Mais um serviço de qualidade para todos
os beneficiários Unafisco Saúde

www.unafiscosaude.org.br

O Unafisco Saúde, por meio do serviço de Concierge,
coloca
à disposição
demeio
seusdo
beneficiários
um modelo
O Unafisco
Saúde, por
serviço de Concierge,
inovador
de disposição
saúde no país.
coloca à
de seus beneficiários um
modelo inovador de saúde no país.

Uma solução completa com atendimento à distância, por
teleconsulta, voltada ao cuidado humanizado, garantindo agilidade
e segurança no seu atendimento e de toda a sua família.
Escolher um modelo assim é pensar no seu bem-estar e melhora da
saúde em geral a curto e a longo prazo. Confira tudo a que terá
acesso neste material. Estamos aqui para cuidar de você.
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O que é o Concierge?
O Unafisco Saúde Concierge foi criado com o objetivo de oferecer
assistência personalizada e diferenciada. Com ele, os beneficiários
têm um assistente pessoal de plantão 24h por dia, 7 dias por semana,
365 dias por ano, à disposição para atender suas necessidades,
preferências, esclarecer dúvidas e facilitar a utilização do plano. Este
serviço exclusivo, sem qualquer custo adicional, abrange os
beneficiários ativos em todos os planos do Unafisco Saúde
(Premium “I”, Premium II, Platinum, Soft II, Soft Participativo e
Unique).
Para acionar o atendimento do Concierge, ligue: 0800 028 2777
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Serviços exclusivos

MARCAÇÃO
DE CONSULTAS,
EXAMES E
CIRURGIAS

*COLETA DE
EXAMES

AUTORIZAÇÕES

ORIENTAÇÃO MÉDICA
POR TELEFONE (OMT)

REMOÇÃO

ALÔ MAMÃE

REMOÇÃO AÉREA¹

TELECONSULTA

*ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR
(APH)

TELECONSULTA PAC-19
(COVID-19)

¹ Este é um serviço exclusivo para beneficiários do plano Premium “I” e II. Sujeito a regulação e autorização.
* Sujeito à verificação da disponibilidade do serviço na localidade desejada.
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Pronto-socorro x Teleconsulta
Pronto-socorro

10

20

30

10 minutos se
organizando para ir
ao pronto-socorro

20 minutos para
dirigir até o
pronto-socorro

30 minutos de espera
padrão no
pronto-socorro

1

2

5

1 minuto para pegar
o celular e discar
0800 028 2777

2 minutos confirmando
dados pessoais com o
atendente

5 minutos de espera
padrão para falar
com o médico

Teleconsulta

Eficiência incomparável no atendimento
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O Unafisco Saúde, por meio do serviço de Concierge,
coloca à disposição de seus beneficiários um modelo
O que a teleconsulta do Unafisco
inovador de saúde no
país.
oferece para você?
Consulta médica de forma remota
por meio de tecnologias seguras
Emissão de receitas médicas, com
assinaturas digitais válidas em todas
as farmácias
Fornecimento
necessário

de

atestados,

caso

Relatório médico após o atendimento
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O Unafisco Saúde, por meio do serviço de Concierge,
coloca à disposição de
seus beneficiários
um
Especialidades
do serviço
demodelo
inovador de saúde no
país.
teleconsulta
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Clínica médica

Cardiologia

Urologia

Ginecologia

Psicologia

Nutrição

Vantagens e benefícios da teleconsulta
Unafisco Saúde
Disponível para os beneficiários de todos os
planos Unafisco
Menor exposição do paciente a demais
riscos (ida ao pronto-socorro)
Serviço das 8h às 18h (segunda a sexta) e das
8h às 12h (sábado)
Maior conforto e comodidade (sem tempo
de espera no pronto-socorro/consultório)
Redução de custos com deslocamento e
sinistralidade
Praticidade e atendimento facilitado para o
paciente
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Quando acionar o serviço de
teleconsulta?

Sintomas
gênito-urinários
(dor/ardor ao urinar,
secreção, corrimento,
cólicas menstruais)

Sintomas
gastrointestinais
(dor de barriga, diarreia,
náuseas)

Sintomas
dermatológicos
(alterações de pele,
alergias)

Sintomas
oftalmológicos
(ardor nos olhos,
secreção,
conjuntivite)

Sintomas
musculoesqueléticos
(pancadas, dor nas
costas, torcicolo, dores
musculares)

Cefaleia
(dor de
cabeça,
enxaqueca)

Febre

Sintomas
respiratórios
(gripe, resfriado,
tosse, dor de
garganta)

Dúvida médica
(resultados alterados
de exames, dúvidas
sobre gravidade de
sintomas)

Em casos em que seja necessária a realização de exames ou atendimento presencial, o paciente será
encaminhado para um médico, para pronto atendimento da rede credenciada do seu plano de saúde Unafisco.
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O Unafisco Saúde, por meio do serviço de Concierge,
coloca à disposição Quando
de seusprocurar
beneficiários
um modelo
o pronto-socorro?
inovador de saúde no país.
Os atendimentos em pronto-socorro são
aqueles em que o paciente pode estar em
risco de morte: urgências e emergências.
Procure o PS quando apresentar alguns dos
sintomas aqui listados:
Fraturas
Acidentes automobilísticos
Convulsões
Falta de ar
Perda de consciência/desmaio
Infarto
AVC
Ferimentos por armas de fogo
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SCS Quadra 2, Bloco C, Edifício Cedro II
7º andar - Brasília - DF
CEP: 70302-914
0800 028 2777
Unafisco Saúde Concierge
www.unafiscosaude.org.br

