
 

 

Sistema Unimed de Cooperativas em Saúde 
  
Sistema Unimed possui 348 Cooperativas 
     114 mil médicos cooperados  
     2.730 hospitais credenciados  
     132 hospitais próprios 

Além de prontos atendimentos, laboratórios, ambulâncias e hospitais credenciados para 

garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnóstico complementar 

oferecidos, por isso o sistema Unimed atua em 83% do Território Nacional. 

 

 

Unimed Rondônia - Porto Velho faz parte desses números com: 

 320 Médicos Cooperados e 11 médicos Credenciados 

 14 Laboratórios  

 13 Centro de Diagnóstico e Imagem 

 53 Clínicas Especializadas 

 21 Clínicas Auxiliares 

 06 Hospitais 

 Hospital Unimed com 101 leitos; 

 Pronto Socorro Adulto e Infantil; 

 UTI Neonatal com 6 leitos. 

 2 - CIAS -  Centro de Atendimento Integrado com atendimento ambulatorial e 

eletivo (consultórios), nas especialidades de Pediatria, clinico geral, urologia, 

geriatria, angiologia, alergologia, cardiologia, mastologia, oftalmologia neonatal, 

cirurgia geral e reumatologia. 

 

Cuidar de você 



 

 
 
 

Conheça o seu plano de saúde 
Todas as operadoras médico-hospitalares e odontológicas em atividade no Brasil são reguladas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que determina normas, regras, controla e fiscaliza as 
operadoras com o objetivo de garantir o melhor serviço, conforme Lei de criação da ANS, 9.656/98.  
Conhecer os prazos para autorização de procedimentos, dicas de utilização do plano e os canais de 
atendimento de sua operadora, certamente, facilitarão o dia a dia de quem já tem um plano de saúde. 
Navegue e, se precisar, entre em contato com a sua operadora de planos de saúde. 
 

Fale com a operadora 
Existem diversas formas de esclarecer suas dúvidas e entrar em contato com a operadora do seu plano 
de saúde. O site http://www.unimedrondonia.com.br possui conteúdo sobre planos, além de ter espaço 
para envio de mensagens. 
Informações sobre rede de atendimento fazem parte do guia médico, elaborado para deixar o seu dia a 
dia mais prático. 
As Centrais de Atendimento também estão disponíveis para escutar e tirar dúvidas, com equipes 
capacitadas para orientar e auxiliar os beneficiários. 
Caso as respostas fornecidas pelos canais de atendimento mencionados acima não tenham sido 
satisfatórias, a Ouvidoria da operadora estará pronta para solucionar suas reclamações, pautada nos 
direitos do consumidor e nas regras de seu contrato. 
 
 
 

 

 

PLANO  
DE SAÚDE  

SEM  
DÚVIDA 



 
Cobertura contratual 
A ANS é responsável por definir uma lista de consultas, exames e tratamentos que os planos de saúde 
são obrigados a oferecer aos seus beneficiários. Esses procedimentos são específicos para cada 
segmentação de plano de saúde. O seu plano de saúde contempla a segmentação: Ambulatorial 
+Hospitalar com obstetrícia.  Por isso, em caso de dúvidas sobre algum procedimento, é importante 
verificar o plano contratado e a sua cobertura. Você pode fazer essa consulta no site da ANS 
(http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-de-
saude-deve-cobrir/verificar-cobertura-de-plano-de-saude) ou entrar em contato com a operadora do 
seu plano para mais informações. O rol em vigência foi atualizado pela RN nº 428/2017, portanto os 
serviços disponíveis e cobertos serão esses listados. Quando o beneficiário busca meios judiciais para 
obter serviços não previstos em contrato, o custo assistencial que é imputado a Operadora será 
repassado ao contrato coletivo, pois o Plano possui o conceito de mutualismo, aonde todos do grupo 
compartilham do resultado financeiro. Assim como, ocorrendo demandas judiciais envolvendo os 
beneficiários dos planos coletivos, o Contratante será chamado a compor o polo passivo da demanda 
e manifestar-se sobre eventual alegação de prática ou cláusula abusiva alegada, uma vez que o 
contrato foi devidamente discutido e estabelecido com o contratante responsável. 
Por isso é importante que cada indivíduo entenda e assuma a sua responsabilidade na prevenção e 
promoção da saúde, bem como na utilização responsável e racional do Plano, pois o uso 
desproporcional gera o aumento da sinistralidade e consequentemente maior Reajuste para todos. 
 

Rede de atendimento e guia médico 
Observe a abrangência do seu plano (Nacional, Estadual ou Grupo de Municípios) e os recursos 
credenciados disponíveis no seu plano. Mesmo que outras operadoras do sistema Unimed possuam em 
sua rede, credenciados de alto custo (tabela própria), como hospitais, laboratório ou clínicas, por 
exemplo, você poderá utilizar somente o que contratou, ou seja, a Rede Básica da Unimed Rondônia e 
do Sistema de Intercâmbio das Unimeds. 
A rede de atendimento está disponível no guia médico, nos sites abaixo, e/ou contate sua operadora 
para mais informações. 
http://www.unimedrondonia.com.br/ns/guia/index.php 

http://www.unimed.coop.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=65134 

 

 
Carência 
Carência é o tempo de espera para realizar determinados procedimentos logo após contratar ou ser 
inscrito em um plano de saúde, como, por exemplo, para realizar um parto ou uma cirurgia. Os prazos 
de carência para cada procedimento estão presentes no contrato, estão citados em cada plano, abaixo 
são os prazos máximos estabelecidos pela ANS 
 
 



 
Prazos para cumprimento de carência - ANS 

 
 
Prazos para autorizações 
Ao agendar o atendimento, confira os prazos máximos, pois a ANS determina um prazo específico para 
cada tipo de procedimento, que pode variar entre 03 e 21 dias úteis. Caso você tenha dificuldade no 
agendamento, peça ajuda à sua operadora via ouvidoria. 
A Resolução Normativa RN 259, da ANS, que trata da garantia de atendimento, estabelece que, quando 
houver necessidade de autorização prévia para execução do procedimento, ela deve ser dada de modo 
que o beneficiário execute os serviços dentro dos prazos máximos que foram definidos, tais como: 

 
Caso o cliente não tenha concordado com alguma negativa de cobertura de determinado 
procedimento, ele pode recorrer à Ouvidoria, que o representa dentro da operadora na busca de 
soluções das demandas dos beneficiários com total autonomia e imparcialidade. A Ouvidoria analisa as 
normas de defesa e os direitos do consumidor e as regras contratuais da Operadora. A maioria das 
negativas segue as normas estipuladas pela ANS. Por isso, se a Ouvidoria julgar que a manifestação não 
procede, o retorno será o mesmo e funcionará como última instância. 
 
 

Após o fim do período da carência, 
o atendimento é feito 
normalmente, de acordo com a 
cobertura do plano contratado. 

 



 

 
 
Falando sobre o Plano de coparticipação 
 
O que é coparticipação? 
Coparticipação é o percentual atribuído ao beneficiário pela utilização (sua e/ou de seus dependentes) 
dos serviços da Operadora, como exames, consultas, procedimentos médicos ambulatoriais, internações 
clínicas e cirúrgicas, de acordo com o contrato. 
 

Quais são os preços dos serviços que pagarei a coparticipação? 
Os valores dos serviços são variáveis, tem como referência as tabelas de pagamento utilizadas pela 
Operadora junto aos seus prestadores.  Logo, varia de acordo com o serviço e com o local do 
atendimento.  Para honorários médicos, são utilizados como parâmetro os valores definidos na Tabela 
CBHPM - Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.  Sendo que a versão 
praticada junto aos Prestadores credenciados de Porto Velho (RO) é a tabela CBHPM 5ª edição, 
enquanto que os prestadores das demais localidades utilizam os valores definidos na Tabela CBHPM 
2015. 
A título de exemplo, os valores de consultas em consultório, para atendimentos realizados na rede 
credenciada de Porto Velho é de R$65,00, sendo a coparticipação de 30% a ser cobrada do beneficiário 
calculada sobre esse valor.  Já o mesmo procedimento (consulta em consultório) realizada em qualquer 
outra cidade (atendimento fora) tem o valor de R$85,00, logo, o valor da coparticipação será maior. 
 
 

Como verifico os valores que irei pagar de coparticipação? 
É possível consultar o código do procedimento na Tabela CBHPM, devendo conferir o valor do porte na 
versão da tabela correspondente ao local do atendimento (5ª edição se em Porto Velho e edição 2015 
se fora). Após, realizado o procedimento, o detalhamento da coparticipação constará no extrato de 
utilização do Plano encaminhado junto à fatura do mês com as mensalidades ao DRH/TJ, constando a 
discriminação de todos os procedimentos realizados pelo Titular e por seus dependentes, bem como o 
respectivo valor de coparticipação que será descontado na folha de pagamento. 

 
 
 
  



 

 

Mantenha seu plano de 
saúde saudável 
Fazer bom uso do plano de saúde é um passo 
importante para você e todos do contrato, pois 
evita pagamento de excesso de coparticipação e 
um reajuste por desequilíbrio de econômico 
financeiro. 

 
Como usar seu Plano de Saúde: 
 Escolha por médicos cooperados e rede credenciada; 

 Toda vez que você for fazer uma consulta ou exame, tenha em mãos o cartão de identificação do 

seu plano de saúde e o documento de identidade;   

 Não empreste sua carteira, você poderá ser penalizado por fraude; 

 Se não tiver certeza de qual especialista consultar, procure um clínico geral; 

 Fique atento ao prazo da consulta de retorno. Certifique-se de que ela não será cobrada do seu 

plano de saúde; 

 Na consulta, procure sempre esclarecer todas as suas dúvidas em relação à saúde; 

 Se você tiver um exame recente, leve-o na consulta; 

 Evite ir à vários especialistas para obter um diagnóstico; 

 Caso procure outro médico, leve os exames anteriores; 

 Assine somente a guia do exame que está sendo realizado; 

 Não faça exames médicos e deixe-os nos laboratórios; 

 Evite ir ao pronto-socorro do hospital se não for caso urgência; 

 Faça consultas de rotina com um especialista para fazer o tratamento adequado; 

 Adote posturas mais saudáveis, busque a prevenção; 

 Procure, na medida do possível, evitar vícios tais como: o fumo e exageros nas bebidas alcoólicas; 

 Observe seus hábitos alimentares, tanto na qualidade como na quantidade.  

 

O plano de saúde é muito importante.  Porém, mais importante que isso é viver bem. 

 Tenha uma alimentação equilibrada e faça exercícios regularmente.  
 

Enfim, viva com saúde!! 



 

 

 

 
 
VOCÊ SABIA? 
 
 A cada dez pessoas que procuram o atendimento do Pronto Socorro, seis não são 

casos de urgência. 
 Esses casos podem ser atendidos em consultórios, com hora marcada; 
 Esse seis casos são responsáveis pelo aumento do tempo de espera aos que 

precisam realmente ser atendidos com urgência; 
 Casos mais graves demandam grande tempo da equipe de atendimento e 

necessitam de mais atenção. Estes casos têm prioridade no atendimento, sendo a 
condição clínica do paciente (triagem) que define a prioridade e não a ordem 
cronológica de chegada ao Pronto Socorro. 

 O número exagerado de acompanhantes no Pronto Socorro aumenta o risco de 
contaminação, causa a sensação de superlotação e contribui para as discussões e 
tumultos, que geram estresse e insatisfação em todas as pessoas no ambiente de 
atendimento; 

 O Pronto Socorro não é o lugar correto para solicitação de exames, trocas de 
receitas, atestados médicos e outros procedimentos que não sejam de urgência; 

 Para os casos que não sejam de urgência, os clientes têm como opção o CIAS 
Unimed, atendimento das 08h às 20h – Agende sua consulta pelo fone: 3229-7879; 

 O hospital da Unimed Rondônia está sempre em busca de novas metodologias para 
melhorar o seu atendimento, mas para isso é necessária contribuição dos clientes 
Unimed, buscando o serviço somente em casos de Urgência ou emergência; 

 Sua atenção e a divulgação dessas informações podem ajudar o Hospital Unimed 
Rondônia a melhorar a cada dia os serviços do nosso Pronto Socorro. 

 

Usando o Pronto Socorro 
do Hospital Unimed 
 



 
 
 
Para facilitar o entendimento da Contratante e seus beneficiários, são apresentadas abaixo as 
seguintes definições de termos utilizados no Contrato e pela Operadora: 
 
ACIDENTE PESSOAL: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, 
involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer 
outra causa, torne necessário o tratamento médico; 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS: autarquia sob regime especial vinculada ao 
Ministério da Saúde, com atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, 
normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a saúde suplementar; 
ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: área em que a operadora se compromete a garantir todas as 
coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário; 
ATENDIMENTO OBSTÉTRICO: todo atendimento prestado à gestante, em decorrência da gravidez, 
parto, aborto e suas conseqüências; 
BENEFICIÁRIO: pessoa física, titular ou dependente, que possui direitos e deveres definidos em contrato 
assinado com a operadora de plano privado de saúde, para garantia da assistência médico-hospitalar; 
CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo com base estatística proveniente da análise de informações sobre a 
freqüência de utilização, perfil do associado, tipo de procedimento, efetuado com vistas a manutenção 
do equilíbrio técnico-financeiro do plano e definição de mensalidades a serem cobradas dos 
beneficiários pela contraprestação; 
CARÊNCIA: período corrido e ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato, 
durante o qual o contratante paga as contraprestações pecuniárias, mas ainda não tem acesso a 
determinadas coberturas previstas no contrato; 
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT): aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 
meses, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta 
tecnologia e procedimentos cirúrgicos, relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes 
- DLP declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal por ocasião da contratação ou adesão ao 
plano privado de assistência à saúde; 
CO-PARTICIPAÇÃO: é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário diretamente à 
operadora, após a realização de procedimento; 
CONSULTA: é o ato realizado pelo médico que avalia as condições clínicas do beneficiário; 
DEPENDENTE: Beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo com a operadora 
depende da existência do vínculo de um beneficiário titular.  Pessoa física com vínculo familiar com o 
beneficiário titular do plano de saúde, de acordo com as condições de elegibilidade estabelecidas no 
contrato; 
DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE: aquela que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser 
portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde; 
DOENÇA PROFISSIONAL: é aquela adquirida em consequência do trabalho; 
 



 
 
EMERGÊNCIA: é a situação que implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, 
caracterizada em declaração do médico assistente; 
EXAME: é o procedimento complementar solicitado pelo médico, que possibilita uma investigação 
diagnóstica, para melhor avaliar as condições clínicas do beneficiário; 
MÉDICO ASSISTENTE: é o profissional responsável pela indicação da conduta médica a ser aplicada ao 
beneficiário; 
MENSALIDADE: contraprestação pecuniária paga pelo contratante à operadora; 
ÓRTESE: acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou totalmente nenhum órgão ou 
membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente; 
PRÓTESE: peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcial ou total de um órgão ou 
membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função; 
PRIMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de urgência ou emergência; 
PROCEDIMENTO ELETIVO: é o termo usado para designar procedimentos médicos não considerados de 
urgência ou emergência e que podem ser programados; 
TITULAR: é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo contrato o caracteriza como 
detentor principal do vínculo com uma operadora; 
URGÊNCIA: é o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional. 
 
 
 

 
 
 
 



 

Cuide de sua saúde, escolha o plano ideal 
para sua necessidade 

 

PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO CONTRATADOS PELO SINJUR 
     Período para novas Inclusões: 01 a 30/04/2018 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CONTRATOS 

Tipo de Contratação Coletivo por Adesão – Através do Sindicato 

Condição de admissão 
 
Titular(sindicalizado) e seus Dependentes legais 

Carência para inclusão  

 
No aniversário do contrato (abril) – Sem carência, exceto 
para Doenças Preexistentes; Fora esse período haverá 
cumprimento de carência estipulado em cada plano. 

Acomodação Apartamento 

Cobertura assistencial  Rol de procedimentos definido pela ANS – RN 428/2017 

Rede Credenciada 

 
Os serviços serão prestados por médicos cooperados e 
prestadores pertencentes à Rede Credenciada da Unimed 
Rondônia e ao Intercâmbio do Sistema Unimed, unicamente 
aos BENEFICIÁRIOS inscritos. 

Prazos para Autorizações 
 
Pode variar entre 03 e 21 dias úteis, conforme RN 259 -ANS 

Reajuste Anual 

 
Índice financeiro da ANS vigente e Reajuste Técnico apurado, 
após na análise da sinistralidade.   
O Plano coletivo possui o conceito de mutualismo, aonde 
todos do grupo compartilham do resultado financeiro do 
contrato. 
 
 
 
 
 



 
PLANOS SEM COPARTICIPAÇÃO 

Nº 7445 - PLANO ADESÃO NACIONAL ESPECIAL COM OBSTETRÍCIA 
Atendimento no âmbito NACIONAL em toda Rede Básica (coberto pelo contrato), através do 
Sistema de Intercâmbio entre as Unimeds. 

Nome Comercial - Unimed RO Adesão Nacional Especial com Obstetrícia  

Acomodação  Apartamento 

Abrangência  Nacional - No sistema Unimed 

Número de Registro - ANS 460.617/09-7 

Modalidade de Pagamento Pré-pagamento (somente a mensalidade). 

VALORES POR FAIXA ETÁRIA 
00 A 18 369,63 
19 A 23 392,07 
24 A 28 396,92 
9 A 33 514,23 

34 A 38 535,23 
39 A 43 590,31 
44 A 48 634,04 
49 A 53 655,91 
54 A 58 727,63 
> DE 58 795,83 

Nº 7516- PLANO UNIPLUS ADESÃO ESPECIAL COM OBSTETRÍCIA 
Atendimento no âmbito ESTADUAL, em toda Rede Básica (coberto pelo contrato), através do 
Sistema de Intercâmbio entre as Unimeds.  

Nome Comercial - Unimed RO Adesão Uniplus Especial com Obstetrícia  
Acomodação  Apartamento 

Abrangência 
 Estadual - Atendimento na rede Nacional em casos de 
urgência/emergência comprovados. 

Número de Registro - ANS 460.599/09-3 
Modalidade de Pagamento Pré-pagamento (somente a mensalidade). 

VALORES POR FAIXA ETÁRIA 
00 A 18 260,37 
19 A 23 285,36 
24 A 28 296,26 
9 A 33 369,01 

34 A 38 380,97 
39 A 43 409,20 
44 A 48 427,70 
49 A 53 442,90 
54 A 58 481,66 
> DE 58 565,92 



 
 

PLANOS COM COPARTICIPAÇÃO 

 
 
 
 
 

Nº 7468 - PLANO ADESÃO NACIONAL PARTICIPATIVO ESPECIAL COM 
OBSTETRÍCIA 

Atendimento no âmbito NACIONAL em toda Rede Básica (coberto pelo contrato), através do 
Sistema de Intercâmbio entre as Unimeds. 

Nome Comercial - Unimed RO Adesão Nacional Especial com Obstetrícia  

Acomodação  Apartamento 

Abrangência  Nacional - No sistema Unimed 

Número de Registro - ANS 472.788/14-6 

Modalidade de Pagamento 
HÍBRIDO (mensalidade e o percentual e/ou franquia 
de coparticipação quando utilizar o plano). 

VALORES POR FAIXA ETÁRIA 
00 A 18 211,26 
19 A 23 223,86 
24 A 28 242,92 
9 A 33 266,03 

34 A 38 272,80 
39 A 43 295,16 
44 A 48 315,58 
49 A 53 347,12 
54 A 58 412,42 
> DE 58 490,47 

COPARTICIPAÇÃO  
Consultas 40% 

Serviços Auxiliares de Diagnóstico, Terapia, Procedimentos 
Médicos Ambulatoriais  

30% limitado por guia a 
 R$ 313,81 

Internações Clínicas/Cirúrgicas (por internação - sem 
interrupção). R$470,73 



 
 
 
 

 

Nº 6800 - PLANO ADESÃO UNIFÁCIL PARTICIPATIVO ESPECIAL COM 
OBSTETRÍCIA 

Atendimento no âmbito GRUPO DE MUNICIPIOS (Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-
Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena), através do Sistema de Intercâmbio entre as Unimeds. 

Nome Comercial - Unimed RO 
Adesão Unifácil Participativo Especial com 
Obstetrícia  

Acomodação  Apartamento 

Abrangência 

Grupo de Municípios (Porto Velho, Guajará-Mirim, 
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e 
Vilhena) 

Número de Registro - ANS 460.601/09-9 

Modalidade de Pagamento 
HÍBRIDO (mensalidade e o percentual e/ou franquia 
de coparticipação). 

VALORES POR FAIXA ETÁRIA 
00 A 18 144,81 
19 A 23 153,45 
24 A 28 166,51 
9 A 33 182,35 

34 A 38 187,00 
39 A 43 202,32 
44 A 48 216,33 
49 A 53 233,44 
54 A 58 249,01 
> DE 58 264,57 

COPARTICIPAÇÃO  
Consultas 40% 

Serviços Auxiliares de Diagnóstico, Terapia, Procedimentos 
Médicos Ambulatoriais  

30% limitado por guia a 
 R$ 263,30 

Internações Clínicas/Cirúrgicas (por internação - sem 
interrupção). R$263,30 



 

OBSERVAÇÕES: 

1 – Os formulários estão disponíveis no sindicato, comarcas do interior e na Unimed RO; 

2- Para INCLUSÃO deverão ser preenchidos: o termo de adesão titular/dependente, declaração de 

saúde e declaração de cobertura parcial temporária (se houver doenças preexistentes). 

3 - Os documentos (formulários e as cópias doc.) deverão ser entregues no setor de administração de 

contratos da Unimed - Porto Velho para agendamento de perícia;  

4 - As demais comarcas devem encaminham para SINJUR e o sindicato protocola no setor de 

administração de contratos; 

5 – Antes da adesão, verificar a margem disponível no DRH/TJ para desconto das respectivas 

mensalidades, a fim que seja feita a inclusão no plano.  

6 – Para MIGRAÇÃO (mudança de plano) é necessário preencher a autorização de transferência e 

cópias dos documentos pessoais; 

7 – Para a Exclusão deve ser enviado preenchida/assinada a autorização de Exclusão; 

8 – Solicitações de esclarecimentos, enviar para admcontratos@unimedrondonia.com.br, ou pelos 

telefones: 069 3217 2021/ 3217 2022. 

Condições para Admissão (inclusão) nos Planos de Saúde - SINJUR 
Beneficiários Documentos (cópias) 

i. Titular;  Declaração de sindicalizado do Sinjur, RG, CPF, Cartão do 
SUS, Comprovante de residência e nº do PASEP/PIS 

ii. Cônjuge, companheiro (a) de união 
estável e/ou homoafetiva, conforme lei; 

RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (SUS) e Certidão de 
casamento e/ ou Declaração de União estável com 
assinatura autenticada dos dois cônjuges e as duas 
testemunhas.  

iii. Filhos/Enteados (as) solteiros (as), até 
21 (vinte um) anos de idade; 

Certidão de nascimento/RG, Cartão Nacional de Saúde 
(SUS) e CPF a partir dos 06 anos – Em caso de 
guarda/tutela, a decisão judicial. 

iv. Filhos (as) solteiros (as) ou tutelados 
(as), universitários, até 24 (vinte e 
quatro) anos de idade; 

RG, CPF, Cartão do SUS e declaração de matrícula 
(atualizada) 

v. Netos/Sobrinhos – 1º grau, até 18 
(dezoito) anos;  

Certidão de nascimento/RG, Cartão Nacional de Saúde 
(SUS) e CPF a partir dos 06 anos e o RG do pai ou mãe. 

vi. Pai e mãe que sejam 
comprovadamente dependentes 
econômicos do titular, declarado junto 
à Receita Federal. 

RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (SUS) e comprovante 
de residência e a Declaração do Imposto de 
Renda/detalhada do titular comprovando a dependência 
econômico-financeiro.  



 
Canais de Atendimento para o Beneficiário 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatos para o contratante – SINJUR 
Administração de contratos  
Serviços: Inclusão/exclusão e emissão de carteiras; 
Tel. (069) 3217 – 2021/2022 
Email: admcontratos@unimedrondonia.com.br 
Gerente: Vânia Bernardo 

 

Financeiro 
Serviços: faturamento, emissão de fatura e relatórios   
Tel. (069) 3217 – 2005/2043 
Email: financeiro@unimedrondonia.com.br  
Gerente: Eliete Castiel 

 
Área de Negócios 
Serviços: Acompanhamento da execução e desempenho financeiro do contrato  
Tel. (069) 3217 – 2043 
Email: negocios@unimedrondonia.com.br 
Gerente: Quívia Bispo 


