
 

         CONHEÇA ALGUNS DE NOSSOS BENEFÍCIOS: 

 

ÁREA SOCIAL 

 

Serviços sem ônus para o associado 
 

 Consultas eletivas com corpo clínico de excelência, com diversas especialidades; 

 Agendamento rápido, com relação ao tempo de espera do mercado;  

 Atendimento imediato no setor de acolhimento; 

 60 tipos de exames realizados no laboratório de análises clínicas; 

 Acompanhamento psicológico e psiquiátrico, inclusive infantil; 

 Serviço de apoio ao associado para agilizar a marcação de consultas, exames e 

cirurgias no IPSEMG;  

 Atendimento multidisciplinar com profissionais da saúde como: fonoaudióloga, terapeuta 

ocupacional e nutricionista, sem limite de sessões; 

 Equipe de enfermagem capacitada para aplicação de medicação (de acordo com a 

prescrição médica), tratamento de feridas, troca de curativos e diversos outros serviços; 

 Procedimentos cirúrgicos e dermatológicos – ambulatoriais (crioterapia, retirada de 

pinta, sutura, eletrocauterização); 

 Campanhas de Promoção à Saúde; 

 Grupoterapia com encontros semanais para terceira idade; 

 Setor de fisioterapia completo, oferecendo serviços diferenciais como hidroterapia; 

 

          Serviços com ônus para o associado 
 

 Tratamento de ortodontia; 

 Clareamento dental com preço abaixo do mercado;  

 Peeling e Escleroterapia (aplicação de varizes); 

 Serviço de RPG – Reeducação Postural Global com profissional especializado para este 

atendimento – valor da sessão este serviço não é coberto pelos planos de saúde; 

 Drenagem Linfática realizada por fisioterapeutas;  

 RX Clínico digital e RX Odontológico;  

 Fisioterapia domiciliar;  

 Tratamento Odontológico dividido em até 20 vezes (de acordo com aprovação do 

conselho de administração); 

 Pilates;  



ÀREA COMERCIAL 

 

 3% de desconto em todas as compras, mercadoria e medicamentos;  

 Compras com desconto em folha – até 60 dias para pagar; 

 Planos de pagamento parcelado sem burocracia ou consultas; 

 

 

SERVIÇOS DE APOIO 

 

 Creche em meio horário ou período integral com mensalidade reduzida; 

 Seguro de Vida em Grupo com vantagens especiais; 

 Rede de serviços credenciados com serviços ambulatoriais com desconto em folha 

(consultas e exames); 

 Plano de Saúde Unimed BH individual ou familiar;  

 Parceria no interior com a Unimed Vertente do Caparaó – plano ambulatorial que utiliza 

a rede da Unimed local para consultas e exames; 

 Convênios Diversos com tabelas de preços diferenciados e desconto em folha (ótica 

farmácia de manipulação, dentistas); 

 Extenso rol de dependentes – consulte-nos.   

 


