
Mais informações
nas próximas páginas

s�ja b�m-��nd�!
Unimed Angra dos Reis,

Agora você é
Unimed Volta Redonda!

Olá cliente 



Mais do que oferecer serviços,
o que nos move é a  valorização da vida
e a missão de cuidar das pessoas. 
E para ampliar ainda mais o nosso cuidado, 

descemos a serra e chegamos ao litoral.  

S�ja b�m-��nd�!



1. Nossos locais de atendimento ............................................................................................................

2. Hospital Unimed Volta Redonda - Unidade Litoral .........................................................................
• Consultas com especialistas .........................................................................................................................................
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• Nova carteirinha do plano .................................................................................................................................................. 
• Onde me consultar ..............................................................................................................................................................
• Como solicito autorização para exames, internação ou cirurgias? ..............................................................
• Fui me consultar e não estava com a nova carteirinha do plano. Como faço para ser atendido? ...
• Estou em tratamento, como faço para dar continuidade? ................................................................................
• Tenho um parente internado, a mudança do plano afeta algo na internação? ........................................
• Onde encontro o endereço e telefone dos médicos? ..........................................................................................
• O Hospital Unimed Volta Redonda - Unidade Litoral atende outros convênios? ................................
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B���Vindas!

@unimedvrlitoral



Hospital Unimed Volta Redonda 
Unidade Litoral
Rua Miltom Basílio Pereira, nº 367
Parque das Palmeiras - Angra dos Reis/RJ
Telefone (24) 3364-2600

@unimedvrlitoral

Nossos 
locais  de 
atendimento

Você encontra seu novo Guia Médico 
em www.unimedvr.com.br ou em
nossa Unidade Litoral Centro.

Central de Atendimento
(24) 2102-7000   |   (24) 3336-6000
WhatsApp:  (24) 99952-8417

Unidade Litoral Centro
Rua Honório Lima, nº 201, Centro 
Angra dos Reis/RJ

Atendimento (24) 2102-7000
Venda de Plano (24) 3367-1100
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Agora o Hospital do Parque das Palmeiras é

Hospital Unimed Volta Redonda
Unidade Litoral

Em breve!
Novos pontos de atendimento em

Paraty 
Centro de

Angra dos Reis
&



Chegamos trazendo novidades para você

• Alergia e Imunologia
• Buco Maxilo Facial
• Cardiologia e Ergometria
• Clínico Geral
• Cirurgia Geral
• Cirurgia Plástica

• Dermatologia
• Ginecologia e Mastologia
• Ortopedia
• Pediatria e Alergista
• Psiquiatria
• Reumatologia

Em breve mais especialidades médicas.
Acesse o nosso site, e acompanhe as 
novidades no Guia Médico.

No Hospital Unimed Volta Redonda - Unidade Litoral 

você encontra consultas médicas para diversas 

especialidades. Ligue e agende seu horário: 

 (24) 3364-2600.

@unimedvrlitoral
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Internação  UTI Adulto

Berçário
 

Salas de Cirurgia e
 Vídeocirurgia

Laboratório de
Análises Clínicas

Pronto
Atendimento 24h

 Imagem

Day Clinic

Ambulatório
Médico

Confira os nossos serviços

@unimedvrlitoral
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Meu plano mudou,
e agora?

Fique tranquilo!
Estamos trabalhando para 

garantir o melhor atendimento 
para você e sua família.

@unimedvrlitoral



Enviaremos para a sua casa a nova carteirinha                       
do plano.  Caso você não tenha recebido, vá até o                              
nosso setor de Atendimento na Unidade Litoral              
Centro (Rua Honório Lima, nº 201, Centro, Angra dos Reis)                      
ou ligue (24) 2102-7000.

Olá cliente
Unimed Angra dos Reis

A partir de Janeiro o seu plano será

Unimed Volta Redonda.

@unimedvrlitoral
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Para os clientes de Angra dos Reis, Ilha Grande e Paraty se 
consultarem em Volta Redonda a abrangência do plano 
deverá ser Litoral Sul, Regional, Estadual ou Nacional.

Caso deseje ampliar a cobertura do seu plano:                               
Fale com o setor de vendas na Unidade Litoral Centro, na  
Rua Honório Lima, nº 201, Centro, Angra dos Reis, ou pelo 
telefone (24) 3367-1100.

Já está disponível em nosso site.
Fique conectado e confira as novidades!

O seu novo
Guia Médico

@unimedvrlitoral
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Como solicito autorização para exames, 
internação ou cirurgias?

Internações Eletivas / Cirurgias 
Dentro de Angra dos Reis: o cliente deverá levar o pedido ao hospital 
onde acontecerá a internação. 
Fora de Angra dos Reis: o pedido deverá ser entregue na Unimed da 
cidade onde o cliente estiver. 

Exames e Consultas 
As autorizações podem ser feitas diretamente nas clínicas                             
e consultórios, utilizando a nova carteirinha do plano para                                        
obter autorização.

PerguntasFrequentes

@unimedvrlitoral
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Neste momento, apresente a sua identidade e informe ao 
atendente do consultório que você ainda não está de posse 
do novo cartão.

Não deixe de buscar a sua nova carteirinha. Vá até o setor de 
Atendimento na Unidade Litoral Centro, na Rua Honório Lima, 
nº 201, Centro, Angra dos Reis, ou ligue (24) 2102-7000.

@unimedvrlitoral

PerguntasFrequentes • 12 • 

Fui me consultar e não estava                                               
com a nova carteirinha do plano.                                  
Como faço para ser atendido? 



Tenho um parente internado, a mudança do 
plano afeta algo na internação?
Fique tranquilo. Nossa equipe entrará em contato com o 
hospital para garantir o atendimento.

@unimedvrlitoral

PerguntasFrequentes

Estou em tratamento, como faço                                 
para dar continuidade?

Confira no Guia Médico se a clínica ou médico desejado 
permanece na rede de atendimento. O Guia Médico se 
encontra no site. Preparamos uma nova rede para você, 
acesse e conheça www.unimedvr.com.br
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Confira no Guia Médico que você encontra no site. 
Preparamos uma nova rede de atendimento para você, 
acesse e conheça www.unimedvr.com.br

O Hospital Unimed Volta Redonda - Unidade 
Litoral atende outros convênios?
Além de Unimed atendemos particular e os convênios: Cassi, 
INB, Real Grandeza, Mútua dos Magistrados do Rio de 
Janeiro e Petrobrás. 

@unimedvrlitoral
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Onde encontro o endereço e telefone dos 
médicos? 



O atendimento fica Unidade Litoral Centro, na rua Honório 
Lima, nº 201, Centro, Angra dos Reis, RJ.

Como faço para saber valor de plano?
O setor de vendas de planos fica na Unidade Litoral Centro, 
rua Honório Lima, nº 201, Centro, Angra dos Reis, RJ. Ou pelo 
telefone (24) 3367-1100.

Como solicito a segunda via de boleto?
Pode ser retirada no site www.unimedvr.com.br na área do 
cliente, ou pela nossa Central de Atendimento, pelo telefone 
(24) 2102-7000 ou pelo whatsapp (24) 99952-8417.

@unimedvrlitoral
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Onde consigo atendimento presencial?



Nosso banco de currículos é feito pelo site 
www.unimedvr.com.br                       

A divulgação de oportunidades de emprego é realizada nas 
redes sociais da Unimed Volta Redonda. 

@unimedvrlitoral
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Gostaria de trabalhar com 
vocês, como faço?

@unimedvrlitoral

@unimedvr



Estamos trabalhando
para garantir o melhor
atendimento para
você e sua família.

Conecte-se e 
confira as novidades!

Cliente 

Fi�ue ���n��il�!
Unimed Angra dos Reis,
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