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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

APS
Cartilha de Orientações aos Usuários da

ATENÇÃO PERSONALIZADA À SAÚDE

APS:
COLABORADORES
UNIMED BAURU

Desde o final de 2014, instituiu-se na Unimed Bauru a 
Atenção Personalizada à Saúde, uma modalidade de               
cuidado que segue os princípios da Atenção Primária à 
Saúde, promovendo um cuidado integral, familiar e                   
contínuo.

Localizada em espaços exclusivos no CDU e no HUB, a 
APS coloca à disposição de seus usuários uma equipe        
multidisciplinar. Esta tem seu núcleo composto por 
médico generalista, pediatra, enfermeira e técnicas de 
enfermagem. Cada equipe recebe ainda o apoio de outros 
profissionais: ginecologista/obstetra, educador físico, 
psicólogos, nutricionista e assistente social, além da 
equipe administrativa e de recepção.

Nosso objetivo é agregar na APS o cuidado às mais                            
variadas necessidades em saúde de cada indivíduo e                         
família. Para isso, a APS está de portas abertas para                          
receber seus usuários para consultas de rotina ou por 
demandas agudas, procurando prover a resolução a cada 
um dos problemas apresentados. Não há qualquer                                
limitador de acesso à APS. Para atendimentos, entre em 
contato por telefone ou WhatsApp ou venha até uma de 
nossas unidades.
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Para atendimento por profissionais de equipe
multidisciplinar própria da APS, também é
necessário encaminhamento do(a) médico(a)
da APS. Exames, consultas e outros procedimentos
realizados sem encaminhamento implicam em cobrança
de coparticipação. Exceções são as especialidades
Anestesiologia, Cirurgia Plástica, Homeopatia e
Oftalmologia, que não requerem encaminhamento
da APS para atendimentos e exames e procedimentos
vinculados que tenham cobertura do plano.

Como já informado, a APS está à disposição também para queixas   
e demandas agudas. Assim, a não ser em caso explícitos de                        
urgência/emergência (nos quais o ideal é chamar o serviço de 
atendimento móvel de urgência ou procurar diretamente o Pronto 
Atendimento), é recomendado ligar para a APS. Por telefone, nossa 
equipe poderá avaliar o caso e, além de prover as primeiras                  
orientações, indicar atendimento na própria APS ou diretamente 
no PA.

Segunda a sexta-feira, das 7 às 13h


