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Como devo proceder para adquirir um plano da Unimed Natal

 através da CAARN saúde?

Você tem a opção de adquirir o plano sem sair de casa, através da 

nossa plataforma de vendas on-line. 

(https://planos.admex.com.br/planos/prospecto.aspx ) ou indo até a 

CAARN e conversando com a nossa corretora.

Quem pode adquirir os planos da Unimed Natal através 

da CAARN Saúde?

Todos os advogados e advogadas inscritos na OAB/RN e seus de-

pendentes: 

Cônjuge     -    Companheiro (a)    -    Filhos(a)     -    Enteados(a)

Sobrinhos(as)     -    Netos(as)     -    Irmãos

Quais os planos posso adquirir da Unimed Natal através 
da CAARN Saúde?

Unimed Life
Segmentação: 
ambulatorial + hospitalar com 

obstetrícia

Área de abrangência: 
grupo de municípios - Ngrupo de municípios - Natal e 

Região Metropolitana 

(Parnamirim, Macaíba, Ceará-Mirim, 

Extremoz, São Gonçalo do 

Amarante e São José do Mipibu)

Urgência e emergência: 
Natal e região metropolitana

AAcomodação: enfermaria

Linha Green
Segmentação: 
ambulatorial + Hospitalar 

com obstetrícia

Área de abrangência: 
cobertura estadual

UUrgência e emergência: 
nacional

Acomodação: 
enfermaria e apartamento

Linha Quality
Segmentação: 
ambulatorial+ Hospitalar 

com obstetrícia

Modalidade de contratação: 
empresarial e coletivo por adesão

ÁÁrea de abrangência: 
grupo de estados (RN, CE, PB, PE, 

MG, RJ, SP, SC, ES, RS e PR)

Urgência e emergência: nacional
Acomodação: 
enfermaria e apartamento

Tipo de contratação: 
ccopay e integral

SOS Unimed Incluso

Como faço para marcar consulta nos Centros Clínicos 
da Unimed Natal?

Para marcação basta acessar o site da Unimed Natal, clicar em        

Marcação Online e digitar o número da sua carteirinha, data de        

nascimento e RG. Se preferir, marque sua consulta através do chat 

online ou pelo 3220-6400.

E para marcar exames em um dos serviços próprios?

Os exames podem ser agendados por meio do número 3220-1515.

Como faço para ter acesso a minha carteira?

A carteirinha agora é virtual, você obtém através do nosso aplicativo 

Unimed Natal beneficiário disponível no Google Play e APP Store.

Como faço para me cadastrar na Área do Beneficiário?
Para facilitar o acesso a todas as informações do seu plano de saúde 

da Unimed Natal, você pode acessar a sua Área do Beneficiário.         

Cadastre-se através do beneficiário.unimednatal.com.br/usuários. 

Basta clicar em “Não possui cadastro?” e ter em mãos o número da sua 

carteirinha.
Acabo de sair de uma consulta e tenho que fazer a solicitação de 
exames ou procedimentos, como procedo?
A autorização de exames e procedimentos devem ser solicitadas        

diretamente ao atendente da clínica. Ao sair da consulta, basta se           

direcionar ao atendente. A liberação é feita de forma online e imediata.

Caso prefira, você pode realizar a solicitação de autorização através 

do nosso aplicativo Unimed Natal Beneficiário.

O que é o Guia Médico?

É através do Guia que você consegue encontrar médicos, hospitais,   

laboratórios e outros prestadores de serviço credenciados à Unimed 

Natal. Para conferir o documento acesse o aplicativo Unimed Natal   

Beneficiário ou portal da www.unimednatal.com.br.

Quais são os hospitais e clínicas credenciados à Unimed Natal?

Os beneficiários podem verificar os hospitais e clínicas através do 

Guia Médico no portal da Unimed Natal www.unimednatal.com.br ou 

Aplicativo Unimed Natal.

Temos um telefone e um atendente para atender cada necessidade 

sua.

CConsultas nos centros clínicos 84-3220-6400

Marcação de Exames 84 – 32200-1515

Hospital Unimed Natal 84 3220-1500

SOS 0800 84 2001

SAC 24h 0800 084 2323

Central de Atendimento 24H  84 2020-6200


