
 

 

 

 

 

 

  

 
EDIÇÃO Nº 04 – MARÇO/2015 

 

Canais de Atendimento SIAS 
Endereço Eletrônico: atendimento@sias.org.br 

Rio de Janeiro: (21) 2505-0050 - Demais localidades: 0800-282-9647 
Ouvidoria: acesse o Portal da SIAS – www.sias.org.br 

 
www.facebook.com/siasbrasil 

 

 

 
REDE PRÓPRIA DA UNIMED RIO 

 
A Unimed Rio informa que possui uma rede com seis unidades próprias, para atendimento dos seus 
beneficiários. Confira abaixo: 
 
PRONTOS ATENDIMENTOS 
 
Barra da Tijuca - O PA Barra foi a primeira unidade da rede assistencial própria a ser aberto pela Unimed-
Rio. Está disponível todos os dias da semana e é voltado para casos de urgência e emergência em Clinica 
Médica, Pediatria (24 horas) e Ortopedia (7h às 22h). www.unimedrio.com.br/rede-propria/pa  

 
Copacabana - O PA Copacabana é uma importante opção em serviços de urgência e emergência para o 
grande número de clientes da Unimed-Rio na Zona Sul do Rio de Janeiro. A unidade oferece atendimentos 
nas áreas de Clínica Médica, Pediatria (24 horas) e Ortopedia (7h às 21h30). www.unimedrio.com.br/rede-
propria/pa 
 
HOSPITAL UNIMED RIO 
 
O Hospital Unimed Rio está voltado a procedimentos de alta e média complexidade e possui 219 leitos e 11 
salas cirúrgicas. Oferece ainda a realização de exames, em parceria com o CDPI, como Raio X, 
mamografia, ultrassonografia, ecocardiograma, tomografia, ressonância magnética e PET-CT. 
www.unimedrio.com.br/nossa-rede/hospital  
 
ESPAÇO PARA VIVER MELHOR 
 
Localizado em Botafogo, o EPVM realiza, com indicação médica, o acompanhamento de pacientes com 
doenças crônicas (problemas cardíacos, reumatológicos, entre outras). A unidade tem foco em serviços de 
reabilitação postural e cardíaca e de infusão e dispensação de medicamentos. www.unimedrio.com.br/rede-
propria/epvm 
 
CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA 
 
Uma parceria de Francisco Javier González, preparador físico, e a Unimed Rio, a unidade oferece 
alternativas personalizadas para a conquista de um bom condicionamento físico, além de contar com 
serviços de recuperação física, como fisioterapia e programas de reabilitação cardíaca e postural. 
www.unimedrio.com.br/cefis  
 
CENTRO DE EXCELÊNCIA ONCOLÓGICA 
 
Com oferta de serviços oncológicos na Barra da Tijuca e na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Centro de 
Excelência Oncológica realiza consultas clinicas, tratamentos com medicações, quimioterapia e 
radioterapia. A unidade é uma parceria entre Unimed Rio e a Oncoclinica. www.unimedrio.com.br/ceon 
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