
MAIS SAÚDE PARA O RIO DE JANEIRO 
E REGIÃO, MUITOS BENEFÍCIOS
E FEITO SOB MEDIDA PRA VOCÊ.



Para empresas a 
partir de 2 vidas*

Excelente custo x benefício

Rede regional eficiente com 
prestadores de alta qualidade

Maior previsibilidade
e controle de custos

O SulAmérica Direto
é um plano de saúde

que dá acesso a uma rede qualificada

de parceiros especializados por região,

com hospitais, ambulatórios, clínicas e 

laboratórios, com um ótimo custo-benefício.

E ainda conta com os serviços

e a conveniência da SulAmérica.

(*) Condição especial válida até 31/12



Características dos Planos
Planos repletos de benefícios. Mais saúde e qualidade de vida do carioca.

Reembolso
Exclusivo para fisioterapia, nutrição, 
psicologia, fonoaudiologia, acupuntura e 
terapia ocupacional

Atendimento
Ambulatorial e hospitalar 
com obstetrícia

Benefício Adicional
Atendimento de urgência e 
emergência em mais de 30 
hospitais nas principais capitais    
do Brasil

Abrangência (Grupo de Municípios)

Rio de Janeiro 
Belford Roxo 
Duque de Caxias 
Itaguaí
Japeri
Magé Mesquita

Nilópolis
Niterói
Nova Iguaçu 
Queimados
São João de Meriti 
São Gonçalo

Coparticipação (opcional) 
Coparticipação em consultas eletivas, 
exames e atendimentos em pronto 
socorro. No produto SulAmérica Saúde 
PME (código 557) a coparticipação 
também é aplicada em terapias.

Coberturas
Rol ANS

Contratação
Para empresas a partir de 2 vidas*
(*) Condição especial válida até 31/12

Gestão Integrada de Saúde
Ações de acompanhamento
e promoção à saúde aderentes 
às necessidades dos segurados

Acomodação
Direto Rio Azul Enfermaria  
Acomodação em quarto coletivo

Direto Rio Azul Apartamento 
Acomodação individual

*valido até 30/12



Orientação Médica Telefônica

Uma ligação que leva saúde e tranquilidade para você e sua família. Você 
tira suas dúvidas sobre saúde com profissionais especializados, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, de forma gratuita e ilimitada em todo o País.
Você pode ligar sempre que precisar em diversas situações: 

• Acidentes domésticos e situações de emergência
• Exageros de fim de semana
• Dúvidas na gestação ou cuidados com os filhos
• Dúvidas sobre medicamentos, sintomas, mal-estar e gripe,
entre outros.

Para falar com os consultores, clique no botão “Solicitar Atendimento” 
na home do Aplicativo do SulAmérica Saúde ou ligue para
a central 0800-0800-888.

Serviços e Benefícios
O Direto Rio Azul ajuda a cuidar da saúde do beneficiário, até em casa.



Especialistas & Pronto Atendimento

Na SulAmérica, você poderá consultar médicos à distância de duas maneiras:

1. Agendar previamente sua teleconsulta, com alguns médicos da rede referenciada,
nas mais diversas especialidades. No app SulAmérica Saúde você pode selecionar um
dos médicos disponíveis para atendimento a distância e agendar sua consulta online
no dia e horário combinado, Você receberá um link via e-mail e SMS para acessar a
sua consulta, através do seu celular, computador ou tablet.

2. Ou realizar uma consulta no App SulAmérica Saúde, com médicos de plantão
disponíveis 24h por dia. Fale com um clínico geral ou pediatra e esclareça suas
dúvidas ou sintomas simples, diretamente do seu celular.

No final do atendimento (tanto com especialista quanto com um plantonista), caso 
necessário, você receberá a receita médica ou a solicitação de exame via SMS. 

Serviços e Benefícios
O Direto Rio Azul ajuda a cuidar da saúde do beneficiário, até em casa.

http://painel.programasaudeativa.com.br/medico-na-tela


Psicólogo na Tela

Mais uma oportunidade para cuidar da saúde mental. 

O serviço oferece sessões de Psicoterapia por vídeo, 
24h, todos os dias, de onde você estiver.

Basta acessar e agendar pelo App SulAmérica Saúde. 
Uma equipe de psicólogos treinada para prestar 
atendimento online está à disposição para oferecer 
conforto, acolhimento e cuidado aos beneficiários.

Serviços e Benefícios
O Direto Rio Azul ajuda a cuidar da saúde do 
beneficiário, até em casa.



Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter SulAmérica Direto Rio Azul é contar com atendimento e diagnóstico 
eficientes, em diversas especialidades.

Abrangência

+170 Clínicas, laboratórios, serviços de imagem e outros,
além dos médicos da nossa gestão integrada de saúde



O Hospital Quinta D’Or
O Hospital Quinta D’Or foi inaugurado em setembro de 2001 e está localizado em frente à Quinta da 
Boa Vista, no Rio de Janeiro. Surgiu da renovação do antigo Hospital São Francisco de Paula. Contando 
com profi ssionais de saúde altamente capacitados e tecnologia de ponta, o Hospital Quinta D’Or é 
um hospital geral, reconhecido pelo tratamento em casos de alta complexidade, por sua completa 
emergência e funciona 24 horas por dia.

Hospital Bangu
A tradição do Hospital Bangu vem desde a década de 70 quando já atuava com unidades emergenciais 
de adulto e infantil, cirúrgico geral, cirúrgico ortopédico, além de unidade ambulatorial de especialidades. 

Hospital Norte D’Or
O Hospital Norte D’Or alia a qualidade de sua infraestrutura a um excelente atendimento, com o mesmo 
padrão e serviços já reconhecidos da Rede D’Or São Luiz. Ele está localizado em Cascadura, uma das 
principais referências de excelência na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Hospital Niterói D’Or
O Hospital Niterói D’Or cresceu e hoje possui instalações altamente modernas, com parque 
tecnológico de ponta, elevado padrão de conforto e atendimento ambulatorial em diversas 
especialidades. Localizado no bairro de Santa Rosa, o Hospital Niterói D’Or conta com profi ssionais 
altamente qualifi cados que realizam procedimentos de baixa e alta complexidades.

Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter Direto Rio Azul é contar com os melhores hospitais. Confira alguns deles.

A maior rede hospitalar do país, referência em atendimento, infraestrutura e inovações tecnológicas, certifi cada por organizações brasileiras e internacionais. 



Hospital Rios D’Or
O Hospital Rios D’Or, inaugurado em março de 2009, é a quarta unidade da Rede D’Or São Luiz 
que chegou para preencher uma importante lacuna em serviços de saúde na área de Jacarepaguá, 
tornando-se referência internacional. Sua excelente localização permite o rápido atendimento e fácil 
acesso também para bairros próximos.

Hospital Real D’Or
Antigo Realcordis, o Hospital Real D’Or Materno Infantil, localizado em Bangu, é resultado de um grande 
investimento que visa oferecer à população das zonas oeste e norte atendimento especializado de 
qualidade e estrutura diferenciada. 

Caxias Real D’Or
O Caxias D’Or é um hospital geral preparado para atender casos de alta complexidade e conta com 
emergências adulto e pediátrica. Com localização privilegiada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no 
principal acesso a Duque de Caxias, o hospital permite fácil acesso inclusive aos moradores de outras 
regiões, como a Serra Fluminense e a Ilha do Governador.

Hospital Oeste D’Or
O Hospital Oeste D’Or, localizado em Campo Grande, é resultado de um grande investimento que 
visa oferecer à população atendimento de qualidade e estrutura diferenciada. Ele é o único hospital 
na região que já conquistou a acreditação ONA Nível 3 – Excelência em Gestão, pelo IQG – Instituto 
Qualisa de Gestão.

Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter Direto Rio Azul é contar com os melhores hospitais. Confi ra alguns deles.



Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter Direto Rio Azul é contar com atendimento e diagnóstico 
eficientes, em diversas especialidades.

+ de

100
especialidades à 

Laboratorial

Análises Clínicas, Ecocardiograma, Ultrassonografia, Raio-X e Genética, Exames de alta 
complexidade (Tomografia computadorizada, Ressonância magnética) e muito mais.

Em função de seu espírito inovador, e seguindo sua busca constante por excelência, o 
Richet conquistou selos de qualidade e acreditação pelas certificadoras de maior 
reconhecimento nacional e internacional.

• Pediatria
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Ginecologia
• Urologia
E muito mais!sua disposição. 

Ambulatorial

Cuidado completo para você: Atendimento Ambulatorial nos Hospitais da Rede D'Or. 



Até 85% de desconto em mais de 3.000 medicamentos e mais
de 10.000 farmácias credenciadas.

Total economizado pelos segurados em 2019: R$ 16.987.369,00.

Basta apresentar o cartão de identifi cação no ato da compra. 
Consulte a rede de farmácias e lista completa de medicamentos 
e dermocosméticos em sulamerica.com.br/saudeonline

Descontos* em vacinas, materiais hospitalares, 
spas, aluguel de veículos e muito mais.

(*) A disponibilidade do desconto é concedida de acordo com a região.

www.sulamericamais.com.br

Farmácias

Descontos
Quem tem Direto Rio Azul paga menos 
para se cuidar.



Aplicativo 
SulAmérica

Cartão digital, consulta
à rede, extrato de utilização, 

status de autorizações
de procedimentos

e outras facilidades.

Disponível para 
download

Central de Atendimento

Saúde Online
Consultar a rede referenciada, pesquisas de 
cobertura e autorizações de procedimentos 
www.sulamerica.com.br/saudeonline

Central de Relacionamento 24 horas
Urgência, emergência e informações
4004-5900 / 0800-970-0500



O plano SulAmérica Direto Rio Azul disponibiliza para você uma
Central de Agendamento Exclusiva para marcação
de consultas e exames.

Aproveite esta facilidade e entre em contato pelo telefone:

3003 3000
De segunda a sexta das 7h às 19h e aos
sábados das 7h às 13h 

Central de Agendamento



Nome técnico do produto Direto Rio II. Consulte as regras dos serviços, os planos elegíveis e quando usar o Médico na Tela, Psicólogo na Tela e a Orientação Médica Telefônica em 
www. sulamericasaudeativa.com.br. Estes serviços não são uma obrigatoriedade contratual e não são realizados em situações de emergência/urgência médicas ou desastres. Este 
material contém informações resumidas que poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Os benefícios aqui descritos estão sujeitos à capacidade técnica e poderão ser descontinuados, a 
exclusivo critério da SulAmérica. O atendimento de urgência e emergência é um benefício adicional e a SulAmérica reserva-se ao direito de alterar e/ou cancelar a qualquer tempo, sem 
aviso prévio. 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. e CNPJ: 
02.866.602/0001-51.SAC: 0800-722-0504 e Ouvidoria: 0800 725 3374, horário atendimento 08:30h às 17:30h (tenha em mãos o protocolo de atendimento). Gestão Integrada de 
Saúde: Ações de acompanhamento e promoção à saúde aderentes as necessidades dos segurados

Saiba mais em sulamericadireto.com.br/rio/
 ou acesse pelo QR Code

ANS - no 416428 ANS - no 006246
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