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CONDIÇÕES DE USO 

Central de Atendimento Coronavírus é disponibilizada a clientes da Unimed 
PORTO ALEGRE 

  

Você, que é cliente da Unimed PORTO ALEGRE, tem à disposição mais um 
importante aliado na luta contra o Coronavírus.  Central de Atendimento 

Coronavírus Unimed Porto Alegre 24 horas está atendendo exclusivamente a 
dúvidas sobre essa doença. Basta ligar gratuitamente com a carteira Unimed ou 

cpf em mãos para o número 08009206062 para conversar diretamente com a 
equipe assistencial para obter as devidas orientações.       

  

O objetivo é proporcionar apoio aos clientes, que poderão esclarecer dúvidas e 
receber orientações sem a necessidade de ir a uma unidade de saúde. Assim, é 
possível evitar contato com outros pacientes, que já podem estar com a doença, e 
consequentemente, podem transmiti-la, disseminando ainda mais o vírus. Se 
necessário, você será orientado a consultar com seu médico por telemedicina ou 
presencialmente.         

Vale destacar que não se trata de uma consulta médica por telefone. E, que as 
despesas relacionadas com as providências a serem tomadas após orientação 

telefônica correrão por conta exclusiva do usuário. 

Como obter atendimento? 

  

Caso você tenha dúvidas e necessite de informações a respeito do Coronavírus, basta 
seguir o passo a passo abaixo: 

  

1-    Ligue para a Central de Atendimento Coronavírus por meio do 
número 08009206062, com a carteirinha da sua Unimed ou através do cartão virtual 

pelo APP.   

2-    Você irá conversar diretamente com equipe assistencial, que irá lhe ouvir para 
em seguida conceder as devidas orientações. Esse profissional está 100% apto a 
esclarecer dúvidas sobre autocuidados, exames, ações preventivas, identificação de 

sintomas e muito mais.  

3-    Você pode ligar para essa Central quantas vezes precisar, sempre de forma 
gratuita, 24 horas por dia.   

  

Como a Central de Atendimento Coronavírus funciona? 
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Essa Central de Atendimento atua de maneira exclusiva, com 100% de foco na 
promoção de informações a respeito do COVID-19. Para o beneficiário do Plano 
Assistencial da Unimed  Porto Alegre, as ligações são gratuitas e ilimitadas, sem 
custo nos primeiros 90 dias e podem ser 

feitas de telefones fixos, móveis ou públicos, 24 horas por dia.   

  

Os atendimentos são realizados por enfermeiros e médicos, especialmente treinados 
para promover orientações de saúde por telefone.    

Prestado o atendimento telefônico, eventual sequência do tratamento, bem como 

remoção terrestre, se forem necessárias, não será da responsabilidade da Unimed 

Porto Alegre, competirá exclusivamente aos usuários ou a quem os assista, a 

responsabilidade pela continuidade do tratamento. 

 

CONDIÇÕES DE USO 

 

A orientação por telefone será exclusivamente aos usuários com dúvidas relacionadas 
a COVID-19, o qual será atendido pela equipe assistencial, que terá a função de 
orientar ou aconselhar ao solicitante do serviço, por meio telefônico, diante de um 

diagnóstico clínico, que exijam cuidados especiais, e que gerem dúvidas quanto à 
maneira de se proceder. 
 
Não se trata de uma consulta médica por telefone e caso seja necessária o usuário 
será orientado a consultar com seu médico por telemedicina ou presencialmente ou 

procurar atendimento no Pronto Atendimento ou em Unidade Hospitalar ou ainda, o 

serviço de remoção terrestre.    
 
Os serviços serão prestados a todos os beneficiários vinculados nos Planos 
Assistenciais da Unimed Porto Alegre, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
ininterruptamente, inclusive sábados, domingos e feriados.  
 
Todas as informações fornecidas à Central, pelos usuários ou por seus responsáveis, 
serão gravadas e arquivadas, e somente serão disponibilizadas a terceiros mediante 
autorização prévia e formal do próprio usuário, ou por determinação judicial. 
 
 

RESPONSABILIDADES 

 

As despesas relacionadas com as providências a serem tomadas após orientação 

telefônica correrão por conta exclusiva do usuário. 
 
A Unimed Porto Alegre não poderá ser responsabilizada por ocorrências alheias a sua 
vontade, advindas de deficiência nos sistemas de comunicação (telefonia 
convencional ou celular ou de outros casos, aqui não especificados, que sejam 

fortuitos ou de força maior. 
A Unimed Porto Alegre, no caso de óbito dos beneficiários atendidos através da 
Central, não arcará com despesas decorrentes de diligências, custos de translados, 

funerais e sepultamento.  
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A Unimed Porto Alegre, bem como a equipe de atendimento ficam eximidas de emitir 
opiniões e recomendações, ou tomar decisões, se a qualidade da informação recebida 
não for suficiente, segura e pertinente para orientação ao usuário. 
 
O usuário arcará sozinho com os danos decorrentes da inveracidade das informações 

prestadas à Central. 
 

VALORES E DURAÇÃO 

A Central de Atendimento aqui prevista estará disponível gratuitamente a partir de 

11 de janeiro de 2021 e terminará em 10/04/2021. Após o término, o usuário que 

tiver interesse na manutenção poderá fazer contato com a Unimed Porto Alegre para 

contratar o serviço. 

O serviço a ser prestado poderá ser suspenso ou cancelado pela Unimed Porto Alegre 

a qualquer tempo, a qual comunicará previamente todos os usuários. 

 

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

 
A Unimed Porto Alegre respeita a sua privacidade e declara implementar todos os 
meios técnicos disponíveis para assegurar a proteção e segurança de seus dados 
pessoais. A Unimed Porto Alegre realizará o tratamento dos dados de acordo com os 
fundamentos legais previstos em lei, especialmente no que se refere ao tratamento 
de dados de crianças e adolescentes, sempre no melhor interesse destes, e nas 
hipóteses em que a obtenção do consentimento for necessária, este será 
devidamente coletado. 
 
A Unimed Porto Alegre manterá sob sua guarda todos os dados tratados enquanto 
forem necessários para a execução de cada uma das finalidades acima, de acordo 
com a legislação aplicável, ou até o momento em que receba um pedido de exclusão 
de dados, na forma da legislação aplicável. 
 
Você, por si e/ou em representação de seu(s) dependente(s) menor(es) de 12 anos 
de idade, se houver, poderá exercer os direitos relacionados aos seus dados pessoais 
mediante o envio de requerimento por escrito, acompanhado de um comprovante de 
identidade, para o seguinte endereço: lgpd@unimedpoa.com.br ou do 
comparecimento pessoal à Sede da Unimed Porto Alegre. 

 
Informações sobre o tratamento de dados pessoais realizados pela Unimed Porto 
Alegre e sobre a sua Política Geral de Privacidade podem ser encontradas no site 

https://www.unimedpoa.com.br/politica-privacidade ou através do envio de e-mail 
para o endereço lgpd@unimedpoa.com.br. 

 

DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas sobre o serviço ou interesse na contratação do serviço após o 

período gratuito, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pela  

DESTACAR o nosso fale conosco e Central de Relacionamento da Unimed Porto Alegre 

– 0800.510.4646. Comentado [SPB2]: . 

Formatado: Fonte: Verdana, 10 pt


