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Pandemia da COVID-19
Seu protagonismo é fundamental para a saúde individual e coletiva



COVID-19

Seja protagonista do cuidado e reforce as 
medidas de prevenção
Frente ao agravamento da pandemia da COVID-19 e à iminente falta de leitos e UTIs 

hospitalares, medicamentos e insumos, além de exaustão dos profissionais da área da saúde, 

a Unimed Curitiba decidiu adotar medidas de contingência para colaborar com o bem-estar 

coletivo, visando à diminuição da circulação de pessoas, contenção da disseminação do vírus 

e colaboração para diminuir a sobrecarga dos serviços de saúde. Entretanto, para que as 

ações surtam efeito, é fundamental o protagonismo de cada pessoa no combate à COVID-19.

Cuide da sua saúde e do próximo
• Se puder, fique em casa.

• Se precisar sair, use máscara facial, seja descartável ou de tecido, em ambientes 

fechados ou ao ar livre. O uso é obrigatório (Lei n.º 20.189). Troque sempre que 

ela estiver suja, úmida ou danificada.

• Higienize as mãos frequentemente com água e sabão e use álcool em gel 70%.

• Mantenha o distanciamento físico. Fique a pelo menos 1,5 metro de distância 

de outras pessoas e não as cumprimente com apertos de mãos, beijos ou abraços.

• Evite aglomerações. Se for necessário falar com mais pessoas, procure áreas 

abertas e mantenha-se de máscara.



Acompanhe os boletins diários publicados de segunda à sexta-feira na área 

de notícias do portal unimedcuritiba.com.br. Além de apresentar o número de 

casos na capital divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o informativo 

também traz outros dados levantados pela cooperativa, como a quantidade de 

exames RT-PCR realizados na Unimed Laboratório e a taxa de positividade 

entre os pacientes que fizeram o teste, o número de atendimentos na central 

telefônica exclusiva para COVID-19 e a taxa de ocupação de leitos com 

acomodação exclusiva para tratamento da doença.

As informações sobre a quantidade de leitos ocupados são disponibilizadas de 

forma colaborativa pelos prestadores da rede credenciada da Unimed Curitiba, 

que, devido à elevada demanda, muitas vezes incompatível com a capacidade 

hospitalar, não assegura acesso às vagas. A rede prestadora tem se dedicado 

ao atendimento de todos os beneficiários e, juntamente com a equipe da 

cooperativa, à busca de alternativas para a abertura de novos leitos e garantia 

de que paciente algum fique desospitalizado.

Boletins diários apresentam 
cenário pandêmico

• Mantenha os ambientes ventilados e evite ligar o ar-condicionado.

• Não compartilhe objetos de uso pessoal.

• Se você estiver com sintomas leves de COVID-19, gripe ou resfriado, 

mantenha o isolamento desde o primeiro dia e entre em contato com a nossa 

central 24 horas exclusiva para beneficiários Unimed Curitiba pelo número 

0800-642-2002, opção 3.

Importante: caso você esteja fora da área de atuação da Unimed Curitiba, 

entre em contato com a Unimed da cidade onde você está para orientações

e acolhimento.



LINKEDIN

Dia Mundial do Sono

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Homenagem ao 
protagonismo de 
quem nos inspira

Com seu jeito único de compreender os sentimentos 

e expressar suas emoções, cada mulher tem em seu 

íntimo a força e a determinação para vencer os desafios 

diários. Por isso, no ano em que completa 50 anos, a Unimed Curitiba e as empresas do grupo 

reforçam a importância do protagonismo das colaboradoras enraizado em sua história, tanto 

que hoje 78% do quadro é composto por mulheres. E, no Dia Internacional da Mulher (8 de 

março), a cooperativa reconhece a força e a determinação femininas que tanto inspiram!

Dormir bem é fundamental para a saúde. Com a 

pandemia da COVID-19, o sono de muitas pessoas foi 

prejudicado pela ansiedade ou medo provocado pelo 

cenário de incertezas. A médica cooperada Ester London, 

neurologista e neurofisiologista clínica, escreveu um 

artigo no LinkedIn sobre o assunto em referência ao Dia 

Mundial do Sono, celebrado em 19/03. Confira o conteúdo na página da Unimed Curitiba 

no LinkedIn, algumas dicas para dormir melhor e reconheça os sinais de alerta para buscar 

ajuda profissional.



PROGRAMA SAÚDE NO RÁDIO

Cooperado fala sobre os efeitos 
da COVID-19 em crianças e 
adolescentes na CBN

A pandemia da COVID-19 tem afetado a saúde de 

pessoas de todas as idades. Mas você sabe quais são 

os efeitos da doença em crianças e adolescentes? De 

dezembro de 2020 até março de 2021, os casos de 

infecção pelo novo coronavírus em crianças e adolescentes tiveram um aumento de quase 

143%. É este assunto que o médico cooperado da Unimed Curitiba Victor Horácio de Souza 

Costa Junior, especialista em pediatria e infectologia, abordou no programa Saúde no Rádio, 

transmitido pela CBN Curitiba, em referência ao Dia Mundial da Infância (21/03).

“Precisamos ficar atentos, com as crianças infectadas com o coronavírus, aos sintomas de 

comprometimento cardíaco. Algumas podem apresentar uma taquicardia, não associada 

a quadro febril, e muitas vezes isso pode significar a manifestação de uma miocardite, 

fenômeno de fase aguda da infecção do novo coronavírus, mas que também pode aparecer 

após a doença”, destaca.

A Unimed Curitiba é parceira da emissora na veiculação de boletins diários sobre saúde, 

bem-estar, prevenção e atualidades desde 2019. Para acompanhar os programas, ouça a 

rádio em 90.1 FM ou pelo site https://cbncuritiba.com/cbn-curitiba/.

USO CONSCIENTE DO PLANO

Guarde seus exames antigos
Você sabia que é importante guardar seus exames 

antigos? Eles valem muito para contar a sua história 

clínica e podem auxiliar o médico a entender a 

evolução de um problema ou acompanhar seu estado 

de saúde. Leve os exames sempre que for ao médico. 

Cuidar de você. #esseéoplano
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RESULTADOS

Relatório de 
Sustentabilidade mostra 
crescimento da Unimed 
Curitiba em 2020
2020 foi repleto de desafios e marcou o início da pandemia 

da COVID-19 no Brasil, que completou um ano em março. 

Mesmo em um período de crise, a Unimed Curitiba e as 

Confira o documento completo no portal unimedcuritiba.com.br, menu Institucional, Relatórios 

de Sustentabilidade

• 29.666 atendimentos pelo canal exclusivo sobre a COVID-19

• 76.761 clientes atendidos pelos Programas de Promoção à Saúde de forma online

• 18 mil clientes com mais de 60 anos receberam ligação para monitoramento da saúde 

física, mental e social

• 66.136 exames de RT-PCR e 40.592 exames para detecção de anticorpos para 

COVID-19 realizados pela Unimed Laboratório

• Doação de 10 mil protetores faciais para hospitais, 250 máscaras descartáveis e 

outros 69 itens de proteção contra a COVID-19 para a comunidade e 40 toneladas de 

alimentos e itens de higiene para famílias em situação de risco e vulnerabilidade social

• 92% dos colaboradores trabalhando em home office

demais empresas do grupo intensificaram seu propósito de cuidar, resultando em crescimento 

sustentável, com reconhecimentos e conquistas. Os números alcançados comprovam a excelência 

da cooperativa e foram reunidos no Relatório de Sustentabilidade da Unimed Curitiba 2020, que 

utiliza a metodologia GRI (Global Reporting Initiative) pelo quinto ano consecutivo para consolidar 

todas as ações da cooperativa em 2020 e seus impactos econômicos, sociais e ambientais. Confira 

alguns dos destaques das ações realizadas em relação ao cenário pandêmico:





A Unimed Laboratório possui uma estrutura 

completa para atendimento em análises clínicas, 

vacinas, infusão de medicamentos e testes 

UNIMED LABORATÓRIO

Agilize seu atendimento 
com a Minha Unimed Lab

genéticos. São 20 unidades em Curitiba e região metropolitana com profissionais altamente 

qualificados, focados em oferecer o carinho, acolhimento e a atenção que você merece.

Para ganhar tempo no atendimento presencial e no agendamento de exames, você pode utilizar 

Minha Unimed Lab, um serviço de autoatendimento exclusivo da Megaunidade da Unimed 

Laboratório. Com a antecipação do cadastro, você não precisa passar pela etapa inicial de 

atendimento na unidade presencial. Confira como utilizar o serviço nos seus próximos exames:

Entre no site https://luc.unimedcuritiba.com.br/zeniteweb/PreCadastro/ para 

cadastrar os procedimentos e aguarde o e-mail de confirmação.

Na data marcada, vá até a Megaunidade. Na mesa de autoatendimento localizada na 

recepção, faça o check-in com o QR Code que irá receber e aguarde as instruções.

Importante:»
No momento, o serviço só está disponível para atendimentos da Unimed e particulares. Os 

agendamentos do exame de COVID-19 também não são aceitos por essa ferramenta.



Aproveite produtos de áudio, vídeo, comunicação e 

tecnologia de informação da Sony, uma das líderes 

mundiais no setor, com até 15% de desconto no Clube 

Desconto de até 15% 
em produtos Sony

Unimed. Acesse o site https://corporativostore.sony.com.br/, cadastre-se com seu e-mail 

e informe o código de acesso RPARCERIAS. Você será direcionado para o link com os 

produtos em promoção.

Para se manter mais seguro em virtude da pandemia da COVID-19, dê preferência aos canais 

digitais e utilize o atendimento presencial somente quando não restar outra alternativa. 

Lembre-se: as unidades da cooperativa estão funcionando em regime de contingência, com 

número reduzido de colaboradores, limitações e restrições de acesso em cumprimento 

aos protocolos sanitários e preventivos relacionados ao combate do novo coronavírus. 

Para agilizar o processo de análise ou autorização, utilize apenas um dos canais digitais de 

atendimento para cada solicitação.

Cadastre-se no portal parana.clubeunimed.com.br e saiba mais.

Os valores poderão ser alterados a qualquer momento sem comunicação prévia.

FAZER PARTE DESTE CLUBE DE VANTAGENS É MUITO FÁCIL! 

ATENDIMENTO

Dê preferência aos 
canais digitais de 
atendimento

Utilize prioritariamente o Portal unimedcuritiba.com.br para 
pedidos de autorização de exames e procedimentos



Neste Tempo de Cuidar, faça suas solicitações sem sair de casa! Confira nossos canais digitais:

Para liberações de exames e
procedimentos ambulatoriais

Aplicativo Unimed Cliente PR

WhatsApp: 0800 642 2002

Portal unimedcuritiba.com.br: 
Solicitação de Exames e Chat online

Central de atendimento telefônico
24 horas: (41) 3019-2000

Para liberações de cirurgias e 
internamentos eletivos

WhatsApp: 0800 642 2002

Aplicativo Unimed Cliente PR

Para alterações contratuaisElogios, sugestões, reclamações e dúvidas

Inclusão, exclusão de dependente ou 
troca de plano: 
linhadireta@unimedcuritiba.com.br

Adaptação e Migração de Contratos
Pessoa Física (Tramontina & Vieira):
3362-5555 e 3022-8933 
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h)

Atendimento para deficientes
auditivos ou de fala

Portal unimedcuritiba.com.br: 
Fale Conosco ou Ouvidoria (segunda
a sexta, das 8h às 18h)

Central de atendimento telefônico
24 horas: 0800 642 2002

Central de atendimento telefônico
24 horas: 0800 642 5005

Portal unimedcuritiba.com.br,
por meio do Atendente Virtual Hugo
(intérprete de libras da Hand Talk
para tradução dos textos)

Central de atendimento COVID-19: 0800-642-2002, opção 3

Importante:»
Para dar agilidade aos pedidos de autorização de cirurgias e internamentos eletivos, a Unimed 

Curitiba concentrou as solicitações apenas no aplicativo Unimed Cliente PR. Por isso, desativou 

os e-mails libera@unimedcuritiba.com.br e atendimentointercambio@unimedcuritiba.com.br

Para liberações de exames e
procedimentos ambulatoriais

Aplicativo Unimed Cliente PR

WhatsApp: 0800 642 2002

Portal unimedcuritiba.com.br: 
Solicitação de Exames e Chat online

Central de atendimento telefônico
24 horas: (41) 3019-2000

Para liberações de cirurgias e 
internamentos eletivos

WhatsApp: 0800 642 2002

Aplicativo Unimed Cliente PR

Para alterações contratuaisElogios, sugestões, reclamações e dúvidas

Inclusão, exclusão de dependente ou 
troca de plano: 
linhadireta@unimedcuritiba.com.br

Adaptação e Migração de Contratos
Pessoa Física (Tramontina & Vieira):
3362-5555 e 3022-8933 
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h)

Atendimento para deficientes
auditivos ou de fala

Portal unimedcuritiba.com.br: 
Fale Conosco ou Ouvidoria (segunda
a sexta, das 8h às 18h)

Central de atendimento telefônico
24 horas: 0800 642 2002

Central de atendimento telefônico
24 horas: 0800 642 5005

Portal unimedcuritiba.com.br,
por meio do Atendente Virtual Hugo
(intérprete de libras da Hand Talk
para tradução dos textos)

Central de atendimento COVID-19: 0800-642-2002, opção 3



/company/unimed-curitiba@unimedcuritibaoficialunimedcuritiba.com.br /UnimedCuritiba

Conte com a Unimed Curitiba,
a maior operadora de plano de saúde do Paraná e uma das maiores do Brasil!

WhatsApp no número 0800-642-2002 ou chat online no portal unimedcuritiba.com.br
L.U.C.I.A. | Linha Unimed Curitiba de Inteligência Artificial: 

Aplicativo Unimed Cliente PR:
Disponível no Google Play e na App Store

Portal Unimed Curitiba:
unimedcuritiba.com.br › Menu Fale Conosco

Liberações de procedimentos 24h:
(41) 3019-2000 e também no aplicativo

Chat online 24h:
Portal Unimed Curitiba (ícone no final 
da tela) e também no aplicativo

Dúvidas sobre a COVID-19, além de informações, manifestações 
e reclamações
Central Telefônica 24 horas: 0800-642-2002

Adaptação e migração de contratos pessoa 
física (Tramontina & Vieira):
(41) 3362-5555 e (41) 3322-8933 
(atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h)

Alterações contratuais:
inclusão, exclusão de dependente, troca de 
plano: linhadireta@unimedcuritiba.com.br

2.ª via do boleto:
No portal Unimed Curitiba, no aplicativo e no WhatsApp 
0800-642-2002

Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC:
atendimentoaocliente@unimedcuritiba.com.br

Ouvidoria:
unimedcuritiba.com.br › Menu Ouvidoria. 
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 
08h às 18h) Atendimento à pessoa com deficiência 

auditiva ou de fala:
Central Telefônica 24 horas: 0800-642-5005.
Portal unimedcuritiba.com.br, através do 
Atendente Virtual Hugo (intérprete de libras 
da Hand Talk para tradução dos textos)


