


A Unafisco Saúde – Sindifisco Nacional – Registro ANS n° 36101-1 informa, neste 
documento, as regras gerais para o PAIS - Programa de Atenção Integral à Saúde, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 03.657.699/0001-55, com sede no SCS Quadra 2, Bloco "C", 
Edifício Cedro II - 7º andar, Brasília - DF, CEP: 70302-914, Brasil.

O Programa tem por objetivo acompanhar e orientar, de forma integral, seus 
beneficiários na contínua busca pela melhor qualidade de vida. Ademais, visaexercer 
uma ação efetiva de promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida dos 
beneficiários.

A participação no Programa implica o conhecimento e aceitação de todos os termos e 
condições deste Regulamento objetivo.

O PAIS visa, inicialmente, à realização de atendimentos de enfermeiros e médicos via 
telemedicina, sob análise clínica ambulatorial, não oferecendo qualquer tipo ação de 
monitoramento ambulatorial, internação hospitalar ou sob assistência de urgência, 
emergência e cirurgias.
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1. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

1.1  Ser beneficiário e estar ativo em um dos produtos da Unafisco Saúde;

1.2 Receber o contato telefônico do Concierge, aceitar participar do Programa e 
responder o questionário de saúde;

1.3 Ser elegível mediante análise e validação administrativa;

Será indicado para participar do Programa o beneficiário identificado na análise 
do screening realizado pela equipe técnica da Unafisco ou aquele que se 
autoindicar (Site ou Concierge) e preencher os requisitos.

2. COMO ADERIR AO PROGRAMA

2.1  O cadastro no Programa poderá ser realizado gratuitamente através da Central 
de Atendimento CONCIERGE 0800 028 2777, opção 09 (Disponível sete dias na 
semana, 24h por dia);

2.2 Informações obrigatórias para solicitação de adesão ao Programa: CPF, número 
de telefones para contato e e-mail atualizado.

autoindicar (Site ou Concierge) e preencher os requisitos.
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3. REGRAS

3.1  Em caso de dúvida, ou atualização de dados cadastrais, o associado deverá ligar 
para a Central de Atendimento CONCIERGE para informar dados, tendo em vista 
que o meio de comunicação principal é por contato telefônico;

3.2 O atendimento fornecido pelo programa é complementativo, ou seja, se o 
beneficiário possui um médico que o acompanha, poderá continuar sendo 
acompanhado por ele;

3.3  Para ser incluído no programa, o paciente deverá passar por uma avaliação inicial 
de enfermagem, por telemedicina, para a coleta de dados clínicos e histórico de 
saúde. Em seguida, será elaborado um plano de cuidados para as necessidades 
do beneficiário. O plano de cuidados contará com diversas ações programadas, 
tais como: monitoramentos periódicos pelo telefone (realizados pela equipe de 
enfermagem do Programa) e apoio da equipe multiprofissional (médico, 
enfermeiro, nutricionista, farmacêutico);

3.4 Planos Copartipados poderão usufruir do Programa, havendo isenção de 
coparticipação apenas para teleconsultas e para serviços realizados em caráter 
domiciliar. Para os demais procedimentos, exames e consultas, seguirão 
conforme regime contratual do Plano.

4. PRAZO

4.1 O Programa tem natureza não obrigatória, de prazo indeterminado, podendo ser 
alterado, encerrado ou suspenso a qualquer momento, por decisão motivada da 
Diretoria da Unafisco Saúde, que indique, por exemplo, eventual inviabilidade 
econômico-financeira, alterações regulatórias, evetualidades alheias ao Poder da 
Unafisco Saúde (catástrofes, pandemias, entre outros), mediante comunicação 
por meio dos canais da Unafisco Saúde, como o site: Unafisco Saúde | PAIS – 
Programa de Atenção Integral à Saúde (unafiscosaude.org.br) - 
https://unafiscosaude.org.br/site/pais-programa-de-atencao-integral-a-saude/.
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5. CRITÉRIOS PARA DESLIGAMENTO

5.1 Quando não houver participação efetiva do beneficiário no Programa, por 
exemplo: ausência em consultas, recusa de contatos da telemedicina, não 
realização de exames específicos para acompanhamento do Programa, entre 
outros;

5.2  Quando o beneficiário não tiver mais interesse em participar do Programa;

5.3  Quando ocorrer o cancelamento do plano de saúde;

O participante ou representante legal poderá cancelar sua participação no 
Programa a qualquer momento, bastando solicitar exclusão à Central de 
Atendimento - Concierge: 0800 028 2777. 

6. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1  Ao requerer o ingresso no Programa, o participante dará o seu consentimento 
livre, informado e inequívoco, para que os seus dados pessoais sejam tratados, de 
modo a operacionalizá-lo.

6.2  O Programa se responsabiliza em manter sua base de dados em um ambiente 
seguro, de acesso restrito, garantindo sua integridade e confidencialidade.

6.3 O Programa de Atenção Integral à Saúde coleta dados e informações 
compartilhadas pelos beneficiários no ato de adesão ao Programa, o beneficiário 
deverá assinar digitalmente o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ANÁLISE DADOS, 
RESULTADOS E DIAGNÓSTICOS, para que os dados e resultados de exames 
realizados durante a participação no PAIS possam ser compartilhados entre o 
corpo técnico da Unafisco Saúde e prestadores de serviços da rede credenciada 
e profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do Programa para 
conciliação de diagnósticos, tratamentos e planos terapêuticos.

6.1.1 DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1.2 Em razão do presente instrumento a Unafisco Fisco Saúde irá realizar o 
tratamento, em formato físico e/ou digital, de dados pessoais/pessoais 
sensíveis de titularidade de BENEFICIÁRIOS, que na qualidade de 
Controladora das respectivas informações, trata os respectivos dados para 
viabilizar a prestação de seus serviços.

6.1.3 A UNAFISCO SAÚDE, na qualidade de Operadora) dos mencionados dados, 
obriga-se a atuar no presente Regulamento em conformidade com a 
Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de 
órgãos reguladores sobre a matéria, em especial, sempre e quando aplicável, 
a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 

1990), o Código Civil, a Lei do Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965, de 
2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto n. 8.771, de 2016), a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709, de 2018), a Lei n.13.787 de 2018 e 
demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

6.1.4  São parte integrante do presente instrumento eventuais regulamentações, 
atos normativos, procedimentos, orientações ou pareceres expedidos pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo que, pertinente à proteção 
de dados pessoais/ dados pessoais sensíveis, este contrato prevalecerá sobre 
quaisquer outras disposições acordadas entre as partes.

6.1.5  Em caso de modificação em norma que regule o tratamento de dados objeto 
do presente contrato, capaz de afetar a estrutura da prestação de serviços ao 
BENEFICIÁRIO(A) ou a execução das atividades ligadas a este Regulamento, a 
UNAFISCO SAÚDE deverá adotar as medidas necessárias para adequar-se às 
condições vigentes.

6.1.6  A UNAFISCO SAÚDE se compromete a tratar os dados pessoais/pessoais 
sensíveis atendendo aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, 
transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação.

6.1.7 Sem prejuízo das demais regras contidas no presente contrato, a UNAFISCO 
SAÚDE se compromete a observar instruções que forem acordadas em 
momento posterior com o BENEFICIÁRIO(A), que passarão a integrar o 
presente instrumento, sendo que, caso existam eventuais dúvidas acerca das 
orientações fornecidas pelo BENEFICIÁRIO(A), a fim de saná-las, uma rotina 
compatível poderá ser acordada entre as partes.

6.1.8 Quaisquer dados tratados pela UNAFISCO SAÚDE em nome DO 
BENEFICIÁRIO(A) são, por regra, sigilosos, cabendo à UNAFISCO SAÚDE 
garantir que as informações só sejam disponibilizadas às pessoas sob sua 
autoridade e que se comprometam com a confidencialidade, ainda que por 
obrigação legal, mesmo que este Contrato tenha sido resolvido e 
independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou 
resolução.

6.1.9 A UNAFISCO SAÚDE se compromete a não praticar qualquer tipo de ato que 
envolva os dados pessoais/pessoais sensíveis, que extrapole os limites 
pactuados nesse instrumento, tendo ciência que, em sua maioria, se trata de 
dados pessoais sensíveis, sob pena de responder pelos eventuais danos 
causados.

6.1.10 A UNAFISCO SAÚDE não autoriza o BENEFICIÁRIO(A) a usar, compartilhar ou 
comercializar quaisquer elementos de dados, produtos ou subprodutos que 
se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados estabelecido 
por este Regulamento.

6.1.11 Caso a UNAFISCO SAÚDE realize o tratamento de dados em desacordo com o 
previsto no presente instrumento, equiparar-se-á à CONTROLADORA dos 
dados pessoais/pessoais sensíveis, incumbindo-se de cumprir as 
determinações da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, se 
responsabilizando pelas sanções cabíveis, sem prejuízo de responder pelos 
dados causados ao titular dos dados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Ao realizar o cadastro no Programa, o participante formaliza o entendimento e 
concordância com as cláusulas deste Regulamento.

7.2 O Programa reserva-se o direito de alterar ou interromper suas campanhas a 
qualquer momento, sem aviso prévio.

7.3  Em caso de dúvidas sobre o Programa, o usuário poderá contatar o Concierge 
pelo 0800 028 2777.

7.4 O Titular e Dependentes se comprometem a observar e a cumprir todas as 
cláusulas contidas  neste instrumento regulamentar e termo de autorização, 
sendo que a disposição do Regulamento de cada Plano/Produto são 
complementares a este Regulamento. Contudo, em caso de divergência entre os 
dois instrumentos, prevalecerão as condições estabelecidas neste Regulamento.

7.5 Na hipótese em que qualquer estipulação ou disposição do presente 
Regulamento venha a ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou 
inexequibilidade não afetará o restante do Regulamento que permanecerá em 
pleno vigor e eficácia.

7.6 A inobservância das condições descritas neste Regulamento pode implicar na 
suspensão da participação Programa de Atenção Integral à Saúde - Unafisco 
Saúde.

7.7 A participação neste Programa caracteriza a aceitação e o reconhecimento 
integral dos termos e condições do presente Regulamento e serve como 
declaração de que os beneficiários não têm qualquer embargo que os impeçam 
de usufruir do serviço ofertado, exceto por inadimplência do plano.

7.8 Este Regulamento está disponível para consulta no site Unafisco Saúde | PAIS – 
Programa de Atenção Integral à Saúde (unafiscosaude.org.br) - 
https://unafiscosaude.org.br/site/pais-programa-de-atencao-integral-a-saude/
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5. CRITÉRIOS PARA DESLIGAMENTO

5.1 Quando não houver participação efetiva do beneficiário no Programa, por 
exemplo: ausência em consultas, recusa de contatos da telemedicina, não 
realização de exames específicos para acompanhamento do Programa, entre 
outros;

5.2  Quando o beneficiário não tiver mais interesse em participar do Programa;

5.3  Quando ocorrer o cancelamento do plano de saúde;

O participante ou representante legal poderá cancelar sua participação no 
Programa a qualquer momento, bastando solicitar exclusão à Central de 
Atendimento - Concierge: 0800 028 2777. 

6. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1  Ao requerer o ingresso no Programa, o participante dará o seu consentimento 
livre, informado e inequívoco, para que os seus dados pessoais sejam tratados, de 
modo a operacionalizá-lo.

6.2  O Programa se responsabiliza em manter sua base de dados em um ambiente 
seguro, de acesso restrito, garantindo sua integridade e confidencialidade.

6.3 O Programa de Atenção Integral à Saúde coleta dados e informações 
compartilhadas pelos beneficiários no ato de adesão ao Programa, o beneficiário 
deverá assinar digitalmente o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ANÁLISE DADOS, 
RESULTADOS E DIAGNÓSTICOS, para que os dados e resultados de exames 
realizados durante a participação no PAIS possam ser compartilhados entre o 
corpo técnico da Unafisco Saúde e prestadores de serviços da rede credenciada 
e profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do Programa para 
conciliação de diagnósticos, tratamentos e planos terapêuticos.

6.1.1 DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1.2 Em razão do presente instrumento a Unafisco Fisco Saúde irá realizar o 
tratamento, em formato físico e/ou digital, de dados pessoais/pessoais 
sensíveis de titularidade de BENEFICIÁRIOS, que na qualidade de 
Controladora das respectivas informações, trata os respectivos dados para 
viabilizar a prestação de seus serviços.

6.1.3 A UNAFISCO SAÚDE, na qualidade de Operadora) dos mencionados dados, 
obriga-se a atuar no presente Regulamento em conformidade com a 
Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de 
órgãos reguladores sobre a matéria, em especial, sempre e quando aplicável, 
a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 
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1990), o Código Civil, a Lei do Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965, de 
2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto n. 8.771, de 2016), a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709, de 2018), a Lei n.13.787 de 2018 e 
demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

6.1.4  São parte integrante do presente instrumento eventuais regulamentações, 
atos normativos, procedimentos, orientações ou pareceres expedidos pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo que, pertinente à proteção 
de dados pessoais/ dados pessoais sensíveis, este contrato prevalecerá sobre 
quaisquer outras disposições acordadas entre as partes.

6.1.5  Em caso de modificação em norma que regule o tratamento de dados objeto 
do presente contrato, capaz de afetar a estrutura da prestação de serviços ao 
BENEFICIÁRIO(A) ou a execução das atividades ligadas a este Regulamento, a 
UNAFISCO SAÚDE deverá adotar as medidas necessárias para adequar-se às 
condições vigentes.

6.1.6  A UNAFISCO SAÚDE se compromete a tratar os dados pessoais/pessoais 
sensíveis atendendo aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, 
transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação.

6.1.7 Sem prejuízo das demais regras contidas no presente contrato, a UNAFISCO 
SAÚDE se compromete a observar instruções que forem acordadas em 
momento posterior com o BENEFICIÁRIO(A), que passarão a integrar o 
presente instrumento, sendo que, caso existam eventuais dúvidas acerca das 
orientações fornecidas pelo BENEFICIÁRIO(A), a fim de saná-las, uma rotina 
compatível poderá ser acordada entre as partes.

6.1.8 Quaisquer dados tratados pela UNAFISCO SAÚDE em nome DO 
BENEFICIÁRIO(A) são, por regra, sigilosos, cabendo à UNAFISCO SAÚDE 
garantir que as informações só sejam disponibilizadas às pessoas sob sua 
autoridade e que se comprometam com a confidencialidade, ainda que por 
obrigação legal, mesmo que este Contrato tenha sido resolvido e 
independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou 
resolução.

6.1.9 A UNAFISCO SAÚDE se compromete a não praticar qualquer tipo de ato que 
envolva os dados pessoais/pessoais sensíveis, que extrapole os limites 
pactuados nesse instrumento, tendo ciência que, em sua maioria, se trata de 
dados pessoais sensíveis, sob pena de responder pelos eventuais danos 
causados.

6.1.10 A UNAFISCO SAÚDE não autoriza o BENEFICIÁRIO(A) a usar, compartilhar ou 
comercializar quaisquer elementos de dados, produtos ou subprodutos que 
se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados estabelecido 
por este Regulamento.

6.1.11 Caso a UNAFISCO SAÚDE realize o tratamento de dados em desacordo com o 
previsto no presente instrumento, equiparar-se-á à CONTROLADORA dos 
dados pessoais/pessoais sensíveis, incumbindo-se de cumprir as 
determinações da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, se 
responsabilizando pelas sanções cabíveis, sem prejuízo de responder pelos 
dados causados ao titular dos dados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Ao realizar o cadastro no Programa, o participante formaliza o entendimento e 
concordância com as cláusulas deste Regulamento.

7.2 O Programa reserva-se o direito de alterar ou interromper suas campanhas a 
qualquer momento, sem aviso prévio.

7.3  Em caso de dúvidas sobre o Programa, o usuário poderá contatar o Concierge 
pelo 0800 028 2777.

7.4 O Titular e Dependentes se comprometem a observar e a cumprir todas as 
cláusulas contidas  neste instrumento regulamentar e termo de autorização, 
sendo que a disposição do Regulamento de cada Plano/Produto são 
complementares a este Regulamento. Contudo, em caso de divergência entre os 
dois instrumentos, prevalecerão as condições estabelecidas neste Regulamento.

7.5 Na hipótese em que qualquer estipulação ou disposição do presente 
Regulamento venha a ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou 
inexequibilidade não afetará o restante do Regulamento que permanecerá em 
pleno vigor e eficácia.

7.6 A inobservância das condições descritas neste Regulamento pode implicar na 
suspensão da participação Programa de Atenção Integral à Saúde - Unafisco 
Saúde.

7.7 A participação neste Programa caracteriza a aceitação e o reconhecimento 
integral dos termos e condições do presente Regulamento e serve como 
declaração de que os beneficiários não têm qualquer embargo que os impeçam 
de usufruir do serviço ofertado, exceto por inadimplência do plano.

7.8 Este Regulamento está disponível para consulta no site Unafisco Saúde | PAIS – 
Programa de Atenção Integral à Saúde (unafiscosaude.org.br) - 
https://unafiscosaude.org.br/site/pais-programa-de-atencao-integral-a-saude/
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5. CRITÉRIOS PARA DESLIGAMENTO

5.1 Quando não houver participação efetiva do beneficiário no Programa, por 
exemplo: ausência em consultas, recusa de contatos da telemedicina, não 
realização de exames específicos para acompanhamento do Programa, entre 
outros;

5.2  Quando o beneficiário não tiver mais interesse em participar do Programa;

5.3  Quando ocorrer o cancelamento do plano de saúde;

O participante ou representante legal poderá cancelar sua participação no 
Programa a qualquer momento, bastando solicitar exclusão à Central de 
Atendimento - Concierge: 0800 028 2777. 

6. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1  Ao requerer o ingresso no Programa, o participante dará o seu consentimento 
livre, informado e inequívoco, para que os seus dados pessoais sejam tratados, de 
modo a operacionalizá-lo.

6.2  O Programa se responsabiliza em manter sua base de dados em um ambiente 
seguro, de acesso restrito, garantindo sua integridade e confidencialidade.

6.3 O Programa de Atenção Integral à Saúde coleta dados e informações 
compartilhadas pelos beneficiários no ato de adesão ao Programa, o beneficiário 
deverá assinar digitalmente o TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ANÁLISE DADOS, 
RESULTADOS E DIAGNÓSTICOS, para que os dados e resultados de exames 
realizados durante a participação no PAIS possam ser compartilhados entre o 
corpo técnico da Unafisco Saúde e prestadores de serviços da rede credenciada 
e profissionais de saúde que compõem a rede assistencial do Programa para 
conciliação de diagnósticos, tratamentos e planos terapêuticos.

6.1.1 DA CONFIDENCIALIDADE E DA PRIVACIDADE DOS DADOS

6.1.2 Em razão do presente instrumento a Unafisco Fisco Saúde irá realizar o 
tratamento, em formato físico e/ou digital, de dados pessoais/pessoais 
sensíveis de titularidade de BENEFICIÁRIOS, que na qualidade de 
Controladora das respectivas informações, trata os respectivos dados para 
viabilizar a prestação de seus serviços.

6.1.3 A UNAFISCO SAÚDE, na qualidade de Operadora) dos mencionados dados, 
obriga-se a atuar no presente Regulamento em conformidade com a 
Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de 
órgãos reguladores sobre a matéria, em especial, sempre e quando aplicável, 
a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 

1990), o Código Civil, a Lei do Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965, de 
2014), seu Decreto Regulamentador (Decreto n. 8.771, de 2016), a Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709, de 2018), a Lei n.13.787 de 2018 e 
demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

6.1.4  São parte integrante do presente instrumento eventuais regulamentações, 
atos normativos, procedimentos, orientações ou pareceres expedidos pela 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo que, pertinente à proteção 
de dados pessoais/ dados pessoais sensíveis, este contrato prevalecerá sobre 
quaisquer outras disposições acordadas entre as partes.

6.1.5  Em caso de modificação em norma que regule o tratamento de dados objeto 
do presente contrato, capaz de afetar a estrutura da prestação de serviços ao 
BENEFICIÁRIO(A) ou a execução das atividades ligadas a este Regulamento, a 
UNAFISCO SAÚDE deverá adotar as medidas necessárias para adequar-se às 
condições vigentes.

6.1.6  A UNAFISCO SAÚDE se compromete a tratar os dados pessoais/pessoais 
sensíveis atendendo aos princípios da finalidade, adequação, necessidade, 
transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação.

6.1.7 Sem prejuízo das demais regras contidas no presente contrato, a UNAFISCO 
SAÚDE se compromete a observar instruções que forem acordadas em 
momento posterior com o BENEFICIÁRIO(A), que passarão a integrar o 
presente instrumento, sendo que, caso existam eventuais dúvidas acerca das 
orientações fornecidas pelo BENEFICIÁRIO(A), a fim de saná-las, uma rotina 
compatível poderá ser acordada entre as partes.

6.1.8 Quaisquer dados tratados pela UNAFISCO SAÚDE em nome DO 
BENEFICIÁRIO(A) são, por regra, sigilosos, cabendo à UNAFISCO SAÚDE 
garantir que as informações só sejam disponibilizadas às pessoas sob sua 
autoridade e que se comprometam com a confidencialidade, ainda que por 
obrigação legal, mesmo que este Contrato tenha sido resolvido e 
independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou 
resolução.

6.1.9 A UNAFISCO SAÚDE se compromete a não praticar qualquer tipo de ato que 
envolva os dados pessoais/pessoais sensíveis, que extrapole os limites 
pactuados nesse instrumento, tendo ciência que, em sua maioria, se trata de 
dados pessoais sensíveis, sob pena de responder pelos eventuais danos 
causados.
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6.1.10 A UNAFISCO SAÚDE não autoriza o BENEFICIÁRIO(A) a usar, compartilhar ou 
comercializar quaisquer elementos de dados, produtos ou subprodutos que 
se originem ou sejam criados a partir do tratamento de dados estabelecido 
por este Regulamento.

6.1.11 Caso a UNAFISCO SAÚDE realize o tratamento de dados em desacordo com o 
previsto no presente instrumento, equiparar-se-á à CONTROLADORA dos 
dados pessoais/pessoais sensíveis, incumbindo-se de cumprir as 
determinações da Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, se 
responsabilizando pelas sanções cabíveis, sem prejuízo de responder pelos 
dados causados ao titular dos dados.

7. DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Ao realizar o cadastro no Programa, o participante formaliza o entendimento e 
concordância com as cláusulas deste Regulamento.

7.2 O Programa reserva-se o direito de alterar ou interromper suas campanhas a 
qualquer momento, sem aviso prévio.

7.3  Em caso de dúvidas sobre o Programa, o usuário poderá contatar o Concierge 
pelo 0800 028 2777.

7.4 O Titular e Dependentes se comprometem a observar e a cumprir todas as 
cláusulas contidas  neste instrumento regulamentar e termo de autorização, 
sendo que a disposição do Regulamento de cada Plano/Produto são 
complementares a este Regulamento. Contudo, em caso de divergência entre os 
dois instrumentos, prevalecerão as condições estabelecidas neste Regulamento.

7.5 Na hipótese em que qualquer estipulação ou disposição do presente 
Regulamento venha a ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou 
inexequibilidade não afetará o restante do Regulamento que permanecerá em 
pleno vigor e eficácia.

7.6 A inobservância das condições descritas neste Regulamento pode implicar na 
suspensão da participação Programa de Atenção Integral à Saúde - Unafisco 
Saúde.

7.7 A participação neste Programa caracteriza a aceitação e o reconhecimento 
integral dos termos e condições do presente Regulamento e serve como 
declaração de que os beneficiários não têm qualquer embargo que os impeçam 
de usufruir do serviço ofertado, exceto por inadimplência do plano.

7.8 Este Regulamento está disponível para consulta no site Unafisco Saúde | PAIS – 
Programa de Atenção Integral à Saúde (unafiscosaude.org.br) - 
https://unafiscosaude.org.br/site/pais-programa-de-atencao-integral-a-saude/
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ANÁLISE DE DADOS, RESULTADOS E 
DIAGNÓSTICOS

Pelo presente instrumento, eu ____________________________________, inscrita(o) no 
CPF-MF sob n. __________________, em representação própria ou na figura de 
representante legal do Sr(a). _______________________________, inscrito(a) no CPF-MF sob 
n.    ________________, aqui denominada TITULAR DE DADOS, autorizo, de forma livre, 
informada e inequívoca, a SINDIFISCO NACIONAL - SINDICATO NACIONAL DOS 
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.657.699/0001-55, operadora 
de planos de saúde com registro  na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº 
36101-1, com sede no SDS – Conjunto Baracat, salas 1/11, 1º andar, CEP 70.392-900, na 
cidade de Brasília, Distrito Federal, aqui denominada CONTROLADORA, em razão da 
adesão ao Programa de Atenção Integral à Saúde - PAIS, organizado pelo Unafisco 
Saúde, o tratamento dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis, oriundos de 
consultas, orientações e exames realizados, para finalidade de interpretação dos 
resultados e diagnósticos, bem como, quando necessário, apresentarem 
recomendações de procedimentos preventivos e/ou complementares a serem 
realizados para tutela de minha saúde.

O Programa PAIS tem por objeto acompanhar e orientar de forma integral seus 
beneficiários, na contínua busca pela melhor qualidade de vida, além de exercer uma 
ação efetiva de promoção e manutenção da saúde e qualidade de vida dos 
beneficiários.

Declaro ter ciência que as análises serão realizadas exclusivamente pela equipe médica 
e de enfermagem do Unafisco Saúde envolvida no respectivo Programa, e que 
eventuais dúvidas acerca do tratamento de dados pessoais realizados poderão ser 
esclarecidas junto ao Encarregado de Proteção de Dados da instituição, através do 
e-mail: _____________________________.

Tenho ciência de que o presente consentimento poderá ser revogado a qualquer 
momento, porém, a falta do consentimento poderá restringir ou impedir a prática de 
qualquer ato, o exercício de direito ou a efetiva prestação de qualquer serviço pelo 
Unafisco Saúde, em conformidade com a legislação vigente.

Local, ____ de ________ de 20___.

Titular dos dados pessoais


