CORONAVÍRUS
Unimed VTRP

Devido ao atual cenário de evolução do coronavírus (Covid-19), é importante ficar atento aos sintomas
da doença e saber quando realmente se deve procurar atendimento médico.

O exame de detecção do coronavírus passou a ser coberto para os beneficiários de planos de saúde e
será feito nos casos em que houver indicação médica, de acordo com o protocolo e as diretrizes
definidas pelo Ministério da Saúde.
A ANS (Agência Nacional de Saúde) orienta que o beneficiário não se dirija aos hospitais ou outras
unidades de saúde sem antes consultar sua operadora e esclarecer dúvidas sobre os sintomas e
informação do local mais adequado para atendimento, se necessário.
A Unimed VTRP orienta que os beneficiários dos 59 municípios da região do vale, acesse os seguintes
canais digitais, sem sair de casa:

DISQUE CORONAVÍRUS 0800 940 78 00
Permite conversar com profissionais de saúde e receber orientações de saúde. Tenha em mãos
o número do cartão de cliente Unimed VTRP.

PRONTO ATENDIMENTO VIRTUAL 24H
As consultas são realizadas por vídeo-chamada e atenderá exclusivamente pessoas com
sintomas, como: febre, tosse seca e falta de ar. Para usar o serviço, baixe o aplicativo “Conexa
Saúde” e faça o seu cadastro. Se houver um médico disponível, a consulta será imediata.
Se não, você será avisado por SMS e e-mail, assim que um médico ficar disponível.
Mais informações, acesse: www.unimedvtrp.com.br/coronavirus.

PREVENÇÃO
O momento é de atenção e foco na saúde e no bem-estar de todos. Por isso, reduza o risco de contrair ou
transmitir o vírus, seguindo alguns cuidados básicos.
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