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Em muitas cidades está cada dia mais difícil 
agendar consultas médicas de forma rápida, espe-
cialmente com profissionais especialistas. Há casos 
em que a consulta é agendada para 30, 60, 90 e até 
120 dias. Diante de tais ilegalidades, a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) regulamentou 
os prazos máximos de agendamentos, conforme 
tabela abaixo.

Nos casos em que o segurado não consiga 
agendar a consulta necessária em tempo razoá-
vel, o procedimento adotado deve ser o informa-
do pela ANS, que garante ao segurado o direito de 
atendimento nos prazos estabelecidos. 

Para ter seu direito garantido, o segurado deve 
entrar em contato com a Unimed pelo telefone 
0880 645 0550, informando que não está conse-
guindo consulta com médico da especialidade de-
sejada.

UNIMED TEM QUE GARANTIR A CONSULTA MÉDICA
Existem prazos máximos para agendamento

Diante de tal situação, a Unimed terá que indi-
car um profissional cooperado para realizar a ativi-
dade, seguindo os seguintes prazos:

•	 até	03	dias	úteis	em	casos	de	exames
•	 até	07	dias	úteis	em	casos	de	consultas
•	 Até	21	dias	úteis	em	casos	de	cirurgias.	

A UNIMED não tem a obrigação de agendar a 
consulta com o médico que você deseja, mas com 
um profissional cooperado em sua cidade ou re-
gião. Não se esqueça de anotar o protocolo da so-
licitação. 

Entretanto, se, no prazo estabelecido, a UNI-
MED não agendar o procedimento solicitado, deve 
o segurado entrar em contato com a ANS através 
do telefone 0800 701 9656 ou através do site www.
ans.gov.br, para buscar a mediação do conflito e 
verificar as medidas a serem adotadas.

• 07 dias - Consulta básica – clinica médica, pediatria, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia;      
• 14 dias - Consulta nas demais especialidades; 
• 10 dias - Consulta/ sessão com fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e 

fisioterapeuta;
• 07 dias - Consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista;
• 03 dias - Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial;
• 10 dias - Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial;
• 21 dias - Procedimento de alta complexidade (PAC);
• 10 dias - Atendimento em regimento hospital – dia;
• 21 dias - Atendimento em regime de internação eletiva;
• Imediato - Urgência e emergência;
• A critério do profissional responsável - Consulta de retorno. 

Fonte: ANS

CONFIRA,	ABAIXO,	OS	SERVIÇOS	E	O	PRAZO	MÁXIMO	DE	ATENDIMENTO


