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COM O SOS UNIMED, VOCÊ TEM MOTIVOS DE SOBRA 
PARA APROVEITAR TODOS OS MOMENTOS.
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• Teleatendimento gratuito 24h por meio do SOS Fone – Serviço de Orientação Médica;

• UTIs Móveis com médicos, paramédicos e enfermeiros especializados em urgência e emergência;

• Atendimento em casa, trabalho, escola ou qualquer lugar que o cliente estiver, nos perímetros 

de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade;

• Socorro rápido e seguro, UTIs Móveis equipadas com aparelhos de última geração para

casos de urgência e emergência;

• Sem limite de utilização, com acesso irrestrito a todos os clientes que fizerem a adesão;

• Sem custos com medicamentos, taxas de serviço ou gastos com materiais utilizados

  no atendimento;

• Soluciona a grande maioria dos casos no local, reduzindo a necessidade de atendimento        

ambulatorial ou hospitalar;

• Remoção simples e monitorada coberta pelo serviço (entre hospitais, hospital-clínica e vice-versa);

• Atendimento a qualquer situação de acidente ou emergência médica em que a vida esteja 

em risco;

• Em caso de acidente de trânsito, o beneficiário conta com cobertura para terceiros,          

envolvidos no acidente;

• Mensalidades acessíveis.
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O serviço de UTI Móvel mais completo 
para você e sua família.
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SOS UNIMED
O SOS Unimed é um serviço de atendimento pré-hospitalar móvel que funciona 24h 

por dia, com uma equipe de médicos e enfermeiros especializados em atendimentos

de urgência e emergência, proporcionando assim soluções rápidas e eficazes. 

A UTI é aparelhada com mais de 300 itens e equipamentos vitais, como: respirador 

artificial, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, cardioversor (desfibrilador), eletrocardiograma, 

monitor de glicose sanguínea, medicamentos e materiais médicos que fazem a diferença 

em atendimentos emergenciais.

Sobre as unidades:

• Proporcionam aos clientes conforto e segurança, estando prontas para atender todos

  os tipos de situações que envolvam risco à vida;

• Funcionam 24h por dia, todos os dias do ano;

• Atendem qualquer chamado no perímetro urbano de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade;

• Dispõem de centrais de atendimentos 24h, para atender solicitações e executar todos

  os processos de orientação e/ou socorro.

Orientação médica 24h com aconselhamento profissional para esclarecimento de dúvidas. 
A ligação é gratuita, através do número 0800 725 5555.

• Comunique a ocorrência com o maior número possível de detalhes;

• O médico regulador atenderá a solicitação, fará as orientações necessárias e/ou 

encaminhará imediatamente uma equipe completa para atendimento no local;

• Durante a ligação, informar: seu nome, o nome do paciente, telefone de contato, 

sintomas visíveis do paciente e endereço da ocorrência (com ponto de referência);

• O SOS Unimed atende 24h, incluindo sábados, domingos e feriados.

Para as situações em que o transporte terrestre não é possível ou eficiente, o SOS 

Unimed conta com o serviço de remoção aérea. A aeronave é preparada para os pousos

em pistas curtas e possui todos os equipamentos de uma UTI. O atendimento é 24h

e a equipe é composta por especialistas em remoção aeromédica de urgência e emergência.

Este serviço deve ser solicitado por um médico.

• Serviço de remoção segura e eficiente com conforto adicional aos clientes;
• Remoção inter-hospitalar: translado de pacientes que necessitem de locomoção
  de um hospital a outro, ou entre hospital e clínica, para realização de exames 
de acordo com a recomendação médica;
• Alta hospitalar para pacientes debilitados ou com dificuldades de locomoção,
  com recomendação médica;
• Outras modalidades de remoção não citadas acima serão atendidas mediante        
   pagamento à parte.


