estaremos 
disponíveis 24h através de uma central de orientação 
à saúde, no qual você terá à disposição um profissional 
de saúde para orientação inicial ou ainda, se necessário, 
poderá contar com nossos serviços de Pronto 
Atendimento Adulto e Pronto Atendimento Infantil
(Rio Preto), além da rede credenciada.

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO.

ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE.
ENDEREÇO: 
Av. Bady Bassit, 4.870 - Jardim Alto - Rio 
Preto - Tel.: (17) 3202-1143

SEGUNDA A SEXTA
8h às 20h

SÁBADO
8h às 12h
E-mail: medpreventiva@unimedriopreto.com.br
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O QUE VOCÊ 
ENCONTRARÁ?
Atenção com sua saúde em todos os aspectos, o que inclui 
seu bem-estar, sua tranquilidade e sua comodidade. E para 
proporcionar o atendimento integral das necessidades e 
cuidados, contamos com equipe de apoio multidisciplinar, 
ou seja, profissionais que atuam em diversas áreas 
relacionadas aos cuidados com a saúde.

Na Atenção Integral à Saúde você contará
com os seguintes profissionais:
• Médicos;
• Enfermeiros;
• Técnicos em Enfermagem;
• Recepcionista.
Esta equipe está integrada com:
• Farmacêutico;
• Fisioterapeuta;
• Nutricionista;
• Psicólogo;
• Terapeutas ocupacionais;
• Fonoaudiólogos;
• Assistentes sociais;
• Profissionais de Educação Física.

Cada equipe terá sob seus cuidados um número 
determinado de famílias de beneficiários, garantindo 
atendimento mais personalizado e centrado totalmente na 
saúde e não na doença do indivíduo. Significa que a equipe 
terá condições de conhecer o histórico de cada pessoa, 
constituindo vínculos que permitirão adotar medidas
mais eficazes para o acompanhamento da saúde. 

O Unimed First - Atenção Integral à Saúde
conta com os seguintes tipos de atendimento:

Agendamento de consulta eletiva
Você deve ligar para o Núcleo Integral à Saúde no telefone  
(17) 3202-1143 e agendar horário com o profissional de saúde.

Atendimento sem agendamento prévio - Encaixe
Caso tenha algum problema de saúde sem que haja tempo
para agendamento prévio de consulta, contato telefônico ou 
presencial com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde para 
solicitar um Atendimento de Encaixe. Após análise inicial 
da situação, providenciaremos uma avaliação imediata e 
atendimento com seu médico Unimed First em até 48h.

Urgência é a circunstância que exige atendimento rápido,  
que, se prolongado, pode trazer complicações. Exemplos: 
alterações de sinais vitais (pressão alta, febre acima de 38º), 
crise asmática, desmaios, vômitos, diarreia persistente, 
entre outros. Nessas situações, você poderá contar com os 
profissionais da Unimed First e também com uma Central de 
Orientação à Saúde. No horário de atendimento da Atenção 
Integral à Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 20h e  
sábado, das 8 às 12h, você deve entrar em contato telefônico ou 
presencial com a equipe do Unimed First para o acolhimento 
e direcionamento. Se a urgência ocorrer fora do horário de 
atendimento, você deve ligar para a Central de Orientação à 
Saúde no 0800-7728988 ou dirigir-se ao Pronto Atendimento 
da Unimed ou da rede credenciada. 

COMO AGENDAR
CONSULTAS?
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Você receberá o Cartão do Beneficiário referente 
ao plano Unimed First Atenção Integral à Saúde, 
cuja apresentação deverá ser acompanhada 
de documento de identidade em todos os 
atendimentos que realizar no Núcleo de Atenção 
Integral à Saúde, na Rede Assistencial de 
Referência, nos hospitais e nos laboratórios e 
clínicas de exames, garantindo sua segurança no 
atendimento.

Lembre-se de que o Cartão do Beneficiário é 
pessoal e intransferível e o uso indevido é proibido, 
sendo que, de acordo com a gravidade,
está sujeito a consequências previstas em lei.

SEU CARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO.

O seu médico First é capacitado para atender 
e resolver quase todas as situações que possam 
envolver sua saúde. Mas, caso necessário, ele 
encaminhará você a um especialista e acompanhará 
de perto o tratamento, sempre mantendo contato 
com este profissional, inclusive no caso de exames, 
cirurgias ou internações em outros serviços. Além 
de toda equipe de especialidades médicas da rede 
cooperada, temos agora um especialista a mais: o seu 
médico Unimed First. Ele vai estar por perto sempre 
que você precisar!

E SE EU PRECISAR 
DE UM MÉDICO 
DE OUTRA 
ESPECIALIDADE?

ROGERIO DA SILVA SOUZA

UNIMED FIRST
TIPO DE CONTRATAÇÃO
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Após a consulta com seu médico Unimed First, se for preciso ser 
encaminhado para um especialista você sairá da consulta com uma 
guia de encaminhamento. Esse especialista faz parte da rede de 
cooperados da Unimed, o que significa que você será direcionado 
para uma rede de excelência em tratamento! Com a guia de 
encaminhamento em mão, você deve passar na recepção do núcleo 
para liberação da consulta com o médico especialista. Se precisar,  
a recepção pode apoiar no agendamento da consulta verificando  
o local mais próximo de sua casa e o melhor horário.

COMO 
FUNCIONAM O 
ENCAMINHAMENTO
E O AGENDAMENTO 
DA CONSULTA
COM OUTRO MÉDICO 
ESPECIALISTA?

A liberação dos exames e procedimentos 
solicitados pelo médico do Unimed First,  
bem como o agendamento deles, serão realizados 
no próprio Núcleo de Atenção Integral à Saúde, pela 
equipe da recepção. Você também pode realizar o 
agendamento por conta própria, após a liberação 
das guias pela recepcionista, que irá lhe orientar 
sobre a rede prestadora disponível para o plano.

Quando for necessário encaminhamento para 
médico especialista, e o mesmo solicitar exames e 
procedimentos, as guias deverão ser liberadas pela 
secretária do próprio consultório médico  
deste especialista.

LIBERAÇÃO 
DE EXAMES E 
AGENDAMENTOS.

Você pode ficar tranquilo se precisar de 
atendimento quando estiver fora de São José do 
Rio Preto e região. O plano inclui atendimento 
nos casos de urgência e emergência, por meio do 
Sistema Unimed, em todo o território nacional.

E SE EU PRECISAR 
SER ATENDIDO 
FORA DA
MINHA CIDADE?

E LEMBRE-SE DOS TELEFONES:

NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE:  
3202-1143 

CENTRAL DE ORIENTAÇÃO À SAÚDE:  
0800-772-8988
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