
Guia de
SERVIÇOS
UNIMED



A Unimed Porto Alegre conta com uma estrutura 
própria de atendimento que inclui: 

 » Hospital Unimed; 

 » Prontos-Atendimentos Unimed;

 » Centros de Diagnóstico por Imagem;

 » Centro de Oncologia e Infusão; 

 » Laboratório Unimed;

 » Clínicas de Vacinas;

 » Unidade de Atendimento Pediátrico;

 » Espaços Viver Bem;

 » Odonto Unimed;

 » Odonto Mais;

 » SOS.

Tudo para oferecer a você o que há  
de mais moderno em serviços de saúde.



Laboratório Unimed

O Laboratório da Unimed Porto Alegre possui, desde 2017, 
o Certificado de Acreditação PALC (Programa de Acredita-
ção de Laboratórios Clínicos), o maior programa de acredi-
tação do setor na América Latina, conferido pela Comissão 
de Acreditação de Laboratórios Clínicos da Sociedade Bra-
sileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. A cer-
tificação chancela o rígido controle de qualidade aplicado 
aos serviços prestados pelo laboratório.

As unidades estão localizadas em pontos estratégicos da 
cidade e região metropolitana, para facilitar o acesso na 
realização de exames, e contam com equipe especializada 
a serviço de médicos e clientes.  

Os resultados de exames são disponibilizados também via 
internet e/ou aplicativo de Resultados de Exames da Uni-
med Porto Alegre (disponível para iOS e Android).

Locais de Atendimento Laboratório: 

Porto Alegre 
 » Centro: Rua Siqueira Campos, 1.177 
 » Zona Sul: Av. Wenceslau Escobar, 2.320, loja 2 
 » Zona Norte: Av. Assis Brasil, 3.940, loja 2 
 » Moinhos de Vento: Rua Olavo Barreto Viana, 100 
 » Shopping Total: Av. Cristóvão Colombo, 545, prédio 3

Cachoeirinha 
 » Av. General Flores da Cunha, 247 – Santo Ângelo

Esteio
 » Rua dos Ferroviários, 65 – Centro

Alvorada 
 » Av. Presidente Vargas, 1.355 – Bela Vista 



Canoas 
 » Conjunto Comercial de Canoas 

Av. Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116 – Centro

Guaíba 
 » Hospital Unimed 

Rua Dr. Montauri, 259 - Centro

Sapucaia do Sul 
 » Rua Cel. Serafi m Pereira, 325 – Centro 

Gravataí 
 » Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Dom Feliciano

Viamão
 » Rua Isabel Bastos, 199 - Sala 203

Telefone para informações: (51) 2136.4100.

 » Horário de Atendimento Laboratório: das 7h às 19h, de 
segunda a sexta, e aos sábados, das 7h às 13h. 

 »  Horário especial na unidade Shopping Total: segunda a sex-
ta-feira até 22h, sábados das 7 às 20h, domingos e feriados 
das 7h às 13h.

 » Coleta Domiciliar: entre em contato pelo telefone 
(51) 2136.4100 e verifi que a área de abrangência e o 
custo do serviço.



Hospital Unimed 

O Hospital Unimed, na cidade de Guaíba, realiza interna-
ções clínicas, partos e cirurgias de baixa e média com-
plexidades, eletivas e de urgência, com modernas ins-
talações e equipamentos de última geração. A estrutura 
também conta com o Centro de Diagnóstico, que realiza 
exames para pacientes internados e ambulatoriais. 

São realizados exames de análises clínicas, endoscopia, 
colonoscopia, ecografia, ecocardiografia, raios X, tomo-
grafia computadorizada, eletrocardiograma, urodinâmica 
e mamografia. 

Guaíba 
 » Rua Dr. Montauri, 259 – Centro 

E-mail: hospital@unimedpoa.com.br 

Telefones: (51) 3491.9600 / (51) 3491.9696.

Para informações espe-
cíficas sobre exames de 
laboratório e de imagem,  
ligue (51) 2136.4100.



Unidade Assistencial Canoas

Todos os serviços da Unimed Porto Alegre na Região 
Metropolitana estão reunidos em um único lugar. Uma 
facilidade que leva mais bem-estar para o dia a dia de 
toda a região.

Confi ra os serviços disponíveis: 

 »  Pronto-atendimento 24h – plantão clínico, 
pediátrico e SOS emergências médicas; 

 »  Laboratório, diagnóstico por imagem 
– raio X e ecografi a; 

 » Clínica de vacinas;
 » Ambulatório para pequenos procedimentos; 
 » Consultas pelo plano Unifácil; 
 » Espaço Viver Bem; 
 »  Autorizações, atualização cadastral, 

vendas de planos, entre outros serviços.

Endereço:

Conjunto Comercial de Canoas, 
 » Av. Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116 – Centro



Pronto-atendimento 24h

A Unimed Porto Alegre disponibiliza, nas cidades de 
Canoas e Guaíba, estruturas de urgências e emergên-
cias médicas. As unidades são equipadas com consul-
tórios pediátricos e clínicos, leitos de observação, salas 
de emergência, sutura, nebulização, aplicação de me-
dicamentos, curativos, além de serviços de imagem e 
laboratório.

Canoas 
 » Conjunto Comercial Canoas, 

Av. Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116 – Centro 

Guaíba 
 » Rua Rua Dr. Montauri, 305 - Centro

Para mais informações, entre em contato 
pelo telefone: 4004 2040



Unidade de Atendimento Pediátrico
A Unimed cuida da saúde de toda sua família e, por isso, 
tem à sua disposição uma unidade de atendimento pe-
diátrico em Porto Alegre. Um lugar para apoiar você e 
seu fi lho sempre que precisarem. Lembrando que você 
pode contar também com nossos mais de 620 médicos 
pediatras para atendimento em consultórios.

Confi ra os serviços disponíveis:

»  Atendimentos de baixa complexidade para crianças 
de 0 a 18 anos incompletos;

 » Atendimento com pediatras clínicos;
 » Sala de triagem;
 » Aplicação de medicamentos.

Endereço:

Porto Alegre

 » Av Cristóvão Colombo, 545, Prédio 3, Bloco B, Térreo

Horário de funcionamento: segunda a sexta, 
das 8h às 22h, e sábado, domingo e feriados, das 8h 
às 20h.



Centro de Diagnóstico por Imagem

Oferece serviços de diagnóstico por imagem com todo 
o conforto, a tranquilidade e a segurança que você me-
rece. Os centros disponibilizam exames de ressonân-
cia magnética, tomografi a computadorizada multislice, 
ecografi a, ecocardiograma, mamografi a digital, raios X 
digitais, densitometria óssea, mamografi a ou estereota-
xia, marcação pré-cirúrgica (agulhamento) e biópsia de 
mama orientada por ecografi a mamária ou mamografi a, 
mamotomia por estereotaxia e amniocentese. 

Resultados de exames são disponibilizados também 
pela internet, facilitando o acesso pelo paciente e seu 
médico assistente.

As unidades do Moinhos e Shopping Total são reconheci-
das por terem certifi cação de acreditado Pleno pela ONA 
(Organização Nacional de Acreditação) e selo de qualidade 
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.

O espaço oferece acessibilidade para atender pessoas 
com necessidades especiais, possibilitando segurança e 
conveniência aos clientes.



Canoas 

Conjunto Comercial de Canoas 

 » Av. Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116 – Centro

Guaíba 

Hospital Unimed 

 » Rua Dr. Montauri, 259 – Centro

Porto Alegre 

 »  Av. Cristóvão Colombo, 545 – Prédio 3 – Shopping  
Total – Floresta

 » Rua Olavo Barreto Viana, 100 - Moinhos de Vento

Telefone para agendamento e informações referentes a 
exames: (51) 2136.4100.



Centro de Oncologia e Infusão

O cuidado com a sua saúde é fundamental. Por isso, a 
Unimed Porto Alegre conta com um Centro de Oncologia 
e Infusão que oferece o que há de melhor em tratamento 
quimioterápico, imunobiológico e de suporte. Com uma 
estrutura completa de laboratório e centro de imagem, 
o Centro de Oncologia e Infusão da Unimed foi o primei-
ro serviço ambulatorial do Rio Grande do Sul acreditado 
Pleno pela ONA (Organização Nacional de Acreditação). 
Localizado em um bairro central, junto à conveniência 
de um centro de compras e serviços, o Centro oferece 
acesso fácil e seguro. Tudo para você cuidar da sua saú-
de com muito mais tranquilidade.

Endereço:

Porto Alegre 

 »   Av. Cristóvão Colombo, 545 – Prédio 3 – Bloco B
Shopping Total – Floresta 

Telefone: (51) 2136.4141.



Clínica de Vacinas
São centros dedicados a cuidar de você e de sua família. 
Estão disponíveis mais de 20* tipos de vacinas para qual-
quer fase da vida, desde o nascimento até a terceira idade. 
E tudo isso com vantagens especiais para clientes. 
As salas de aplicação de vacinas contam com uma de-
coração especialmente pensada para proporcionar um 
ambiente mais lúdico e óculos de realidade virtual para 
as crianças em atendimento. Confi ra os endereços:

Porto Alegre
 »  Shopping Total – Av Cristóvão Colombo, 545 - Prédio 3, 

Bloco B - 2º Andar
 »  Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado, 

das 9h às 20h

Canoas
 »  Conj. Comercial de Canoas – Av. Getúlio Vargas, 5.600 – 

BR-116 – Centro
 »  Horário de funcionamento: de segunda a sexta: 9h às 13h 

e das 14h às 19h

Para mais informações, ligue 4004 2040 
*Antes de ir até a clínica, entre em contato para verifi car disponibilidade.



Viver Bem

Um espaço pensado para promover a prevenção e pro-
porcionar melhor qualidade de vida aos clientes da 
Unimed Porto Alegre, bem como à comunidade*. Esse 
é o Viver Bem, voltado para o ciclo da vida, da gestação 
ao envelhecer saudável, com o objetivo de concretizar 
o conceito de cuidar, essencial para a atuação da Coo-
perativa.

O cuidado a todos os públicos ocorre por meio de ofi ci-
nas e cursos gratuitos. As atividades são realizadas por 
uma equipe de profi ssionais de saúde e oferecem uma 
agenda diversifi cada aos participantes. 

Para mais informações, ligue 4004.2040 ou 
acesse unimedpoa.com.br/blogviverbem. 

*A comunidade participa gratuitamente de atividades determinadas em Por-
to Alegre, como Caminhada Orientada, ViverBem Sem Cigarro e Alimentação 
Saudável.

*Exclusivo para clientes Unimed Porto Alegre.

Baixe agoxe agox ra mesmo.*

Controle de passos

Gasto energético

Controle de peso e glicose

Dicas e controle da alimentação

Dicas e controle do tabagismo

E muito mais.

Porto Alegre

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

Viver Bem Unimed POA

Chegou o App Viver Bem da Unimed Porto Alegre que vai ajudar 
você a monitorar sua saúde e a melhorar os seus hábitos diários.   
Tudo isso gerenciado por uma equipe de saúde.

Acesse a App Store ou Google Play Store, pesquise 
por “Viver Bem Unimed POA” e clique em “instalar”. 
Cliente que já tem acesso a outras plataformas da 
Unimed pode utilizar o mesmo usuário e senha. 



SAÚDE DO ADOLESCENTE

SAÚDE DA CRIANÇA

SAÚDE DO ADULTO

SAÚDE DO IDOSO

ATIVIDADE FÍSICA

GERENCIAMENTO EM SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

SAÚDE MENTAL

SAÚDE DA GESTANTE 
E DO BEBÊ

 

Conheça os programas do Viver Bem:



Odonto Unimed

O Odonto Unimed é um plano odontológico comple-
mentar ao plano de saúde da Unimed Porto Alegre, com 
o intuito de agregar valor aos seus clientes de planos 
empresariais. Inclui procedimentos de urgência e eleti-
vos, realizados em clínicas credenciadas.

Para aquisição do produto, ligue 0800 510 4646.

Informações sobre o plano, igue 4004.2040.

Odonto Mais

O Odonto Mais é um plano odontológico completo, 
sem coparticipações, com abrangência nacional, ampla 
rede credenciada. Voltado para os clientes dos planos 
assistenciais Unimax, Unipart e Unifácil. 

Para aquisição do produto, ligue 0800 510 4646.

Informações sobre o plano, disque 4004.2040.



SOS Unimed  

O SOS Unimed* é um serviço de atendimento pré-
hospitalar de urgência e emergência que conta com 
equipe médica e de enfermagem especializada para 
atendimento 24 horas.

Com frota de ambulâncias amplamente equipadas e 
tecnologias para melhor atendê-lo, o SOS atua nas 
seguintes cidades: Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, 
Gravataí, Eldorado do Sul e Guaíba.

Para adquirir o SOS Unimed: 0800 510 4646

* A contratação do produto complementar SOS Unimed 
Porto Alegre é possível apenas se o plano de saúde 
atual do cliente oferecer cobertura hospitalar.



Central de Relacionamento 

Para cuidar cada vez mais de nossos clientes, foi criada 
 uma forma de dar atenção a tudo que eles têm a dizer: 
a Central de Relacionamento da Unimed Porto Alegre.

Ela é formada por diversos canais de comunicação, e 
pode ser  utilizada sempre que você tiver elogios, su-
gestões, dúvidas ou reclamações sobre nossos produ-
tos e serviços.

Para utilizar a Central de Relacionamento, escolha um 
dos canais abaixo para que possamos otimizar seu 
atendimento.



• Autorizações;
• Informações sobre o plano;
• Guia médico e rede 
credenciada;

• Aquisição e cancelamento  
de plano.

Atendimento Presencial

SERVIÇOS

Caso sua necessidade não tenha sido plenamente atendida ou não

 
esteja satisfeito com o retorno, você pode contatar a Ouvidoria
com o número de protocolo fornecido pelos canais acima.     

Ouvidoria
www.unimedpoa.com.br/ouvidoria

4020.1046

• Acolhimento e tratamento de reclamações em segunda instância;
• Solicitação de reanálise e formalização de negativa. 

Site

0800 510 4646

4004.2040

• Reclamações
• Críticas e sugestões;
• Aquisição e cancelamento
de plano.

• Autorizações;
• Informações sobre o plano;
• Guia médico e rede 
credenciada;

• Programa Viver Bem.

Call Center

ASSISTENTE VIRTUAL

www.unimedpoa.com.br
 SERVIÇOS ONLINE 

 www.unimedpoa.com.br/
para-voce/sou-cliente
• Autorizações;
• Informações sobre o plano;
• Guia médico e rede credenciada;
• Agendamento online;
• Resultado de exames;

FALE CONOSCO

www.unimedpoa.com.br/faleconosco



Unimed POA: o aplicativo de serviços 
para celular que vai cuidar de você.

Acessar os nossos serviços ficou rápido e fácil. A Uni-
med Porto Alegre acaba de desenvolver um aplicativo 
de celular: o Unimed POA. Baixe gratuitamente no seu 
celular e busque o que precisa.

Confira os serviços do aplicativo:

 » Rede credenciada;

 » Guia médico Unimed POA;

 » Guia médico nacional;

 » Solicitação de autorizações;

 » 2ª via de boleto;

 » Extrato de utilização;

 » Contato;

 » Resultado de exames;

 » Atualização cadastral.

Para sistema iOS (Apple)
 › Acesse a App Store

 › Pesquise “Unimed POA”

 › Clique em “Instalar”

 ›  Digite a sua senha  
da App Store

Para sistema Android
 ›  Acesse a Google Play Store

 › Pesquise “Unimed POA”

 › Clique em “Instalar”




