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Apresentação
Este é Manual do Beneficiário da Federação das
Unimeds da Amazônia – Unimed Fama, nele você
encontrará informações sobre o atendimento da
Unimed Fama, fluxo de autorizações, movimentação
cadastral, coberturas, entre outras informações
importantes para a utilização do seu plano de saúde.
Então, seja bem vindo à Unimed Fama! É um grande
prazer recebê-lo com nosso beneficiário e aproveite
da melhor assistência médica que só o melhor plano
de saúde pode oferecer.
Atenção!
É necessário informar que este não é um guia médico,
e sim um manual de utilização. Para ter acesso ao
nosso guia, conheça o Portal Unimed Fama (www.unimedfama.com.br), lá você encontrará toda a rede de
atendimento nacional Unimed e conhecerá nossa
rede complementar. Pois além da rede do Sistema
Unimed em todo o país, a Unimed Fama possui uma
rede complementar de atendimento que oferece aos
seus beneficiários um atendimento diferenciado.
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Quem é a Unimed FAMA?
A Federação das Unimeds dos Estados da Amazônia –
Unimed Fama surgiu da fusão, em 2006, da Federação das
Unimeds da Amazônia Ocidental – Famoc e da Federação
das Unimeds da Amazônia Oriental – Famor. Naquele
momento, o intuito daqueles médicos corajosos e
sonhadores era construir uma instituição para representar
as Unimeds da Região Norte, no cenário nacional.
Hoje a Unimed Fama reúne as Unimeds da Região Norte,
somando as forças das Cooperativas em prol do
fortalecimento do serviço de saúde suplementar na Região.
A Unimed Fama possui sede em Manaus-AM e filiais em
Belém-PA, Macapá-AP e Boa Vista-RR, mas está presente
em toda a Região por meio de suas filiadas:
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Canais de Relacionamento com o Cliente
Com o objetivo de facilitar e estreitar o relacionamento com
os beneficiários, a Unimed Fama disponibiliza alguns canais
de comunicação, conheça-os:
Primeiro Nível de Atendimento
Call Center – Atendimento 24h / 7 dias da semana: 0800 –
66 00 200 / 4020-7000
Por meio desses canais você pode obter informações gerais
sobre seu atendimento, autorizações e fazer elogios,
reclamações e sugestões.
Portal Unimed Fama – www.unimedfama.com.br
Espaço totalmente interativo, com acesso a atualização
cadastral online, 2 ª via de boleto, declaração de imposto de
renda, guia médico com localização dos endereços via maps.
Tudo para deixar a vida dos beneficiários mais fácil, com
comodidade e segurança.
No Portal Unimed Fama você também encontra um link para
o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente onde é possível
realizar sua primeira interação com a Unimed Fama, podendo
tirar dúvidas sobre planos, serviços e resolver questões
solicitações sobre o plano de saúde.
Atendimento Presencial:
Matriz Manaus-AM:

Filial Macapá-AP:

Rua Rio Amapá, 374 - N. Sra. das Graças
Manaus-AM - CEP: 69.053-150
Fone: 92 3303-8000 e 3303-8003

Rua Mendonça Furtado, nº 2278 - Sala B
Santa Rita - Macapá-AP - CEP: 69.900-060
Fone: 96 3223-3646

Filial Belém-PA:

Filial Boa Vista-RR:

Trav. Humaitá, 2778 - Bairro Marco
Belém-PA - CEP: 66.093-047
Fone: 91 3244-0802

Rua Coronel Mota, 1668 - Centro
Boa Vista-RR - CEP: 69.301-120
Fone: 95 3198-2618

7

Guia de Utilização - Unimed Fama

Ouvidoria
A Ouvidoria é um canal de comunicação de segunda
instância, que trabalha com total independência e
imparcialidade na busca de soluções para as manifestações
apresentadas transformando-as em aprimoramento dos
processos internos e melhorias nos serviços prestados.
Este é um canal para solução administrativa dos conflitos.
Antes de recorrer a Ouvidoria é importante já ter solicitado
auxílio nos outros canais de atendimento (SAC, telefone, email ou presencial). Caso a solução apresentada por estes
canais não tenha sido satisfatória, contate a Ouvidoria por
meio do Portal da Unimed Fama www.unimedfama.com.br
na Área do Beneficiário, por meio de login e senha próprios.
Quais são os tipos de planos de saúde?
Planos individuais ou familiares: São aqueles contratados
diretamente pelo beneficiário, com ou sem seu grupo familiar.
Planos de saúde coletivos: Se dividem em empresarial e
coletivo por adesão. Os empresarias são contratados em
decorrência de vínculo empregatício para seus
funcionários. Os coletivos por adesão são contratados por
pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial
para seus vinculados (associados ou sindicalizados, por
exemplo). Na contratação destes planos pode haver a
participação de Administradoras de Benefícios.
Tanto os planos individuais quanto os planos coletivos são
regulados pela ANS e devem cumprir as exigências do
órgão regulador com relação à assistência prestada e à
cobertura obrigatória.
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Veja as particularidades de cada tipo:
Plano Coletivo
por Adesão

Plano Coletivo
Empresarial

Quem pode Qualquer
ingressar em indivíduo.
um plano de
saúde?

Indivíduo com
vínculo à pessoa
jurídica por relação
profissional, classista ou setorial

Indivíduo com
vínculo a pessoa
jurídica por relação
empregatícia ou
estatutária.

Carência

Não há carência
para indivíduos
que ingressarem
no plano em até
30 dias da celebração do contrato coletivo; não
há carência para
novos filiados que
ingressarem no
plano em até 30
dias do primeiro
aniversário do
contrato após a
sua filiação; a
aplicação de carência, quando
houver, segue as
regras do plano
individual.

Com 30 participantes ou mais:
Não é permitida a
exigência de
cumprimento de
carências, desde
que o beneficiário formalize o
pedido de ingresso em até trinta
dias de celebração do contrato
coletivo ou de sua
vinculação a pessoa jurídica
contratante.
Com menos de 30
participantes: É
permitida a exigência de cumprimento de carência
nos mesmos prazos máximos estabelecidos pela lei.

Plano Individual
ou Familiar

Até 24 horas para
urgência e emergência*; 180 dias
para demais casos (por exemplo, internação); e
300 dias para o
parto a termo.
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Cobertura
parcial
temporária
(CPT) em
caso de
doença ou
lesão
preexistente
(DLP)**

Por até dois anos,
a partir da data
de ingresso no
plano, a operadora poderá suspender a cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta Por
até dois anos, a
partir da data de

Por até dois anos,
a partir da data
de ingresso no
plano, a operadora poderá suspender a cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta Por
até dois anos, a
partir da data de

Não poderá haver
suspensão temporária da cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos em contratos com 30 ou
mais indivíduos,

ingresso no
plano, a operadora poderá suspender a cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta Não
poderá haver
suspensão temporária da cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta
tecnologia e
procedimentos
cirúrgicos em 2
tecnologia e
procedimentos
cirúrgicos para
DLP.

ingresso no
plano, a operadora poderá suspender a cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta Não
poderá haver
suspensão temporária da cobertura de procedimentos de alta
complexidade,
leitos de alta
tecnologia e
procedimentos
cirúrgicos em 2
tecnologia e
procedimentos
cirúrgicos para
DLP.

quando o indivíduo ingressar no
plano em até 30
dias da celebração do contrato
ou da vinculação
à pessoa jurídica.
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Rescisão
pela operadora:

A operadora
poderá rescindir
o contrato em
caso de fraude
ou por não pagamento de
mensalidade a
partir de 60 dias
consecutivos ou
não, nos últimos
doze meses de
vigência do contrato. O consumidor deve ser

A operadora poderá rescindir o
contrato desde
que haja previsão
contratual e que
valha para todos
os associados. O
beneficiário poderá ser excluído
individualmente
pela operadora
em caso de fraude, perda de vínculo com a

A operadora poderá rescindir o
contrato desde
que haja previsão
em contrato e
que valha para
todos os associados. O beneficiário poderá ser
excluído individualmente pela
operadora em
caso de fraude,
perda de vínculo

notificado até o
50º dia da
inadimplência.

pessoa jurídica
contratante, ou
por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser
rescindido imotivadamente após
a vigência do
período de doze
meses. A notificação deve ser feita
com 60 dias de
antecedência.

com a pessoa
jurídica contratante, ou por não
pagamento. O
contrato coletivo
somente pode
ser rescindido
imotivadamente
após a vigência
do período de
doze meses. A
notificação deve
ser feita com 60
dias de antecedência.
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Reajuste:*** Reajuste anual e
limitado a índice
divulgado pela
ANS. Nos planos
exclusivamente
odontológicos o
índice de reajuste
deve estar estabelecido no contrato.***

Reajuste negociado entre a
operadora e a
pessoa jurídica
de acordo com as
regras estabelecidas no contrato;
reajuste único
para agrupamento de contratos
com menos de 30
vidas.***

Reajuste negociado entre a
operadora e a
pessoa jurídica
de acordo com as
regras estabelecidas no contrato; reajuste único
para agrupamento de contratos
com menos de
30 vidas.***

* Para maiores informações leia Resolução CONSU 13 de 03 de
novembro de 1998;
** Para maiores informações leia a Carta de Orientação ao Beneficiário,
instituída pela Resolução Normativa - RN nº 162, de 17 de outubro de
2007;
*** Incide o reajuste por mudança de faixa etária em todos os tipos de
planos, conforme previsto em contrato.” (NR).

Conheça o Cartão de Identificação Unimed
Para usufruir de todo o atendimento que a Unimed Fama e o
Sistema Unimed podem oferecer, o beneficiário e seus
dependentes devem sempre ter em mãos o cartão de
identificação Unimed.
Para realizar qualquer atendimento dentro da rede
credenciada do Sistema Unimed, além do cartão é
importante a apresentação de um documento original com
foto. Essa é uma maneira de inibir fraudes.
ATENÇÃO: Em alguns prestadores da Rede Credenciada da
Unimed Fama também há a Biometria (captura de digitais),
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uma das tecnologias mais avançadas do mundo capaz de
diferenciar você de outra pessoa. Mais uma ferramenta que
a Unimed Fama oferece para trazer mais segurança aos
seus beneficiários.
Conheça o cartão de identificação Unimed
Nome do produto e tipo de
contratação (“Individual ou Familiar”,
“Coletivo Empresarial” ou
“Coletivo por Adesão”)

Plano (“Regulamentado”/”Não
Regulamentado”/”Adaptado”)
Tipo de acomodação
Vigência do plano

Data de
nascimento
do cliente

Data da validade
do cartão
Código da Rede de
Atendimento/Tipo
de Prestador que o
cliente tem direito

Identificação
cliente

Código da via
do cartão

Nome
do cliente

Nome
Contratante

FAMA

Local de
atendimento

Data de término de
vigência da Cláusula
de Cobertura Parcial
Temporária para doenças/
lesões preexistentes

Área de utilização do
plano, respeitada a rede
contratada/cooperada

Segmentação
Assistencial do Plano

Grupos de
procedimentos
com carências
a cumprir

Macapá-AM

Área de atuação

Código do produto
registrado na ANS
Número de
telefone do SAC

Número do registro
da operadora na ANS
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Quem pode ser dependente no meu plano de saúde?
São dependentes legais que podem ser inscritos no plano
de saúde:
a) Cônjuge;
b) Os filhos e enteados, ambos com até 18 anos
incompletos ou, se estudantes universitários, até 24 anos
incompletos;
c) o enteado, o menor sob a guarda por força de decisão
judicial e o menor tutelado, que ficam equiparados aos
filhos;
d) o convivente, havendo união estável, na forma da Lei, sem
eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão
judicial, sendo necessária a declaração judicial da relação
estável;
e) os filhos comprovadamente incapazes para os atos da
vida civil.
Para o recém-nascido, filho natural ou adotivo de
beneficiário, será assegurada inscrição como dependente,
isento do cumprimento dos períodos de carência e sendo
vedada qualquer alegação de doença ou lesão préexistente, ou aplicação de cobertura parcial temporária ou
agravo, desde que inscrito no prazo máximo de 30 (trinta)
dias do nascimento ou da adoção, quando o plano da titular
possuir segmentação com obstetrícia.
Em caso de inscrição de filho adotivo menor de 12 (doze)
anos, serão aproveitados os períodos de carência já
cumpridos pelo beneficiário titular adotante.
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O atendimento aos recém-nascidos de titulares de planos
de saúde da Unimed Fama será realizado, desde que esteja
acompanhado por um de seus responsáveis legais,
apresentando o cartão de identificação do titular
responsável até 30 (trinta) dias do nascimento do mesmo.
Após esse prazo se o recém-nascido não for incluído no
plano, não terá mais direito ao aproveitamento de carências
do titular responsável, mas poderá ser incluído
normalmente no plano.

Quais são os períodos de carência?
Os serviços do plano de saúde serão prestados aos
beneficiários regularmente inscritos, após o cumprimento
de carências. As carências são períodos em que os usuários
do plano terão para ter acessos às coberturas contratadas.
As carências serão contadas a partir da data da vigência
contratual, ou seja, a partir da assinatura da proposta de
admissão, da assinatura do contrato ou do primeiro
pagamento, o que ocorrer primeiro, sendo assim
especificadas:
a) 24 (vinte e quatro) horas para urgência e emergência;
b) 30 (trinta) dias para consultas e exames simples e
laboratoriais;
c) 180 (cento e oitenta) dias para os demais procedimentos;
d) 300 (trezentos) dias para partos a termo;
e) 24 meses para doenças e lesões pré-existentes.
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Contratos Coletivos: Nos contratos coletivos empresarias
não há cumprimento de carências, desde que o beneficiário
formalize o pedido de ingresso em até trinta dias de
celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação a
pessoa jurídica contratante. Nos contratos coletivos por
adesão não há carência para indivíduos que ingressarem no
plano em até 30 dias da celebração do contrato coletivo ou
para novos filiados que ingressarem no plano em até 30
dias do primeiro aniversário do contrato após a sua filiação.
A aplicação de carência, quando houver, segue as regras do
plano individual.
O que é CPT (Cobertura Parcial Temporária)?
De acordo com a RN Nº 162/07, “Cobertura Parcial
Temporária” (CPT) é aquela que admite, por um período
ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a
suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta
Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente
às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo
beneficiário ou seu representante legal”.
Cumprindo este prazo específico, o consumidor passa a
usufruir a cobertura integral.
Como faço para atualizar meu cadastro?
Plano Individual/Familiar: A solicitação deve ser feita pelo
contratante do plano, presencialmente em nossas
Unidades de Atendimento ou no Portal Unimed Fama
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(www.unimedfama.com.br), na “Área do Beneficiário”, por
meio de um acesso seguro e rápido com login e senha
próprios, no link “Atualização Cadastral”, com as cópias dos
documentos comprobatórios da alteração a ser realizada.
Como faço para mudar o tipo de abrangência e/ou acomodação do meu plano?
Plano Individual/Familiar: Para mudar a abrangência e/ou
acomodação, o contratante deverá solicitar presencialmente em nossas Unidades de Atendimento ou no Portal
Unimed Fama, pelo SAC. A solicitação deve ser feita até o
dia do vencimento com o pagamento ainda em aberto, para
solicitar novo contrato.
Ao mudar de acomodação e/ou abrangência os valores do
plano passam a ser os valores da tabela atualmente
praticada pela Operadora.
É necessário enviar os seguintes documentos: RG, CPF e
comprovante de residência e a solicitação deverá ser feita
até o dia do vencimento, com o pagamento ainda em aberto,
para que seja gerado novo boleto de pagamento.
Planos Coletivos: Diretamente com o gestor do contrato ou
o RH de sua empresa.
ATENÇÃO: No caso de mudança de abrangência e/ou
segmentação não previstas no tipo do plano de origem, o
beneficiário cumprirá os novos períodos de carências
correspondentes à mudança realizada. Quando a mudança
ocorrer de uma abrangência maior para menor, não será
acrescentando novo período de carência.
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É obrigatório o fornecimento do CPF do menor?
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exige o
fornecimento do número de CPF dos beneficiários titulares
de Plano de Saúde, independentemente da idade, e de todos
os dependentes maiores de 18 anos. A Receita Federal exige
de todos os beneficiários acima de 14 anos. A Resolução
Normativa Nº 117, da ANS, vai além e exige de todos os
beneficiários, independentemente de idade. A Unimed Fama
pratica o exigido na Resolução Normativa Nº 117.
Como obter o recibo para Declaração de IR?
Plano Individual/Familiar: O recibo para Declaração de
Imposto de Renda está disponível no site da Unimed Fama
(www.unimedfama.com.br), na Área do Beneficiário, ou
pode ser solicitado no pelo contratante do plano, presencialmente em nossas Unidades de Atendimento.
Planos Coletivos: Diretamente com o gestor do contrato ou
o RH de sua empresa.
Como faço para mudar o contratante do meu plano?
A solicitação de mudança do contratante pode ser feita
presencialmente em nossas Unidades de Atendimento ou
pelo SAC, no Portal Unimed Fama. É necessário que as duas
partes (antigo contratante e novo contratante) estejam de
acordo e expressem isso via documento escrito e assinado,
anexado na solicitação no SAC ou entregue a Unidade de
Atendimento mais próxima, com RG, CPF, Cartão do SUS e
comprovante de residência de ambos.
No caso de menor de 18 anos, somente o pai ou a mãe do
beneficiário pode ser o titular do plano.
A mudança de contratante pode ser feita também em casos
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de óbito. Para isso, é necessário apresentar a certidão de
óbito, a carteirinha do cliente falecido (para devolução), RG,
CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência da pessoa
que será o novo contratante.
É preciso que o novo contratante assine o contrato,
mantendo as mesmas condições do contrato assinado pelo
contratante anterior. Todos os casos passam por uma
análise antes da alteração, pois depende das particularidades de cada contrato.
Como faço para mudar o dia do vencimento do meu boleto?
O contratante deve solicitar presencialmente em nossas
Unidades de Atendimento ou pelo SAC, no Portal Unimed
Fama, anexar cópia de RG e CPF, com o boleto do mês
anterior quitado.
Será cobrado o valor proporcional aos dias compreendidos
entre a data de vencimento antiga até o dia escolhido para o
novo vencimento, sendo programado o novo vencimento
para o mês seguinte da solicitação.
A alteração na data de vencimento, só poderá ser feita após
o pagamento da segunda mensalidade do plano, e após a
primeira mudança, uma nova alteração só poderá ser feita
após 6 meses.
Como imprimir a 2ª via de boleto?
A Unimed Fama disponibiliza alguns meios de acesso à 2ª
via de boleto, na escala a seguir:
1. Acessar www.unimedfama.com.br;
2. SAC – www.unimedfama.com.br
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3. Nas Unidades Administrativas de Manaus-AM, MacapáAP, Belém-PA e Boa Vista-RR;
4. Boletos com atraso superior a 60 (sessenta) dias devem
ser solicitados via e-mail: financeiro@unimedfama.com.br.
Como faço para solicitar a 2ª via do meu Cartão Unimed
Fama?
Plano Individual/Familiar: A 2ª via do cartão pode ser
solicitada pelo contratante do plano presencialmente em
nossas Unidades de Atendimento ou no Portal Unimed
Fama, na Área do Beneficiário, anexando cópias dos documentos RG e CPF, junto a uma carta de solicitação do
contratante, com assinatura igual da identidade.
O cartão também pode ser retirado pelo contratante, nos
escritórios da Unimed Fama em Manaus-AM, Belém-PA,
Macapá-AP e Boa Vista-RR.
Para a emissão da segunda via do cartão será cobrada uma
taxa conforme estabelecido em contrato, na próxima
mensalidade.
Planos Coletivos: Diretamente com o gestor do contrato ou
o RH de sua empresa.
Como faço para incluir um dependente no meu plano?
Plano Individual/Familiar: A solicitação de inclusão pode
ser feita presencialmente em nossas Unidades de
Atendimento, pelo Portal Unimed Fama, na Área do
Beneficiário ou via Call Center, pelo contratante ou por
outra pessoa nomeada com procuração pública.
É obrigatória a apresentação de documento legal que
comprove a dependência em relação ao Contratante/ Titu-
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lar, tais como: certidão de casamento, certidão de nascimento, declaração de União Estável, guarda, tutela e declaração
de imposto de renda. Todos os documentos comprobatórios,
se maior de 18 anos: RG, CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS)
e comprovante de residência; e para menores de 18 anos:
certidão de nascimento, CNS e CPF.
O pagamento referente ao novo beneficiário deverá ser
feito no dia da inclusão.
Planos Coletivos: Diretamente com o gestor do contrato ou
o RH de sua empresa.
Como deve ser feita a inclusão do recém-nascido no plano
de saúde e novo cônjuge?
Plano Individual/Familiar: A solicitação de inclusão é feita
pelo contratante presencialmente em nossas Unidades de
Atendimento ou via SAC, no Portal Unimed Fama, mediante
apresentação dos documentos de RG, CPF, comprovante de
residência, certidão de nascimento e CPF da criança, ou
certidão de casamento ou declaração de união estável
(devidamente registrada em cartório), no período de até 30
dias, a contar da data do ato, para absorção total das carências.
O pagamento referente ao novo beneficiário deverá ser
feito no dia da inclusão.
Planos Coletivos: Diretamente com o gestor do contrato ou
o RH de sua empresa, mediante apresentação dos documentos de RG, CPF, comprovante de residência, certidão de
nascimento e CPF da criança, ou certidão de casamento ou
declaração de união estável, no período de até 30 dias, a
contar da data do ato, para absorção total das carências.

Quais reajustes o meu plano pode sofrer?
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Reajuste Anual:
* Contratos coletivos empresarias/Contratos coletivos por
adesão:
Reajuste negociado entre a operadora e a pessoa jurídica de
acordo com as regras estabelecidas no contrato;
* Contratos Individuais/familiares:
Reajuste anual e limitado a índice divulgado pela ANS.
Reajuste por mudança de faixa etária:
As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa
etária em que beneficiário inscrito esteja enquadrado.
Ocorrendo a alteração na idade de qualquer dos beneficiários que importe em deslocamento para a faixa etária
superior, a contraprestação pecuniária será aumentada
automaticamente no mês seguinte ao do aniversário.
Faixas Etárias: De 0 - 18 anos, de 19 - 23 anos, de 24 - 28
anos, de 29 – 33 anos, de 34 – 38 anos, de 39 – 43 anos, de 44
– 48 anos, de 49 – 53 anos, de 49 – 53 anos, de 54 – 58 anos
e de 59 anos ou mais.
Como faço para cancelar o plano ou apenas excluir um
beneficiário?
Plano Individual/Familiar: A solicitação de cancelamento
deve ser feita pelo contratante ou por outra pessoa
nomeada com procuração pública.
A rescisão do contrato independe do adimplemento
contratual, mas a rescisão não exclui o beneficiário da
responsabilidade na quitação de mensalidades e/ou
eventuais coparticipações em aberto.
O Contratante deverá solicitar o cancelamento do plano ou

22

Guia de Utilização - Unimed Fama
a exclusão de um beneficiário do plano de saúde nossas
Unidades de Atendimento, acessando a “Área do
Beneficiário”, por login e senha próprios, no link “Cancelamento de Contrato” ou pelo Call Center (0800-660-0200 /
4020-7000).
Plano Coletivo Empresarial: A solicitação de cancelamento
deve ser feita pelo Contratante ou por outra pessoa
nomeada com procuração pública diretamente na empresa
contratante. Caso a empresa não realize a exclusão,
solicitada oficialmente a mais de 30 (trinta) dias, beneficiário titular poderá solicitar a exclusão diretamente à
operadora, presencialmente em nossas Unidades de
Atendimento, acessando a “Área do Beneficiário”, por login
e senha próprios, no link “Cancelamento de Contrato” ou
pelo Call Center (0800-660-0200 / 4020-7000).
Nos contratos coletivos empresariais deve ser anexa a carta
enviada à empresa comprovando o contato inicial com a
mesma, na solicitação feita diretamente a Unimed Fama.
Plano Coletivo por Adesão: O beneficiário titular poderá
solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente de
contrato coletivo por adesão à pessoa jurídica contratante
do plano privado de assistência à saúde. Neste caso, a
solicitação será encaminhada à Unimed Fama, para adoção
das providências necessárias para a realização da solicitação, o cancelamento somente terá efeito a partir da ciência
à Unimed Fama.
Mas a solicitação também pode ser feita à administradora
de benefícios (quando a possibilidade figurar no contrato
firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora).
Diretamente a Unimed Fama, a solicitação deve ser feita
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presencialmente em nossas Unidades de Atendimento,
acessando a “Área do Beneficiário”, por login e senha
próprios, no link “Cancelamento de Contrato” ou pelo Call
Center (0800-660-0200 / 4020-7000).
O cancelamento do plano tem efeito imediato e caráter
irrevogável, a partir da ciência da operadora.
OBS: Nos planos individuais/familiares a exclusão do
beneficiário titular não impede a permanência dos
dependentes. Já nos planos coletivos devem se aplicar as
regras determinas em contratos.
Onde posso solicitar portabilidade?
A solicitação pode ser feita presencialmente em nossas
Unidades de Atendimento ou pelo SAC, no Portal Fama
(www.unimedfama.com.br), pelo contratante/titular maior
de 18 anos.A solicitação de Portabilidade para a Unimed
Fama, deve ser feita por meio de declaração de permanência no plano atual, o relatório de compatibilidade de planos
por portabilidade de carências, emitido pela ANS
(http://www.ans.gov.br/guiadeplanos), contrato do plano
de origem, comprovante de adimplência do plano de
origem e documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de
endereço e Cartão Nacional de Saúde) de contratante,
titular e dependentes.
ATENÇÃO: Essa possibilidade vigora para os planos
individuais e familiares e para os planos coletivos por
adesão, contratados a partir de 02/01/1999.
Com quantos dias o meu plano pode ser cancelado em caso
de inadimplência?
Plano Individual/Familiar: A Art. 13 da Lei 9.656/98, em seu
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inciso II: “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato,
salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por
período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos
últimos doze meses de vigência do contrato (...)”. de acordo
Planos Coletivos: Conforme estabelecido em contrato.
O que é intercâmbio?
O atendimento prestado por uma Unimed de determinada
cidade aos usuários de outra Unimed é chamada de
atendimento de "intercâmbio"..
E para padronizar e constituir a integração do Sistema, as
operações de intercâmbio são constituídas por regras e
diretrizes que regem o “tráfego” de atendimentos entre
Unimeds.
Para facilitar a rotina de autorizações, a Unimed Fama
realiza suas autorizações de maneira online, por meio de
um autorizador via web (SAW) .
É importante conhecer as regras de atendimento de cada
Unimed local, para facilitar os atendimentos. Mas conheça
os procedimentos que precisam de autorização prévia:
Não precisam de autorização prévia:
- Consultas em consultórios médicos;
- Exames laboratoriais simples: sangue, urina, fezes;
- Exames radiológicos simples como raio-x;
- Diagnósticos: eletrocardiograma, ultrassonografia, ecocardiograma, holter e MAPA;
- Atendimento de urgência e emergência em pronto-socorro.
Precisam de autorização:
- Internações;
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- Exames específicos (consulte as condições do seu contrato).
Como faço para ter acesso ao Guia Médico da Unimed
Fama?
É possível, verificar endereços e telefones de consultórios,
clínicas e laboratórios, pelo site da Unimed Fama www.unimedfama.com.br, pela Central de Atendimento pelos
telefones 0800 660 0200 / 4020-7000, ou pelo e-mail:
atendimento@unimedfama.com.br ou atendimento2@unimedfama.com.br .
Passo a passo pelo site:
- Acessar o site: www.unimedfama.com.br;
- Guia Médico (lado direito da página);
- Preencher os campos: código do cartão, Plano, Rede.
Automaticamente aparecerá o Estado e a Cidade (deverá clicar
e alterar para a localidade desejada). Em “Tipo de Recurso”,
selecionar a opção desejada (Exemplo: Laboratório,
Médico, Hospital, Centro de Diagnóstico, etc). Selecionar
em “Especialidades” a especialidade desejada;
- Clicar em "Pesquisar" - Aparecerão todas as opções;
* Para as especialidades: Nutrição, Psicologia,
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, Selecionar em “Tipo de
Recurso”, “Pessoa Física – Não médico”. Clicar em "PRÓXIMO".
Conforme determina a Resolução Normativa nº 259 da ANS
(Agência Nacional de Saúde Suplementar), a operadora de
saúde tem a obrigação de prestar atendimento na especialidade necessária obedecendo os prazos máximos estipulados, e não para o atendimento por um profissional ou
estabelecimento específico de preferência do consumidor.
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Onde são autorizados os procedimentos médicos hospitalares?
A consulta médica e o atendimento de urgência/ emergência são autorizados no próprio local onde você está sendo
atendido.
Se necessitar autorizar exames e consultas, o próprio
prestador (médico, laboratório ou clínica) solicita autorização via sistema (SAW).
Para procedimentos ou guias de internação, o prestador da
Rede Credenciada ou Referenciada solicita autorização
diretamente para a Unimed Fama, em Manaus-AM,
Macapá-AP e Belém-PA.
Em Boa e Vista-RR, dirija-se a Central de Atendimentos,
com o pedido médico, laudos e exames que comprovem a
necessidade da realização do procedimento eletivo.
Caso não esteja em nenhuma das cidades relacionadas acima,
dirija-se a Unimed Local e procure o Setor de Intercâmbio.
Observe se sua guia foi assinada e carimbada pelo seu
médico. Nos casos de cirurgia (exceto as de urgência/emergência), não esqueça de levar os seguintes
documentos: cartão Unimed Fama, documento de identificação com foto, solicitação médica e exames relacionados à
solicitação médica, como por exemplo: ultrassonografa,
tomografia, ressonância, RX, resultado de histopatológico,
etc., pois estes serão muito importantes no ato da autorização do seu procedimento.
Qual a validade de uma autorização?
A guia de autorização tem validade de 60 (sessenta) dias
para a realização, para beneficiários ativos.
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No caso de desistência ou intercorrência que lhe impossibilite de realizar o procedimento neste período, procure a
Unimed Fama para cancelar a autorização, principalmente
nos casos de cirurgias que necessitam do fornecimento de
materiais órteses e/ou próteses.
Como saber se o exame que preciso fazer tem cobertura?
Para os contratos regulamentados, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar, ANS, disponibiliza em seu site a
consulta de cobertura de todos os procedimentos,
consultas e exames que constam no Rol de procedimentos
e eventos em saúde no portal www.ans.gov.br ou consulte
seu contrato.
Quais são os laudos de exames necessários para solicitação
de cirurgia?
São necessários o pedido médico, pedido de materiais
cirúrgicos, se houver, e exames e laudos complementares.
Qual é o prazo de atendimento?
Para ter acesso aos serviços previstos em seu plano, você
deve ter cumpridos os períodos de carência previstos em
seu contrato, buscar atendimento aos profissionais e
estabelecimentos de saúde existente na rede conveniada
ao seu plano e ter em mãos seu cartão de identificação
Unimed e documento com foto.
Nos casos do usuário desejar ser atendimento por profissionais e estabelecimento de sua preferência e não vinculado
à rede da operadora, estes prazos não poderão ser exigidos.
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Confira os prazos máximos de atendimento ao beneficiário:
PRAZO ANS PARA
ATENDIMENTO –
REALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO
Urgência e Emergência

Imediato

Serviços de diagóstico por
laboratório de análises clínicas
em regime ambulatorial

Até 3 dias úteis

Demais serviços de diagnóstico
e terapia em regime ambulatorial

Até 10 dias úteis

Atendimento em regime de
hospital-dia

Até 10 dias úteis

Demais serviços de diagnóstico
e terapia em regime ambulatorial

Até 10 dias úteis

Atendimento em regime de
hospital-dia

Até 10 dias úteis

PAC-Procedimento de Alta
Complexidade (medicamentos
quimioterápicos e com diretrizes
de utilização)

Até 21 dias úteis

Atendimento em regime de
internação eletiva

Até 21 dias úteis
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OBS: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
através da Resolução Normativa nº 259, estabeleceu que
cirurgias eletivas em regime de internação devem ser
realizadas em até 21 (vinte e um) dias úteis. Se a cirurgia for
em regime hospital-dia (day clinic), o prazo máximo de
realização é de 10 (dez) dias úteis.
Nos casos em que for necessário solicitar resposta quanto à
solicitação de atendimento, procedimento ou serviço de
cobertura assistencial apresentada, as operadoras terão prazo
de até cinco dias úteis para responder diretamente aos
beneficiários. Caso a resposta apresentada negue a realização
de procedimentos ou serviços solicitados, deve ser informado
detalhadamente o motivo e o dispositivo legal que o justifique.
Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade ou
de atendimento em regime de internação eletiva, o prazo para
resposta é de até dez dias úteis.
PRAZO ANS PARA
RESPOSTA À
SOLICITAÇÃO

DESCRIÇÃO
Urgência e Emergência

Imediato

Serviços de diagóstico por
laboratório de análises clínicas
em regime ambulatorial

Até 3 dias úteis

Demais serviços de diagnóstico
e terapia em regime ambulatorial

Até 5 dias úteis
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Atendimento em regime
de hospital-dia

Até 5 dias úteis

PAC-Procedimento de Alta
Complexidade (medicamentos
quimioterápicos e com
diretrizes de utilização)

Até 10 dias úteis

Atendimento em regime
de internação eletiva

Até 10 dias úteis

Como faço para solicitar reembolso?
Será garantido o reembolso ao beneficiário o reembolso
das despesas decorrentes dos atendimentos de urgência e
emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da
cobertura contratual contrata, sempre que não for possível
a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial do plano. Ou, conforme estabelece os critérios da RN 259.
O contratante deve solicitar presencialmente em nossas
Unidades de Atendimento ou pelo link Reembolso, no
Portal Unimed Fama, anexar cópia de:
- RG;
- CPF;
- Nota Fiscal do Serviço realizado; em caso de Pessoa Física,
o recibo com identificação do CPF do prestador;
- Conta hospitalar, com descrição dos procedimentos
(exames, diárias, taxas, materiais e medicamentos);
- Nome do banco, número de conta, e agência do beneficiário para recebimento do reembolsos.
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O reembolso, caso deferido, deve ser pago no prazo de 30
dia após o recebimento da solicitação. O beneficiário tem o
prazo de 1 (um) ano, contatos após a realização do procedimento, para solicitar o reembolso.
O que é o ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde da
ANS?
É a relação de procedimentos e eventos em saúde de
cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Conforme os
contratos regidos pela lei 9.656/98 (que regulamentam o
setor de planos de saúde), as coberturas obrigatórias estão
presentes no Rol de Procedimentos Médicos criados pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Para consultar o “Rol de Procedimentos”, basta acessar o
site da ANS, www.ans.gov.br.
Qual a diferença entre atendimento de Urgência e de
Emergência?
Conforme a Lei que regulamenta os planos de saúde (Lei nº
9.656/98), casos de emergência são aqueles em que há
risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para o
paciente. Por exemplo, um infarto do coração.
Enquanto que os casos de aurgência são aqueles resultantes de acidentes pessoais (por exemplo, uma fratura
causada por uma queda) ou de complicações na gravidez.
Quais os casos emergenciais mais comuns?
Acidentes de carro, acidentes de origem elétrica, acidentes
com projeteis de armas de fogo, acidentes com armas
brancas, acidentes com animais peçonhentos (cobra,
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escorpião etc.), lesões esportivas, fraturas e cortes por
acidentes ou quedas, queimaduras, afogamentos, hemorragia, dificuldade respiratória, ataque de asma, pneumonia,
derrames (perda de função e/ou dormência nos braços ou
pernas), perda de visão ou de audição, inconsciência,
confusão (alteração do nível de consciência, desmaio),
pensamentos suicidas ou homicidas, intoxicações por
medicamentos ou drogas, dor abdominal grave e vômito
persistente, intoxicação alimentar, sangue no vômito ou na
tosse ou na urina ou nas fezes, reações alérgicas graves à
mordida de inseto ou alimento ou à medicação, complicações de doenças, febre alta.
Quando devo procurar a Unidade de Urgência/
Emergência?
Nas unidades de Urgência e Emergência, todos os médicos
plantonistas estão capacitados para ocorrências graves,
por meio de cursos e treinamentos específicos.
Essas Unidades devem ser procuradas para atendimentos
com risco imediato de vida. Os demais casos, sempre serão
melhor conduzidos nos consultórios médicos.
Consulte o guia médico em nosso site (www.unimedfama.com.br).
Por que devo evitar o uso do pronto atendimento por
motivos de rotina?
Porque o atendimento de urgência/emergência combate
somente os sintomas, não investiga a causa da doença.
O atendimento em pronto atendimento também não lhe dá
direito ao retorno e acompanhamento com o mesmo médico.
Os pacientes que apresentarem situações incompatíveis
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com atendimento em pronto atendimento devem sempre
se dirigir à clínica ou ao consultório médico, preferivelmente de clínica geral, para terem, de maneira exata, as suas
necessidades básicas atendidas.
A atenção ambulatorial fora das rotinas de urgência/emergência, permite ao médico consultar e estudar o
paciente como um todo, numa abordagem geral e completa, além de avaliar na consulta de retorno se o diagnóstico
está correto e se o tratamento foi adequado.
Gostaria de adquirir um plano de saúde da Unimed Fama.
Como obter informações sobre valores e documentação
necessária?
Para adquirir um plano de saúde da Unimed Fama, o cliente
deve dirigir-se Setor de Vendas , nas Unidades
Administrativas de Macapá-AP e Boa Vista-RR.
Documentos necessários: Contratante (cópia do RG, CPF,
Cartão Nacional de Saúde e comprovante de residência com
o nome do Contratante) / Dependente (cópia da certidão de
nascimento, cópia da certidão de casamento, cópia do RG,
CPF e Cartão Nacional de Saúde).
Obs. 1: Se o titular do plano for menor de idade é obrigatório
também a apresentação do CPF. (RN 187- Art. 15).
Obs.2: Não comercializamos planos individuais e familiares
em Manaus-AM e Belém-PA.
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