ORIENTAÇÕES GERAIS DE USO DO CARTÃO UNIVERSAL SAÚDE
Leia com atenção pois as informações contidas neste arquivo poderão ser úteis.
Persistindo alguma dúvida, por favor entre em contato com a Central de Atendimento
(41)3019-1125 ou envie seu e’mail pelo link de CONTATO.
Voce receberá seu cartão no endereço cadastrado quando comprou seu cartão ou na Sede de
seu Sindicato, caso essa tenha sido a forma de aquisição.
Ao receber o cartão já pode fazer uso, pois não há nenhum tipo de bloqueio.

COMO USAR A REDE CONVENIADA
Procure na Rede Conveniada a especialidade que você necessita. Utilize o dispositivo de busca
para facilitar. Ligue antes, informe-se sobre valor da consulta, agende seu atendimento.
Inúmeros pontos de atendimento são disponibilizados para consultas e exames. Se precisar de
algum exame ou procedimento além da consulta, pergunte preço antes de agendar e a forma
de pagamento. Nem todas as clínicas aceitam cartões.
O valor médio da consulta médica, nas especialidades conveniadas é R$ 60,00. Porém, por
motivo de qualificação, localização, disponibilização de especialidades, estrutura do local e
conveniência de nossos beneficiários, a Universal Saúde admitiu alguns prestadores de serviço
com valores um pouco superiores, mas, mesmo assim, bem abaixo do valor particular que esses
mesmos prestadores praticam.
Os exames diagnósticos, seja de análises clínicas ou imagens, são disponibilizados com grandes
descontos em Laboratórios e Clínicas referenciais pelo atendimento e qualidade do serviço,
desde um simples Hemograma ou Raio-X, até uma Ressonância Magnética ou Cintilografia do
Coração.
Pague diretamente os valores devidos ao prestador do serviço. Não é necessária autorização
para nenhum serviço. Agende seu atendimento, dirija-se ao local escolhido, apresente seu
cartão de identificação Universal Saúde juntamente com um documento que comprove sua
identidade.
Se por qualquer motivo você não puder comparecer à consulta ou serviço agendado,
comunique ao prestador do serviço imediatamente, com pelo menos 24 horas de antecedência,
pois caso isso não seja feito, poderá ser cobrada multa. As clínicas e serviços trabalham com
agendamento e quando você não comparece sem avisar impede que outra pessoa seja
atendida, gerando prejuízo ao prestador.
ATENÇÃO:
Todos os estabelecimentos relacionados na Rede Conveniada da Universal Saúde têm
Contrato assinado comprometendo-se a atender aos beneficiários do cartão por valores
diferenciados, previamente negociados. Caso seja informado que não tem convênio
com a Universal Saúde, é desinformação. Ligue imediatamente e informe o ocorrido
para as devidas providências para garantir seu atendimento.

Necessitando de tratamentos odontológicos, a Tabela Universal Saúde reduzirá bastante o
custo desses atendimentos, inclusive os mais complexos como a colocação de aparelhos
ortodônticos e implantes dentários, com as mais modernas técnicas. Você tem direito a uma
consulta de avaliação e orçamento sem custo. Peça orçamento e condições de pagamento a
quem lhe atender.

CONVÊNIOS ESPECIAIS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MANIPULAÇÕES
A Rede Droga Raia, pertencente à Drogasil, maior Grupo Farmacêutico do País, com ampla e
qualificada Rede de Lojas em todo Brasil, é um de nossos conveniados. Em qualquer loja dessas
redes, estarão disponíveis os descontos. Para obtê-los é necessário apresentar o cartão
Universal Saúde com CPF próprio e documento de identidade. Portadores de cartão que não
tenham CPF próprio (pessoas que tiveram CPF do titular gravado no seu cartão) não poderão
se beneficiar desses descontos, pois o cadastro é feito levando em conta NOME e CPF do
titular (número de 11 dígitos gravado abaixo do nome no cartão). Outra excelente opção, com
atuação em Curitiba e Região Metropolitana, é a Rede de Farmácias Descontão com cerca de
20 lojas estrategicamente distribuídas nos Centro da Cidade e nos bairros. Endereços e
telefones das lojas poderão ser encontrados nos sites das referidas redes:
www.drogaraia.com.br/nossas-lojas/
www.farmaciasdescontao.com.br/nossas-lojas/
Os descontos mínimos em ambas as redes ficam na faixa de 20% para medicamentos de marca
e 30% para genéricos ou similares. Localidades onde não tenha lojas dessas redes, haverá opção
de comprar em outras farmácias.
No segmento de manipulação você obterá descontos de 30% em suas formulações na Floracell
e para seu animal de estimação a rede disponibiliza a Floravet, bastando apresentar o cartão
Universal Saúde.

AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS
Descontos de 30% na AUDIBA APARELHOS AUDITIVOS em Curitiba.
Encontre a loja acessando o menu CONVÊNIOS ESPECIAIS.

AQUISIÇÃO DE APARELHOS GERADORES DE PRATA COLOIDAL
Acesse a página Coloidais de Prata e conheça essa tecnologia. Temos contato direto com a
fábrica e encaminharemos você, caso queira obter mais informações ou efetuar a compra de
um aparelho, analógico ou digital.

LAZER – As atividades voltadas ao lazer também fazem parte da boa saúde. É preciso aliviar o
estresse diário e nada melhor do que um agradável contato com a natureza ou a prática
saudável da musculação. Você duas excelentes opções:

POUSADA RINCÃO ALEGRE
A Pousada Rincão Alegre, localizada em Mandirituba/PR, a 50 km de Curitiba pela BR-116
sentido Curitiba/Porto Alegre, constitui excelente opção de lazer para passar o dia, o final de
semana ou períodos maiores, por valores muito acessíveis. Acesse no menu CONVÊNIOS
ESPECIAIS – Pousada Rincão Alegre e veja as fotos e tudo o que tem disponível para você e sua
família, bastando apresentar seu cartão Universal Saúde.
ACADEMIA MONSTERS GYM
A prática regular de atividade física não só alivia o estresse como acelera seu metabolismo,
melhorando sua saúde. Por isso a Universal Saúde foi buscar simplesmente a melhor Academia
de Musculação de Curitiba. No coração do bairro Água Verde em Curitiba, ao lado da Arena do
Atlético Paranaense, está à sua disposição a Monsters Gym, com desconto de 25 % em qualquer
plano de treinamento contratado. Acesse no menu CONVÊNIOS ESPECIAIS – Academia
Monsters Gym e conheça essa excelente opção para sua saúde.

Para informações adicionais que não encontrar no site ou para auxiliar
você sobre qual especialidade consultar, indicação de prestadores de
serviços, ligue para a Central de Atendimento (41) 3019-1125 durante
horário comercial ou envie e'mail pelo link de CONTATO.

