CORONAVÍRUS
Unimed Campinas
Diante do aumento de casos de 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.
Em função do agravamento da pandemia do coronavírus, caso apresentem sintomas contate os Canais
de Atendimento da Unimed Campinas, fale com o profissional de saúde especializado para dar o
devido suporte, com orientações de autocuidado, observação domiciliar e direcionamento do cuidado.
Acompanhe as últimas notícias no site: https://www.unimedcampinas.com.br/Novidades

TELEASSISTÊNCIA- UNIMED CONTRA O CORONAVÍRUS
Acesse: https://unimedcontraocoronavirus.com.br/
O serviço de orientação e triagem médica da Unimed conta com equipe
técnica composta por médicos de família, clínicos, pediatras e enfermeiros,
que são responsáveis pela condução de todos os atendimentos
A Unimed Campinas orienta que os beneficiários
devem buscar atendimento presencial em hospitais
caso apresentem sintomas moderados ou graves,
conforme tabela ao lado. Nestes casos busque
atendimento no serviço próprio do PAUC – Pronto
Atendimento Unimed Campinas em Sumaré. que está
preparado para o atendimento 24 horas X 7 dias por
semana, bem como os demais serviços de pronto
atendimento da rede credenciada.

Leve

CENTRAL DE SAÚDE
UNIMED

0800-892-4888

Moderado/Grave

Febre, tosse, espirros, dor
de garganta, eventualmente Febre, tosse com falta de
diarreia, sem falta de ar e
ar.
sem cansaço.

Atendimento Unimed Campinas
0800 13 66 88

PREVENÇÃO
Reduza o risco de contrair ou transmitir o vírus, seguindo alguns cuidados básicos:

LAVE AS MÃOS
REGULARMENTE COM
ÁGUA E SABÃO OU USE
ÁLCOOL EM GEL 70%

CUBRA A BOCA E O NARIZ
AO TOSSIR OU ESPIRRAR
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EVITE TOCAR NO
ROSTO

EVITE
AGLOMERAÇÕES

LIMPE E DESINFETE
OBJETOS E
SUPERFÍCIES USADOS
COM FREQUÊNCIA
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