
ORIENTADOR

Manual com informações para o cliente Unimed.

DO CLIENTE 
INTERCÂMBIO



O QUE É CLIENTE INTERCÂMBIO?

Quando você está em uma cidade diferente daquela onde possui o plano de saúde 
e precisa de atendimento, estabelece-se o regime de intercâmbio. Esse processo 
permite ao cliente realizar seus procedimentos em qualquer outra Unimed do país, 
desde que tenha contratado um plano nacional ou estadual. Essa integração do
Sistema Unimed garante atendimento em todo o território nacional, o que faz com 
que a Unimed seja a maior rede de assistência médica do Brasil.

A Unimed é a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o mundo e, 
também, a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território 
nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), pelo Dr. Edmundo
Castilho, em 1967, e hoje é composto por 370 cooperativas médicas, que prestam
assistência para mais de 18 milhões de clientes em todo o país.

Além de deter 38% do mercado nacional de planos de saúde, a Unimed possui 
lembrança cativa na mente dos brasileiros. De acordo com pesquisa nacional do 
Instituto Datafolha, a Unimed é a marca Top of Mind, pelo 18º ano consecutivo, 
quando o assunto é plano de saúde.

Outro destaque é o prêmio plano de saúde em que os brasileiros mais confiam, 
recebido pela décima vez consecutiva, na pesquisa Marcas de Confiança.

Qual a rede de atendimento Intercâmbio disponibilizada para os planos da 
Unimed Grande Florianópolis?

Rede Básica Intercâmbio: A Rede credenciada é composta pelos 
melhores estabelecimentos de saúde, oferecendo todas as coberturas exigidas 
pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, sendo disponibilizada para o 
atendimento de nossos clientes em Intercâmbio.

Ressaltamos que a Unimed Grande Florianópolis não possui credenciamento para 
Hospitais de Tabela Própria e de Alto Custo em regime Intercâmbio. Salientamos que 
a Rede Básica de Intercâmbio oferece todas as coberturas exigidas pela legislação 
para prestar um atendimento de qualidade aos nossos clientes de acordo com o 
plano contratado.

Quais os documentos necessários para solicitação de autorização?
• Documento de Identidade
• Carteira do Plano de Saúde
• Pedido Médico (requisição fornecida pelo médico)
• Laudos e resultados de exames já realizados nos casos de autorizações para 
internações clínicas e cirúrgicas.
• Justificativa médica (poderá ser solicitado pela auditoria médica da Unimed, caso 
as informações clínicas fornecidos pelo médico assistente não sejam suficientes).



Como devo proceder para solicitar autorização de procedimentos médicos e 
cirurgias?

O cliente deverá dirigir-se ao atendimento presencial da Unimed local ou entrar 
em contato por telefone na Central de Relacionamento com o Cliente para obter 
orientações sobre o fluxo de autorização desta Unimed.

Qual o prazo estabelecido para autorização de cirurgias Intercâmbio?

Até 5 (cinco) dias úteis. Caso haja necessidade de documentação adicional, solicitada 
pela Auditoria Médica, o prazo poderá sofrer alterações.

Qual o prazo estabelecido para autorização de exames e consultas Intercâmbio?

Até 48 horas úteis para exames de alta complexidade (alto custo). Caso haja 
necessidade de documentação adicional, solicitada pela Auditoria Médica, o prazo 
poderá sofrer alterações. 

Para solicitação de exames mais simples como Ultrassonografia, Raio X, 
Eletrocardiograma, exames laboratoriais e consultas, o sistema de Intercâmbio 
eletrônico poderá autorizar automaticamente, ou poderá levar até 48 horas úteis. 

“Lembrando que se for caracterizado Urgência e Emergência o atendimento deverá 
ser no ato”.

Importante: Para maior agilidade e precisão nos processos de autorizações, a 
solicitação deverá ser realizada com antecedência de 15 dias úteis a data da 
realização do procedimento.

Informações sobre o pedido de autorização:
Caso o cliente não tenha recebido retorno referente ao seu pedido, passado o prazo 
exposto, ele deverá:

1º Entrar em contato com a Unimed Local para obter informações sobre a autorização.

2º Caso o cliente não obtenha resposta da Unimed local, deverá entrar em contato 
com aUnimed Grande Florianópolis através do telefone 0800-483500, atendimento 
24 horas.

Importante: Sempre informar o telefone/e-mail corretamente para que a Local 
possa retornar sobre o andamento do processo.



Canais de retorno de sua solicitação

Você poderá receber sua senha de autorização através de diversos canais.
Verifique com a Unimed local a melhor opção (e-mail, telefone, SMS, site, etc).

Para maior facilidade e agilidade no atendimento Intercâmbio, a Unimed
Florianópolis elaborou algumas dicas e orientações importantes para você:

• Certifique-se da abrangência do seu plano e os limites do seu contrato para 
confirmar se você possui direito ao atendimento Intercâmbio.

• As abrangências são caracterizadas como Regional, Estadual ou Nacional.

• Consulte antecipadamente os limites e coberturas de seu contrato, pois os planos 
possuem coberturas diferenciadas. Ex: Plano regulamentado pela ANS (Uniflex), 
Planos não regulamentados (Uniplan) e plano Custo Operacional (há necessidade de 
autorização da empresa).

• Para realização do atendimento Intercâmbio, é necessário que você esteja com sua 
Carteira Unimed dentro da validade e documento de identificação com foto.

• As guias de solicitações possuem validade de 30 dias, a partir da data de 
solicitação do médico assistente, assim como a autorização.

• Caso haja alguma dúvida sobre a localização da Unimed mais próxima, você poderá 
acessar o site da Unimed Brasil e buscar informações, como o telefone da Cooperativa 
mais perto de você. www.unimed.com.br.

Você sabe a diferença entre Urgência e Emergência?

Urgência
São os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações na gestação:

Acidentes pessoais - eventos ocorridos em data específica, provocados por agentes 
externos ao corpo humano, súbitos e involuntários e causadores de lesões físicas não
decorrentes de problemas de saúde, como, por exemplo, acidentes de carro, quedas e
inalação de gases.

Complicações na gestação - alterações patológicas durante a gestação, como, por
exemplo, gravidez tubária, eclampsia, parto prematuro, diabetes e abortamento.

Emergência:
São os casos que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o 
paciente, caracterizados pelo médico.



Quais os prazos de atendimento estabelecidos pela ANS? 

A Resolução Normativa nº 259 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
define prazos para o atendimento a beneficiários de plano de saúde e dispõe sobre 
a garantia de atendimento.

Os prazos estabelecidos são: 
• consulta básica – pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia:  
em até 7 (sete) dias úteis;
• consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis;
• consulta/sessão com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo: em até 10 (dez) dias 
úteis;
• consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis;
• consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;
• consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: 
em até 7 (sete) dias úteis;
• serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: 
em até 3 (três) dias úteis;
• demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) 
dias úteis;
• procedimentos de alta complexidade – PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
• atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;
• atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; 
• urgência e emergência: imediato.

A partir de quando o prazo máximo para atendimento passará a contar? 

O prazo conta a partir da data de marcação da consulta ou procedimento. Caso 
o consumidor não consiga marcar a consulta ou procedimento, deverá acionar a 
operadora para obter um protocolo de solicitação de agendamento, o prazo passará a 
contar a partir desta data. Salienta-se que o beneficiário não tem direito de exigir um 
prestador específico, podendo a Unimed, para cumprir o prazo, disponibilizar o acesso 
a qualquer prestador da sua rede no município demandado ou na região de saúde.

Em que momento o consumidor deve acionar a operadora? 

Após entrar em contato com os prestadores credenciados, porém sem conseguir 
marcar o procedimento dentro do prazo máximo previsto na RN, o consumidor 
deverá entrar em contato com a Unimed Florianópolis através da nossa Central de 
Agendamento Médico, disponível no telefone (48) 3216-8999. Caso esteja em outra 
localização −fora da Grande Florianópolis −, deverá entrar em contato com a Unimed 
mais próxima para solicitar o serviço de Agendamento Médico.

Nos casos de não atendimento, o consumidor deverá solicitar o número de protocolo 
do atendimento feito pela operadora, este servirá como comprovante da solicitação feita.



Meu médico só tem disponibilidade para atendimento em consulta daqui a um 
mês. A Unimed será penalizada por isso? 

Para fins de cumprimento dos prazos, será considerado o acesso a QUALQUER prestador 
da rede assistencial e não necessariamente a um prestador específico escolhido 
por você.  Se o médico escolhido por você não puder atendê-lo dentro do prazo 
estipulado pela ANS, você deve entrar em contato com nossa Central de Agendamento  
(48 3216-8999), para indicarmos outro médico - da mesma especialidade - dentro do 
prazo estipulado.

Guia Médico

A rede Credenciada da Unimed, em todo o território nacional, também está disponível 
em nosso site, basta acessar o Guia Médico e verificar os locais de atendimento mais 
próximos www.unimedflorianopolis.com.br



Telefones úteis da Unimed Grande Florianópolis:

• Atendimento ao Cliente 24 Horas______________________________0800-483500

• Central de Agendamento Médico__________________________________3216-8999

• S.O.S Unimed 24 Horas_______________________________________0800-488488

• Unidade Pronto-Atendimento Infantil 24 horas________________________3216-8222

• Unidade Pronto-Atendimento Kobrasol Adulto 24 Horas________________3381-8300

• Centro de Promoção da Saúde____________________________________2106-8100 
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