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COMO FUNCIONA

E SE EU PRECISAR
DE UM MÉDICO DE
OUTRA ESPECIALIDADE?
POSSO MARCAR CONSULTA 
DIRETO COM O ESPECIALISTA?

1.

2.

3.

Você e sua família estarão aos cuidados de um médico da 
Atenção Integral à Saúde, capacitado para atender e resolver 
as situações que possam envolver a sua saúde e de sua 
família. Ter a mesma equipe atendendo toda a sua família 
contribui muito para que vocês possam ter um atendimento 
de qualidade. Algumas vezes, o problema de saúde de um 
pode se repetir nos familiares. 

Não, caso seja necessário o seu médico encaminhará a um 
especialista e acompanhará de perto o tratamento, sempre 
mantendo contato com este especialista, inclusive no caso de 
internações.

O QUE É O 
UNIMED FIRST
Atenção Integral à Saúde;

Unimed First – é um modelo inovador, onde o foco está no 
vínculo médico/paciente. Quanto mais um médico conhece o 
seu histórico, melhores serão os resultados. 
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7.

8.

QUAL O HORÁRIO 
DE ATENDIMENTO;
Segunda à sexta feiras: das 8 às 20h 
Sábado: das 8 às 12h.

O QUE FAZER NOS 
CASOS DE URGÊNCIAS 
E EMERGÊNCIAS;
• Atendimento sem agendamento prévio – Encaixe
Caso tenha algum problema de saúde sem que haja tempo 
para agendamento prévio de consulta, você pode entrar em 
contato telefônico ou presencial no First e solicitar um 
Atendimento de Encaixe. Após análise inicial da situação, 
providenciaremos uma avaliação imediata e atendimento 
com seu médico em até 48h.

• Urgência: sem risco de morte
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 e Diarreia persistentes.

•  O que fazer?
Agende uma consulta de encaixe, no Núcleo com o seu 

médico da Atenção Integral à Saúde ou procure pelo 
Pronto-Atendimento, fora do horário de funcionamento 
do Núcleo. 

•  Emergência: com risco de morte
Exemplos: Crises Convulsivas (inclusive pós-crise), 
desconforto respiratório grave, Dor no peito associado à falta 
de ar e cianose (aparência roxa), envenenamento, parada 
cardiorrespiratória (sem batimentos cardíacos), 
Politraumatizado grave (vítimas de acidentes e fraturas), 
Reações alérgicas graves.

•  O que fazer?
Procura imediata do Pronto-Atendimento

Não, exceto para consultas de urgência/emergência *fora do 
Pronto Atendimento Unimed Rio Preto e Olímpia. 
*Taxa de R$42. 

EXISTE COPARTICIPAÇÃO
NO UNIMED FIRST;
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5.

Quando necessário, o seu médico lhe dará em consulta 
uma guia de encaminhamento para a especialidade. 
O agendamento médico em até 48h, será feito através da 
recepção do Núcleo, após consulta 

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

COMO AGENDAR UMA
CONSULTA ELETIVA;

Basta ligar para o Núcleo Atenção Integral à Saúde, e agendar 
horário com o profissional de saúde responsável pela sua 
família. 
 - Olímpia;
•  Por telefone:  0800 772 9467 - Ramal: 2086
•  WhatsApp: (17) 99253-2111
•  Rua: Praça Altino Arantes, 08 - Centro

- São José do Rio Preto;
•  Por telefone: (17) 3202-1143
•  WhatsApp: (17) 98209-8458
•  Email: unimedfirst@unimedriopreto.com.br
•  Av: Bady Bassitt, 4870 - Jardim Alto Rio Preto

Central de Informações (Saúde na Linha): 0800-772-8988 

Sim. A qualquer momento você pode entrar em contato com 
a equipe do Núcleo da Atenção Integral à Saúde, e solicitar a 
sua transferência para outro médico, assinando um docu-
mento que a equipe irá oferecer. 

Seu atendimento e de sua família, será realizado na cidade 
onde vocês residem.

POSSO SOLICITAR A 
TROCA DO MÉDICO FIRST? 

MEU ATENDIMENTO NO 
NÚCLEO FIRST SERÁ NA
CIDADE ONDE RESIDO 
(RIO PRETO OU OLÍMPIA) 
OU NA CIDADE ONDE ESTÁ
LOCALIZADA A EMPRESA? 


