SulAmérica
Saúde
2 a 99 vidas

Sua empresa cresce, nós
cuidamos de tudo e de todos.

Sobre a

SulAmérica
A SulAmérica Seguros, Previdência,
Investimentos é o maior grupo segurador
independente do Brasil e está entre as
empresas mais íntegras do mercado, com
mais de 125 anos de história.
São mais de 7 milhões de clientes e mais
de 30 mil corretores parceiros, reconhecida
pela excelência em Gestão de Saúde, com
foco em agilidade, transparência,
diversidade de produtos e tecnologias
eﬁcientes, oferecendo as melhores
soluções em saúde e odontologia.
Conheça o SulAmérica Saúde,
desenvolvido para atender às necessidades
da sua empresa.

Saúde

Ativa

O SulAmérica Saúde Ativa é um conjunto de iniciativas
focadas na gestão integrada da saúde para você,
promovendo mais qualidade de vida. Cada Iniciativa oferece
atendimento especializado para o perﬁl de saúde do
beneﬁciário. Conﬁra:
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Para saber mais sobre o Programa SulAmérica Saúde Ativa,
acesse sualmerica.com.br/saudeativa

A SulAmérica acredita que a gestão compartilhada é a chave
para uma relação duradoura e satisfatória.
Por isso, disponibiliza ferramentas para que as empresas
possam realizar o gerenciamento do benefício de forma ágil
e eﬁciente:
Portal SulAmérica Saúde Online

• Consultar e emitir 2ª via de Validação Prévia de Procedimentos VPP
• Consultar coberturas e carências
• Consultar extrato de utilização e demonstrativo de reembolso
• Emissão de demonstrativo de Imposto de Renda (reembolsos)
MECSAS WEB - Meio Eletrônico de Movimentação de Cadastro

O MECSAS WEB é uma ferramenta online para o gerenciamento
dos segurados do SulAmérica Saúde, que permite aos
corretores e empresas a transmissão eletrônica de solicitações
de movimentações cadastrais.

Gestão

Compartilhada

2 opções

de contratação
Saúde PME – para empresas de 2 a 29 vidas
Saúde PME Mais – para empresas de 30 a 99 vidas

O SulAmérica Saúde é um produto desenvolvido sob medida
para atender às necessidades da sua empresa e garantir a saúde
de seus colaboradores. Conﬁra:
•Abrangência nacional
• Redução de carência: grupos de 2 a 99 vidas¹
• Isenção total de carências, incluindo parto: grupos acima de 10 vidas¹
• Coparticipação opcional
• Modalidades de contratação: Ambulatorial e Hospitalar com
Obstetrícia e Hospitalar com Obstetrícia
• Remissão de 2 anos (contratação opcional para o PME Mais)
• Portal SulAmérica Saúde Online - os beneﬁciários têm à disposição
o serviço de consulta à rede por geolocalização, informações sobre
coberturas, reembolso, entre outros
• Reembolso no Brasil e Exterior*
• Carteirinha Digital

Todos os planos possuem abrangência nacional e foram feitos sob
medida para atender às necessidades da sua empresa.
* Conforme plano contratado

Coberturas adicionais
à Lei 9.656/98 e benefícios
• Escleroterapia: 12 sessões ao ano;
•Fonoaudiologia: sem limite de sessões ao ano;
•Psicomotricidade: sem limite de sessões ao ano;
•Transplantes (além dos cobertos por Lei - rim, córnea e medula
óssea): coração, pâncreas, pâncreas-rim, pulmão e fígado,
incluindo despesas assistenciais com doador vivo;
•Seguro Viagem: em caso de doenças súbitas ou acidentes
ocorridos em viagens Nacionais e Internacionais. O Seguro
Viagem Internacional está disponível exclusivamente para os
planos Especial 100 Executivo e Prestige;
•Orientação Médica Telefônica: para você tirar suas dúvidas de
saúde com proﬁssionais especializados, 24 horas por dia, 7 dias
por semana, de forma gratuita e ilimitada em todo o país;
•Médico na Tela: você pode realizar consultas com médicos
especialistas ou plantonistas no celular, computador ou tablet. Um
jeito moderno de cuidar com qualidade, segurança e olho no olho.
•Psicólogo na Tela: oferecemos o serviço de Psicoterapia por
vídeo de um jeito fácil, basta agendar previamente sua sessão
online pelo App SulAmérica Saúde.

Coberturas e
benefícios

exclusivos do Plano Prestige
Além das coberturas e dos benefícios já descritos, o Prestige oferece:
• Escleroterapia, fonoaudiologia e psicomotricidade: sem limite de
sessões;
• Check-up²: para segurados titulares acima de 29 anos, exclusivamente na
rede;
Disponível para: São Paulo-SP, Barueri-SP, Porto Alegre-RS, Rio de Janeiro-RJ,
Curitiba-PR, Recife-PE, Uberlândia-MG, Belo Horizonte-MG, Salvador-BA.

• Cirurgia refrativa: sem limite de grau;
• Consulta ao viajante²: médicos realizam uma entrevista detalhada,
analisam o roteiro da viagem e fazem todas as recomendações ao
segurado, para que a viagem seja a mais tranquila possível;
Disponível para: São Paulo-SP, Campinas-SP, Barueri-SP, Rio de Janeiro-RJ,
Curitiba-PR, Recife-PE, Belo Horizonte-MG, Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA.

• Consulta médica e ﬁsioterapia domiciliar: exclusivamente por
reembolso;
• Vacinas²: do calendário oﬁcial do Ministério da Saúde, exclusivamente na
rede;
Disponível para: São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Curitiba-PR, Recife-PE, Belo
Horizonte-MG, Salvador-BA, Lauro de Freitas-BA.

• Coleta domiciliar²: de material para exames, exclusivos na rede;
Disponível para: São Paulo-SP, Campinas-SP, Barueri-SP, Porto Alegre-RS, Rio de
Janeiro-RJ, Teresópolis-RJ, Nova Iguaçu-RJ, Niterói-RJ, Macaé-RJ, Duque de
Caxias-RJ, Curitiba-PR, São José dos Pinhais-PR, Recife-PE. Belo Horizonte-MG,
Salvador-BA e Lauro de Freitas-BA.

• Motorista Amigo da saúde, Remoção Especial e Concierge²: diversos
serviços para a comodidade do segurado;
Disponível para; São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ.

• Atendimento exclusivo Prestige: serviços diferenciados para a
comodidade do segurado Prestige;

Aplicativo

SulAmérica Saúde
O segurado pode utilizar a versão digital do cartão de
identiﬁcação na rede referenciada, além de acessar diversos
serviços como: reembolso digital, orientação médica telefônica,
consulta da rede referenciada por geolocalização, carteirinha
digital, autorização de procedimento e muito mais.
Um aplicativo completo. Baixe no seu smartphone e facilite sua vida
com funcionalidades como:
• Carteirinha Digital
• Consulta à rede referenciada atualizada por geolocalicação
• Pesquisa à rede de farmácias e lista de medicamentos com
desconto
• Solicitação e acompanhamento de reembolso digital.

Central de Serviços SulAmérica
Por esse canal é possível obter informações sobre o seguro, formas de
utilização, consulta à rede referenciada, entre outros.

Ampla rede

Referenciada
A rede SulAmérica Saúde tem abrangência nacional e é
composta de proﬁssionais qualiﬁcados, entre clínicas,
consultórios, centros diagnósticos, hospitais e muitas outras
opções de atendimento.

SulAmérica

Mais
Diversas vantagens para você, como descontos em medicamentos
de marcas e genéricos disponíveis nas redes conveniadas,
descontos em grandes parceiros e serviços gratuitos.

Descontos
Segurados SulAmérica Saúde dispõem de descontos em
diversos serviços como:
•Até 70% de desconto* em medicamentos nas maiores redes

de farmácias do Brasil.
• São mais de 25.000 farmácias, incluindo as principais redes:

Droga
Raia
Drogasil
Drogaria São
Paulo Onofre

Araújo
Pague
Menos
Farmais
Panvel

Pacheco
São descontos em medicamentos, itens de higiene
pessoal, perfumaria e beleza.

Atendimento
SulAmérica Saúde Online

Portal online com diversos serviços disponíveis para o
segurado obter informações sobre o plano de forma rápida
e simpliﬁcada. Conﬁra alguns exemplos:
• Pesquisar a rede referenciada com mapas de
geolocalização
•Acompanhar as solicitações de autorização de tratamento
• Solicitar e consultar reembolso
• Extrato de utilização
• Consultar as tabelas de coberturas de reembolso

Para que o cuidado com os
colaboradores da sua empresa seja
ainda mais completo, conheça o
SulAmérica Saúde.

* Os descontos são aplicados com base no PMC - Preço Máximo ao Consumidor, regulamento pela ANVISA.

Peça SulAmérica para o seu
Corretor. Para mais informações,
acesse sulamerica.com.br

Notas:
(1) Os prazos de redução de carência estão sujeitos à análise da seguradora. A isenção Total de Carência será conforme
regras estabelecidas na Lei 9.656/98 e regulamentações pertinentes.
(2) Cobertura exclusivas na rede nos municípios indicados, podendo ser alterados sem aviso prévio.
Os números de sessões das coberturas adicionais descritas neste material são quantidades além das obrigatórias por lei.
Para o produto Hospitalar com Obstetrícia, no item Coberturas e benefícios exclusivos do Plano Prestige, haverá Cobertura
Adicional à Lei 9.656/98 somente para Transplantes e Consulta ao Viajante.
O detalhamento de todos os benefícios e coberturas, bem como as limitações geográficas e de utilização na rede ou por
reembolso, constam nas Condições Gerais do seguro.

Cód.: 0068.0188.0697. Agosto/2022.
Nomes e códigos de registro dos planos na Agência Nacional de Saúde:
Modalidade Hospitalar com Obstetrícia
Sem Coparticipação: PME e PME Mais: Exato Empresarial/PME Trad.15 HO QC (473995157), Exato Empresarial/PME Trad.15
HO QP (473979155), Clássico/Básico 10 Empresarial/PME Trad.15 HO QC (473980159), Clássico Empresarial/PME Trad.15 HO
QP (473981157), Especial 100 Empresarial/PME Trad.15 HO QP (473982155), Executivo Empresarial/PME Trad.15 HO QP
(473983153), Prestige Empresarial/PME HO QP (469521136).
Com Coparticipação: Exato Empresarial/PME Trad.15 HO QC COP (488493211); Exato Empresarial/PME Trad.15 HO QP COP
(488494219); Clássico Empresarial/ PME Trad.15 HO QC COP (488495217); Clássico Empresarial/PME Trad.15 HO QP COP
(488496215); Especial 100 Empresarial/PME Trad.15 HO QP COP (488497213); Executivo Empresarial/PME Trad.15 HO QP
COP (488498211); Prestige Empresarial/PME HO QP COP (488492212).
Modalidade Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Sem Coparticipação: PME e PME Mais: Exato Empresarial/PME Trad.15 AHO QC (473966153), Exato Empresarial/PME Trad.15
AHO QP (473968150), Clássico/Básico 10 Empresarial/PME Trad.15 AHO QC (473976151), Clássico Empresarial/PME Trad.15
AHO QP (473972158), Especial 100 Empresarial/PME Trad.15 AHO QP (473974154), Executivo Empresarial/PME Trad.15 AHO
QP (473970151), Prestige Empresarial/PME AHO QP (469537132).
Com Coparticipação: PME e PME Mais: Exato Empresarial/PME Trad.15 AHO QC COP (473965155), Exato Empresarial/PME
Trad.15 AHO QP COP (473967151), Clássico/Básico 10 Empresarial/PME Trad.15 AHO QC COP (473969158), Clássico
Empresarial/PME Trad.15 AHO QP COP (473971150), Especial 100 Empresarial/PME Trad.15 AHO QP COP (473973156),
Executivo Empresarial/PME Trad.15 AHO QP COP (473975152), Prestige Empresarial/PME AHO QP COP (469529131).
Este material contém informações resumidas que poderão sofrer alterações sem prévio aviso. Os benefícios aqui descritos
poderão sofrer alterações ou serem descontinuados, a exclusivo critério da SulAmérica. O produto SulAmérica Saúde obedece à
legislação que regulamenta os seguros e às condições contratuais, que devem ser lidas previamente à sua contratação. Para
mais informações, acesse: sulamerica.com.br. Razão Social: Sul América Companhia de Seguro Saúde. CNPJ:
01.685.053/0013-90. Sul América Serviços de Saúde S.A. CNPJ: 02.866.602/0001-51. SAC: 0800-722-0504. Ouvidoria:
0800-725-3374 - Horário de atendimento: das 8h30 às 17h30 (tenha em mãos o protocolo de atendimento).

