


Quantas coisas podemos

fazer em 48 anos?

48
ANOS

48



CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O

PLANO.



Sobre   a

Unimed
São José dos Campos

Líder no segmento de Assistência Médica, com a maior

rede credenciada de hospitais, clínicas especializadas e

laboratórios, a Unimed São José dos Campos oferece

as melhores opções em planos de saúde.

A maior rede médica do Brasil, combinada com o Santos

Dumont Hospital, a melhor estrutura hospitalar da região,

proporciona confiança, segurança e tranquilidade a todos

seus usuários.

A Unimed São José dos Campos, nesses 48 anos,

cresceu e se reinventou, sempre com o compromisso de

levar mais saúde para mais pessoas. Temos uma equipe

apaixonada pelo que faz e uma história repleta de

conquistas.



Plano

s

Atendimento Eletivo em todo o

Vale do Paraíba, Litoral Norte

e Região de Campos do

Jordão.

41 cidades na Área de

Cobertura Assistencial.

Em todas essas 41 cidades é

possível a livre escolha de

consultórios médicos, clínicas,

laboratórios, hospitais

próprios e credenciados.

Planos
Unimed

São José dos Campos



Além do Atendimento Eletivo em todo o Vale

do Paraíba, Litoral Norte e Região de Campos

do Jordão, os clientes Unimed SJC podem

realizar atendimentos de urgência e

emergência em 84% do território Nacional

através do Sistema Unimed.

Planos
Unimed

São José dos Campos



Diferenciais  
da Unimed SJC
Recursos Próprios

CEM - Centro de  Especialidades

Médicas

Com unidades em São José dos Campos, Jacareí

e Ubatuba, o CEM proporciona agilidade nos

atendimentos médicos em especialidades com

maior demanda na marcação de consultas.

São mais de 19 especialidades disponíveis para

agendamento pelo telefone (12) 2139-4100 em SJC

e Jacareí e (12) 3834-4805 em Ubatuba.



Diferenciais  
da Unimed SJC
Recursos Próprios

Laboratório Unimed

É um moderno Laboratório de Análises Clínicas com

equipamentos de última geração que garantem rapidez,

confiança e precisão nos diagnósticos. Possui postos

de coleta em São José dos Campos, Jacareí,

Caraguatatuba e Ubatuba.

Para garantir mais conforto e praticidade, a Unimed

disponibiliza os resultados dos exames pela internet,

por meio de senha de acesso que lhe é fornecida no

momento da realização dos exames.



Diferenciais  
da Unimed SJC
SOS UNIMED- Proteção 24 horas

Serviço de Atendimento Médico Pré-Hospitalar para casos de

acidentes e emergências médicas, composto por uma equipe de

médicos, paramédicos e enfermagem especializados no salvamento de

vidas, prestando atendimento no perímetro urbano de São José dos

Campos e Jacareí.

O cliente ainda tem a seu dispor, o serviço de Orientação Médica a

Distância, disponível 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana

e feriados, com cobertura em todo território nacional.

Através do número 0800 772 3772 o cliente poderá esclarecer dúvidas,

receber orientações médicas e até, dependendo do caso, eliminar a

necessidade de ir ao hospital ou pronto- atendimento.

Resgate:  

perímetro urbano 

de SJC e

Jacareí;

Remoção:

41 cidades de  

cobertura  

assistencial.

Tele

orientação: 

cobertura em  

todo território  

nacional.



Diferenciais  da 
Unimed SJC
NAIS/Viver Bem

Bebê Unimed



Diferenciais  da 
Unimed SJC
NAIS/Viver Bem



Além dos prontos atendimentos próprios da Unimed em SJC, Jacareí e

Caraguatatuba, a operadora fornece os seguintes credenciados:

• Ortopedia

- Hospital Ortho SJC

- Ortho Clinica

Jacareí

- Orto House Jacareí

• Pronto Atendimento

Adulto

- Santa Casa SJC

- Stella Maris

• Pronto Atendimento Infantil

- Hospital São Francisco  

- Santa Casa SJC

- Prontil

• Maternidade

- Hospital São Francisco

- Santa Casa SJC

- Hospital Antoninho

- Stella Maris

- São Camilo

Diferenciais  
da Unimed SJC
Rede Credenciada



Diferenciais  
da Unimed SJC
Recursos Próprios

Santos Dumont Hospital

Especializado em cirurgias de média e alta complexidade, o Santos Dumont Hospital possui uma inovadora infraestrutura e

modernos equipamentos médico-hospitalares que garantem maior segurança para médicos e pacientes. São 69 leitos

aconchegantes e funcionais, quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de UTI e profissionais treinados nas áreas de Hotelaria,

Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Farmácia e Assistência Social, tudo para atender de modo eficiente e humanizado.

O Santos Dumont Hospital é um dos mais modernos empreendimentos da área de saúde do Vale do Paraíba.



Diferenciais  
da Unimed SJC
Recursos Próprios

CDI- Centro de Diagnostico Médico

Um moderno Centro de Diagnóstico Integrado,  

equipado com aparelhos de última geração, onde são  

realizados exames de ressonância magnética, raios-

x,  ultrassonografia, doppler colorida, radiologia 

digital,  tomografia computadorizada, ecocardiografia, 

teste  ergométrico e procedimentos endoscópicos.

Conta também com o exclusivo Espaço da Mulher, que  

realiza exames de densitometria óssea, mamografia  

digital e ultrassonografia.



Diferenciais  
da Unimed SJC
Recursos Próprios

Ortopedia 10  

horas diurno  

de segunda

a  sábado;

Santos Dumont Hospital Litoral Norte

O Santos Dumont Unidade Avançada Litoral Norte possui os

melhores equipamentos, tecnologia de ponta e, principalmente,

os melhores profissionais para atender as necessidades de

todas as cidades do Litoral Norte de São Paulo. Localizado em

ponto estratégico o Santos Dumont conta com:

Centro de

Diagnóstico  

Integrado com  

Tomografia/  

Radiologia e  

Ultrassom;
Consultórios  

Médicos e  

muito mais.

Pronto  

Atendimento  

Adulto e Infantil  

24 horas;

Atendimento  

Ambulatorial de  

ginecologia e  

pediatria com  

agenda;



Diferenciais  
da Unimed SJC
Autorizador Web

A Unimed São José dos Campos conta com um serviço que

vai garantir comodidade e praticidade na autorização de

guias médicas. A ferramenta é muito simples. Com alguns

cliques, os clientes da Unimed São José dos Campos

conseguirão solicitar autorizações no conforto da sua

casa.

Acesse: www.unimedsjc.coop.br e clique no botão “autorizador web”.

http://www.unimedsjc.coop.br/


Diferenciais  
da Unimed SJC
Guia Médico

Acesse www.unimedsjc.coop.br e clique “guia 

médico”  ou Instale o aplicativo em seu celular 

Unimed SJC.

http://www.unimedsjc.coop.br/


Diferenciais  
da Unimed SJC
Aplicativo Mobile

O Aplicativo Mobile é um facilitador de  

acesso aos principais serviços:

• Guia Médico;

• Boletos;

• Atualização Cadastral;

• Utilização;

• Declarações;

• Perfil de Saúde;

• Receitas Médicas;

• Contatos;

Disponível gratuitamente nas lojas Google Play e Apple Store para tablet e smartphone.



Diferenciais
da Unimed SJC
Relacionamento Empresarial

Com o intuito de propor melhorias de gestão de

custos são realizadas visitas periódicas do Analista

de Relacionamento onde são apresentados

Relatórios de Utilização para acompanhamento na

sinistralidade do contrato.

Além da equipe de Suporte Empresarial que fornece

suporte ao RH da empresa, como emissão de

faturas, segunda via de cartão e auxilio em

agendamento de consultas e etc.



Diferenciais
da Unimed SJC
Espaço Cliente PJ

Através do site da Unimed São José dos Campos, os clientes

PJ tem um espaço exclusivo para consultar os serviços:

http://www.unimedsjc.coop.br/espacodoclientepj

Extrato –

Reajuste;

Demonstrativo de  

Coparticipação e  

Utilização.

http://www.unimedsjc.coop.br/espacodoclientepj


CSV (texto  

separado por  

ponto e vírgula)

Diferenciais  
da Unimed SJC
Espaço Cliente PJ

Os demonstrativos podem ser exportados em dois formatos

que facilitam a importação para o sistema dos clientes.

http://www.unimedsjc.coop.br/espacodoclientepj

XLS (Excel)

http://www.unimedsjc.coop.br/espacodoclientepj


Diferenciais
da Unimed SJC
Desconto em Farmácias

DESCONTOS DE MEDICAMENTOS E

PERFUMARIA.

Quem tem Unimed

agora tem descontos

nas Drogarias São Paulo, 

Droga Raia e Drogasil!




