
ESSENCIAL É GARANTIR 
O BEM-ESTAR 

DA SUA FAMÍLIA
COM A UNIMED AEROMÉDICA



A MELHOR EQUIPE 
E INFRAESTRUTURA 
À SUA DISPOSIÇÃO

Os médicos e enfermeiros da Unimed 

Aeromédica possuem cursos de 

capacitação no Brasil e no exterior, além de 

especialização em Medicina Aeroespacial 

e Suporte Avançado à Vida, para prestar 

um atendimento de qualidade a você 

e sua família. Também dispomos de 

modernos recursos de UTI aérea/terrestre 

e aeronaves com características de voo 

distintas para diversos casos.



TRANSPORTE 
NEONATAL1

A equipe médica da Unimed Aeromédica 

é treinada para realizar o transporte 

de neonatal e pediátricos com total 

segurança. As aeronaves e ambulâncias 

são equipadas com aparelhos modernos e 

essenciais para a realização desse tipo de 

serviço, incluindo ultrassom e incubadoras, 

que mantêm a temperatura do bebê 

estável durante todo o trajeto.

1 - As remoções são realizadas após avaliação médica por parte da equipe da Unimed 

Aeromédica, providência de vaga pelo médico solicitante e sua confirmação, sendo 

consideradas as condições técnicas do voo e critérios contratuais.



A Transferência de Urgência é realizada quando 

o local em que o paciente se encontra não possui 

recursos para o tratamento, havendo a necessidade 

de transferência para o hospital mais próximo que 

ofereça infraestrutura e equipamentos adequados 

para o atendimento.

2 - As remoções são realizadas após avaliação médica por parte da equipe da Unimed 

Aeromédica, providência de vaga pelo médico solicitante e sua confirmação, sendo 

consideradas as condições técnicas de voo e critérios contratuais.

TRANSFERÊNCIA 
DE URGÊNCIA2

DISPONÍVEL
24H POR DIA
7 DIAS POR
ANO
EM TODO  
O PAÍS.



A UNIMED AEROMÉDICA 
ESTÁ PRONTA PARA 
ATENDER VOCÊ EM  
TODO TERRITÓRIO 
NACIONAL. 

TENHA MAIS ESSE 
EXCLUSIVO BENEFÍCIO
PARA SEUS COLABORADORES

Desde 1996, a Unimed Aeromédica é 

referência na logística de transporte de 

pacientes no Brasil.

Ao contratar serviços, você tem a 

tranquilidade de ser atendido por uma 

equipe especializada e com a melhor 

infraestrutura, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, em todo o território nacional.

  Mais de 5,5 milhões de clientes no transporte aeromédico;

  Mais de 40 mil transportes realizados;

  Regulação médica própria;

  Atendimento com abrangência nacional;

  89,5% de clientes satisfeitos*

  Equipe médica altamente qualificada.

*1º trimestre de 2021



Transporte que tem como objetivo o retorno 

à cidade de domicílio do paciente para 

continuidade do tratamento. Ocorre quando 

este retorno oferece reais benefícios à 

recuperação, sendo necessário que o quadro 

clínico permita o transporte, e que sejam 

cumpridos os requisitos para remoção, bem 

como seja imprescindível a necessidade do 

transporte em estrutura UTI

 SERVIÇO EXCLUSIVO 

RETORNO À CIDADE
DE ORIGEM

ESSENCIAL
É LEVAR 
SEGURANÇA 
PARA NOSSOS 
CLIENTES.



Rua Boaventura, 2312 | Hangar 4

Aeroporto da Pampulha

Bairro Liberdade | CEP: 31.270-310

Belo Horizonte | MG

unimedaeromédica


