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Parceria ADUEM e Unimed Maringá
- Quem pode aderir ao Plano de Saúde ADUEM-Unimed Maringá?
Todos os docentes, inclusive os aposentados, desde que seja filiado à 
Aduem, e os familiares dos filiados.
- Quem são os familiares que podem participar do plano?
O titular (associado) pode ter como dependentes: o cônjuge e filhos solteiros até 
28 anos. Pai, mãe, sogro e sogra não podem ser cadastrados no plano.
- Qual é a cobertura do plano Aduem-Unimed Maringá?
Todos os planos oferecidos na parceria da Aduem com a Unimed 
são regulamentados e dão cobertura para todos os procedimentos 
exigidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).    Tem 
cobertura em todo o território nacional e deve ser utilizado o cartão de 
identificação Unimed junto com um documento com foto.
- Quais os benefícios de ter um plano de saúde Unimed Maringá?
 A Unimed Maringá possui aproximadamente 800 médicos cooperados, clínicas 
de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, oncologia e  medicina 
preventiva, exclusivas para clientes Unimed, além do Pronto Atendimento 
localizado na avenida Bento Munhoz da Rocha Neto.
- Como adquirir um plano de saúde Unimed da parceria com a Aduem?
O associado que desejar entrar no plano de saúde que a Aduem mantém 
com a Unimed Maringá, deverá contatar o representante comercial 
Adriano Valentim pelo fone (44)9995-3010, até o dia 12 de cada mês. 
Desta forma, o plano valerá a partir do dia 1º do mês subsequente.
- Quais são os tipos de plano de saúde existentes nesta parceria?
A Aduem mantém três opções de planos com a Unimed:
1º - Plano Sem Co-participação: o cliente paga somente o valor da 
mensalidade, independente da utilização realizada por ele;
2º- Plano de Co-participação Coop 30%: o cliente paga as 
mensalidades e também participa com 30% no pagamento de consultas 
e procedimentos ambulatoriais, com teto máximo de participação de 
R$ 88,50. 

Procedimento                             Valor Unimed         Participação do cliente
Consulta                                     R$ 60,00                R$ 30,00

Exemplo de 50%  somente na consulta:

- Como é feito o pagamento do plano de saúde?
A Unimed envia o relatório das mensalidades para a Aduem que 
automaticamente faz o desconto na folha de pagamento do associado.
- Em casos de reclamações ou sugestões, o que fazer?
O cliente poderá entrar em contato com a Central de Atendimento 24 horas da 
Unimed, pelo fone: 0800-643-0027, ou comparecer à sala de Relacionamento 
com o Cliente, na Av. Tiradentes, 1008, térreo, sala 05.
Segue abaixo a tabela de preço do plano Coop 50% que a Aduem mantém 
com a Unimed Maringá:

Informativo Especial

Procedimento                                Valor Unimed           Participação do cliente
Consulta                                       R$ 60,00                   R$ 18,00
Hemograma                                   R$ 7,64                     R$ 2,29
Ress. Magnética de Crânio            R$ 401,84                 R$ 88,50 

Exemplo da Co-participação do plano Coop 30%:

Para comparação, segue abaixo a tabela de preços do plano Pessoa Física:

Em casos de internamentos clínicos e cirúrgicos, não existe a co-
participação, ou seja, o custo total fica por conta da Unimed.
3º- Plano Coop 50%: o cliente participa com 50% somente nas 
consultas. Exames e internamentos clínicos e cirúrgicos, a cobertura 
é integral da Unimed. 

ENFERMARIA APARTAMENTO
0 – 17 68,38 91,18

18 – 29 105,41 136,78
30 – 39 128,08 155,54
40 – 49 148,17 199,46
50 – 59 162,42 213,71
60 – 69 188,40 264,96

70 229,22 347,64
TRANSPORTE AÉREO 6,76
GARANTIA FUNERAL 3,66 (IDADE LIMITE DE 65 ANOS)

FAIXA ETÁRIA COM CO-PARTICIPAÇÃO DE 50% SOMENTE NAS CONSULTAS

TABELA DE PREÇOS PLANO ADUEM - VIGÊNCIA 01/07/2011
AMBULATORIAL HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA

OPCIONAIS

Contato da UNIMED: Adriano Valentim 2101-7600 ou 9995-3010

Valores válidos até 01/06/2012

Valores válidos até 25/02/2012


