
A Central Nacional 
Unimed tem
sempre um plano
que fala com você.

São Luís

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511947842295


Soluções  
completas 
em saúde.



A Central Nacional Unimed 
oferece diversos planos que se 
adequam a todo tipo de perfil.

• Planos a partir de 2 vidas. 

• Atendimento regional e nacional. 

• Excelente custo-benefício. 



Nossos planos em São Luís
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Fique por dentro de todos os detalhes

Coparticipação

Nas opções de planos com coparticipação, o cliente paga, além da mensalidade, uma pequena parte do valor 
dos procedimentos que realizar. Uma ótima forma para equilibrar o orçamento, possibilitando a diminuição 
da sinistralidade e incentivando o uso consciente do plano. 

Veja abaixo alguns exemplos de procedimentos e seus respectivos valores aproximados de coparticipação:

Consulta ambulatorial por nutricionista 
(com diretriz definida pela ANS - no 103)

Colesterol (HDL) - pesquisa e/ou dosagem

Colesterol total - pesquisa e/ou dosagem 

ECG convencional de até 12 derivações 

Endoscopia digestiva alta

Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de urease 
(pesquisa Helicobacter pylori) 

Hemograma com contagem de plaquetas ou frações 
(eritrograma, leucograma, plaquetas)

RM - Crânio (encéfalo)

RX - Tórax - 1 incidência 

Sessão individual ambulatorial de fonoaudiologia 
(com diretriz definida pela ANS - nº 104) 

Consulta em psicologia 
(com diretriz definida pela ANS - nº 105, 106 e 108)

TC - Crânio ou sela túrcica ou órbitas 

US - Obstétrica

US - Abdome inferior feminino (bexiga, útero, ovário e anexos)

Glicose - pesquisa e/ou dosagem

Rotina de urina 
(caracteres físicos, elementos anormais e sedimentoscopia)

Tireoestimulante, hormônio (TSH) - pesquisa e/ou dosagem

US - Transvaginal (útero, ovário, anexos e vagina)

Mamografia convencional bilateral
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40301583

40301605

40101010

40201120

40202615

 40304361
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50000616

50000462

41001010

40901238

40901181

40302040

40311210

40316521

40901300

40808033

12

 Nutrição

1.Exames Simples

1.Exames Simples

1.Exames Simples

2.Exames Complexos

2.Exames Complexos

1.Exames Simples

2.Exames Complexos

1.Exames Simples

Fonoaudiologia

Psicologia

2.Exames Complexos

1.Exames Simples

1.Exames Simples

1.Exames Simples

1.Exames Simples

1.Exames Simples

1.Exames Simples

2.Exames Complexos 

Procedimento Código Grupo



Carência 

A redução de carência poderá ser avaliada desde que haja, no 
mínimo, 6 meses de permanência no plano médico de acordo 
com as regras aplicadas pela Central Nacional Unimed. 

Área de Comercialização 

São Luís, Alcântara, Bacabal, Caxias, Chapadinha, 
Paço Lumiar, Raposa, São José de Ribamar, Santa Inês.

Urgência/Emergência - 24h
Consultas e Exames Básicos - 30 dias
Exames e Procedimentos especiais e internações - 180 dias
Parto - 300 dias 
Doenças e Lesões Preexistentes - 24 meses

(Outras localidades: pelo menos 51% das vidas devem residir
em nossa área de comercialização).

Com o reembolso, o contratante e seus colaboradores podem consultar fora da nossa rede credenciada,  
no modo particular, possibilitando consultas com médicos, laboratórios e hospitais de preferência do beneficiário.
Veja abaixo alguns exemplos de procedimentos e seus respectivos valores máximos de reembolso:

Procedimento Plano ExclusivoPlano SuperiorPlano AbsolutoPlano Estilo

Sem reembolso

Plano Clássico

Consultas Médicas

Hemograma (contagem de plaquetas) 

Eletrocardiograma

Endoscopia Digestiva

Ultrassom Transvaginal

Colesterol (HDL)

Colesterol Total

RX de Tórax (uma incidência)

Ultrassom Obstétrico

Reembolso
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Reembolso 
somente para 

consultas.
reembolso reembolso reembolso



Protocolos, vigências e vencimentos

Documentação Obrigatória

Das empresas:
• Contrato social e alterações posteriores.
• Requerimento de empresário ou certificado de Micro Empreendedor Individual – MEI juntamente com declaração   
  de regularidade pessoa jurídica com firma reconhecida (mínimo 06 meses de abertura).
• Cartão do CNPJ atualizado.
• Comprovante de endereço da empresa.
• Cópia do RG e do CPF dos sócios.
• GFIP, FGTS integral com comprovante de pagamento do mês anterior ao da contratação.
• Nome da(s) controladora(s), controlada(s) ou coligada(s) .

Dos beneficiários:
• Cópia do RG e do CPF.
• Cópia do comprovante de residência.
• Cópia da certidão de casamento ou da declaração pública de união estável registrada em cartório para 
  cônjuge  ou de declaração feita de próprio punho com firma reconhecida do beneficiário(a) titular e do(a)  
  companheiro(a) juntamente com 2 documentos complementares (declaração de IR ou de filhos, endereço 
  ou conta bancária em comum).
• Cópia da certidão de nascimento para filhos menores de 18 anos.
• Cópia da certidão de invalidez emitida pelo INSS para filhos inválidos de qualquer idade.
• Cópia do termo de tutela ou do termo de guarda definitiva expedido pela autoridade competente para 
  menores sob guarda ou tutela do beneficiário titular.
• Comprovação de vínculo marital com o titular para enteados.
• Cópia do contrato de estágio vigente entre o beneficiário e a instituição e do contrato entre a empresa 
  contratante e a instituição de ensino para estagiários.

Recém-contratados:
• Aceito apenas recém-contratados até 30 dias da data de admissão, mediante apresentação de cópia da carteira 
de trabalho autenticada em cartório (páginas: foto, qualificação civil, registro, anterior e posterior ao registro).

Fique atento aos nossos prazos.

• Tempo de contrato = 12 meses • Idade limite para filhos = 39 anos • Não são aceitos agregados
• Taxa de inscrição de R$ 10,00 por beneficiário inscrito.

Mais informações:

• Para empresas com mais de 199 vidas é necessário solicitar cotação.

Vigência Data-limite para movimentação cadastral

Vigência 01 

Vigência 10 

Vigência 20 

Entrega da proposta até dia 10 (mês anterior)

Entrega da proposta até dia 20 (mês anterior)

Entrega da proposta até dia 30 (mês anterior)
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Rede Credenciada

15

Rede credenciada sujeita a alterações. A rede completa pode ser encontrada no site: centralnacionalunimed.com.br
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http://centralnacionalunimed.com.br/
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A Central Nacional Unimed é a operadora nacional dos planos   
de saúde empresariais da marca Unimed. Sua carteira de clientes 
é composta por cerca de 1,5 milhão de beneficiários de grandes 
corporações. Também trabalha com pequenas e médias empresas 
e foco regional em Salvador, São Luís, Brasília e São Paulo. 

Está entre as 120 maiores companhias do país, segundo o anuário 
“Exame Melhores e Maiores”. Faz parte do Sistema Unimed, 
composto por 346 cooperativas médicas, presentes em todo o 
território nacional, que compartilham os valores do cooperativismo   
e o trabalho para valorização dos médicos e da medicina.

INFORMAÇÕES  COMERCIAIS: 11  31360988
9H ÀS 17H - SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

Alemão
Typewritten text
WWW.PLANO-DE-SAUDE-SAOPAULO.COM.BR

https://www.plano-de-saude-saopaulo.com.br
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