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Luxo e um excelente cuidado 
VIP para os segurados da VUMI®

Em parceria com a clfnica Paula Chicralla, uma das mais requintadas 
clfnicas dermato16gicas do Rio de Janeiro, a VUMI• oferece um 
check-up de pele mais completo e de alta tecnologia para todos os 
segurados. 

Sem aplica<;:ao de franquia, os segurados contam com t res servi<;:os 
exclusivos feitos em um s6 check-up como: 

Mapeamento Dermatosc6pico Digital pelo Metodo !=OTOl=INDER 
Nova especialidade dentro da dermatologia, e ferramenta diagn6stica fundamental para 
avalia9iio dos tu mores cutaneos e doen9as do couro cabeludo, unhas e mucosas, alem de 
ajudar no diagn6stico de les6es dermatol6gicas inflamat6rias e ate mesmo infecciosas. 

Avalias;ao fotografica com tecnologia em 3 dimensoes 
Permite ao paciente ter uma avalia9ao completa da face junto ao dermatologista com 
entrega de laudo comparative do numero de rugas ou linhas de expressiio, quantidade de 
manchas (melanoses) profundas niio visiveis a olho nu, e muito mais. 

Tricoscopia digital pelo metodo !=otofinder 
Exame dermatosc6pico do couro cabeludo que per mite diagn6stico e acompanhamento das 
diversas causas de alopecias, como as calvicies de padrao feminine e masculine, queda 
cr6nica dos fios, e outras doern;as que acometem o couro ca be ludo, como alopecia areata e 
IUpus, entre outras. 

As op<;:oes paro o check-up dermolol6gico 
estao disponiveis para os segurados de 
18 anos em adiante nos seguinles pianos: 

1. Absolute VIP Choice
(Opc;oes I, II, Ille IV) 

2. Universal VIP Choice
(Opc;oes I e II)

3. Direct VIP Choice
(Opc;oes I e II)

g O protocolo comp/eta ser6 feiro em um unico agendamento e data. 
g O tempo de durar;ao previsro de todo o check-up e de aproximadamente 2h30 e 

o paciente nao precisa de preparo previo. 
521" Serao entregues os devidos /audos dermato/6gicos com ate 15 dias uteis ap6s os 

exames. 
g Caso haja fa/ta do exame sem aviso previo de 24 horas de antecedencia, ser6 

cobrado o valor. 

Para agendar o seu check-up de pele envie um e-mail para 

notify@vumigroup.com. 




