MAIS SAÚDE PARA SÃO PAULO E REGIÃO,
COM DUAS OPÇÕES DE PLANOS, MUITOS BENEFÍCIOS
E FEITO SOB MEDIDA PRA VOCÊ.

O SulAmérica Direto Sampa
é um plano de saúde inteligente
O SulAmérica Direto Sampa é um plano de
saúde exclusivo para a cidade de São Paulo
e região, que oferece duas escolhas para as
empresas a partir de 3 vidas: Direto Sampa
Branco e Direto Sampa Azul. Ambas com
redes de excelência no atendimento e muitos
benefícios inovadores para levar saúde,
bem-estar e facilidades aos segurados.
Não importa qual seja a sua escolha, com
o Direto Sampa você sempre poderá contar
com a qualidade e experiência da SulAmérica.

Para empresas a
partir de 2 vidas*

(*) Condição especial válida até 31/12

Rede regional eficiente com
prestadores de alta qualidade

Maior previsibilidade
e controle de custos

Excelente custo x benefício

Características dos Planos

Planos repletos de benefícios. Mais saúde e qualidade de vida para o paulistano.
Atendimento
Ambulatorial e hospitalar
com obstetrícia
Benefício Adicional
Atendimento de urgência e
emergência em mais de 30
hospitais nas principais
capitais do Brasil
Reembolso
exclusivo para fisioterapia,
nutrição, psicologia,
fonoaudiologia, acupuntura
e terapia ocupacional
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 Sampa Enfermaria
Acomodação em quarto coletivo
Direto Sampa Apartamento
Acomodação individual

Azul

Branco
ABRANGÊNCIA:
São Paulo, Guarulhos, Barueri, Osasco, Mauá, Diadema,
Santo André, São Caetano, São Bernardo, Taboão da Serra.

ABRANGÊNCIA:
São Paulo, Guarulhos, Barueri, Osasco, Mauá, Diadema,
Santo André, São Caetano, São Bernardo, Taboão da Serra.
+ Carapicuíba e Ribeirão Pires.

Hospital Oswaldo Cruz
Vergueiro

Hospital e Maternidade
SEPACO

Hospital GRAAC

Hospital São Luiz
Jabaquara

Hospital e Maternidade
SEPACO

Hospital Assunção

Hospital e Maternidade
Santa Maria

Hospital Infantil Sabará

Hospital Neomater

Hospital Villa Lobos

Hospital Sino Brasileiro

Hospital da Criança

E MUITO MAIS!

E MUITO MAIS!
São Paulo: Cema Hosp. Especializado, Cruz Vermelha Brasileira, Centro de Trat.
Bezerra de Menezes, Hospital Santa Marcelina Osasco: Hospital Cruzeiro do
Sul, São Bernardo: Centro de Trat Bezerra de Menezes Guarulhos: Hospital e
Maternidade Guarulhos.

São Paulo: Hospital Leforte Morumbi, Hospital Nipo Brasileiro,
Cruz Vermelha Brasileira, Hospital de Olhos Paulista, Hospital Aviccena,
Hospital Santa Marcelina, Hospital Albert Sabin, Hospital das Clínicas
Fmusp, Centro de Trat. Bezerra de Menezes Santo André: Hosp. e Mat.
Brasil, Hospital e Maternidade Bartira São Bernardo: Centro de Trat Bezerra
de Menezes, Hospital Ifor RibeirãoPires: Hospital Ribeirão Pires Taboão da
Serra: Family Hospital Carapicuíba Hospital Alpha Med.

Parceria ambulatorial com

+1500
Médicos

+60

Especialidades

+48

Centros Médicos

+350

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

Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter

Branco

é contar com os melhores hospitais. Confira alguns deles.

Hospital Owaldo Cruz - Vergueiro
O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é um dos maiores centros hospitalares da América Latina. Com atuação de referência em serviços
de alta complexidade, a Instituição completa 123 anos em 2020. O Hospital conta com um corpo clínico renomado e uma das mais
qualificadas assistências do país. Os pacientes têm acesso aos mais altos padrões de qualidade e de segurança no atendimento,
atestados pela certificação da Joint Commission International (JCI) – principal agência mundial de acreditação em saúde.

Hospital Infantil Sabará
Um dos únicos hospitais exclusivamente pediátricos do Brasil e único privado no estado de São Paulo. Atende cerca de 120 mil crianças
por ano e disponibiliza aos seus pacientes médicos de todas as especialidades pediátricas, o que significa uma grande concentração de
conhecimento e experiência do cuidado infantil. É um dos poucos hospitais pediátricos no mundo, fora dos Estados Unidos, acreditado
pela Joint Commission International.

Hospital e Maternidade Santa Maria
O Hospital Santa Maria faz parte do grupo Santa Joana, sinônimo de qualidade e excelência e o maior grupo de maternidades da América
Latina, referência em gestação de alto risco e no cuidado de bebês prematuros.

Hospital e Maternidade SEPACO
Inaugurado em 1979, O Hospital Sepaco é referência no controle de infecção hospitalar no Brasil. Voltado para atender alta complexidade, conta
com mais de 250 leitos (enfermaria, apartamento e UTIs Adulto, Neonatal e Pediátrica), um corpo clínico com sólida formação profissional em várias
especialidades, além de modernos equipamentos para diagnósticos.

Hospital GRAAC
O Hospital do GRAACC possui todos os recursos para diagnosticar e tratar o câncer infantojuvenil, em uma perspectiva multiprofissional, integrada
e humanizada. É o primeiro centro médico brasileiro especializado em oncologia pediátrica e receber a acreditação internacional JCI, chancelando a
excelência e a segurança de seus procedimentos e condutas.

Hospital Neomater
O Hospital é referência para a cidade de São Bernardo do Campo e região do Grande ABC. Mais do que prestar assistência à saúde, o Hospital
Neomater oferece acolhimento para o paciente e seu acompanhante a fim de proporcionar bem-estar durante o período de internação. Com
alto padrão de hotelaria, os pacientes ficam acomodados em quartos modernos, projetados para garantir o máximo de conforto e tranquilidade
durante o restabelecimento da sua saúde.

Rede Hospitalar e de Atendimento
Ter

Azul

é contar com os melhores hospitais. Confira alguns deles.
Hospitais da Rede D’Or São Luiz

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

Hospital São Luiz Jabaquara

O São Luiz unidade Jabaquara é um hospital geral de alta complexidade referência. Conta com pronto-socorro adulto e ortopédico, centro cirúrgico
moderno e um completo centro de diagnósticos. É reconhecido principalmente nas áreas de ortopedia, urologia, neurocirurgia, cirurgia geral, cirurgia
bariátrica, oncologia e Medicina Hiperbárica.

Hospital Villa Lobos

O Villa-Lobos é um hospital geral de alta complexidade. Conta com equipes médicas capacitadas e preparadas. Oferece cerca de 750 profissionais
entre médicos, colaboradores de enfermagem e funcionários de apoio; Centro cirúrgico de alta complexidade dotado de equipamentos de última
geração; UTI Adulta; 154 leitos.

Hospital e Maternidade Sino Brasileiro

O Hospital e Maternidade Sino Brasileiro foi fundado em 2002, sendo pioneiro na região em atendimento humanizado. O hospital conta com um
corpo clínico renomado, instalações modernas renovadas e bem equipadas com tecnologia de ponta.

Hospital e Maternidade SEPACO

Inaugurado em 1979, O Hospital Sepaco é referência no controle de infecção hospitalar no Brasil. Voltado para atender alta complexidade, conta
com mais de 250 leitos (enfermaria, apartamento e UTIs Adulto, Neonatal e Pediátrica), um corpo clínico com sólida formação profissional em várias
especialidades, além de modernos equipamentos para diagnósticos.

Hospital Assunção

O Hospital Assunção foi fundado em 1972 e vem oferecendo, desde então, atendimento de saúde com qualidade à comunidade do Grande ABC
paulista. O alto padrão dos serviços prestados e o respeito pela vida em primeiro lugar nortearam a construção de uma história de sucesso, que
se funde ao crescimento e ao desenvolvimento da região.

Hospital da Criança

O Hospital da Criança foi fundado em 1998, no bairro do Jabaquara, se tornando até hoje um dos poucos hospitais que oferece atendimento
exclusivamente para o público infantil em São Paulo, sendo o único da região sul da capital. A saúde e o desenvolvimento infantil da unidade
pediátrica do Hospital da Criança é tratada com um diferencial: tecnologia de ponta para atender desde quadros clínicos em geral, até mesmo em
casos mais complexos.

Serviços e Benefícios

O Direto Sampa 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 Sampa ajuda a cuidar da saúde do beneficiário,
até em casa.

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 Sampa ajuda a cuidar da saúde do beneficiário, até em casa.

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 comos 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.

Rede Hospitalar e de Atendimento

Ter Direto Sampa é contar com atendimento e diagnóstico eficientes,
em diversas especialidades.
Laboratorial
Análises Clínicas, Ecocardiograma, Ultrassonografia, Raio-X e Genética

Exames de alta complexidade (Tomografia computadorizada, Ressonância magnética) e muito mais.
Parceria laboratorial com
Azul

A a+ medicina diagnóstica leva a assinatura de ética, inovação, sustentabilidade e
qualidade do Grupo Fleury, uma empresa altamente reconhecida no Brasil e no
exterior em seus 90 anos de história.

Ambulatorial
Branco

Azul

+ de

100
especialidades à
sua disposição.

Atendimento Ambulatorial em parceria com Dr. Consulta
Atendimento Ambulatorial nos Hospitais da Rede D'Or.
• Pediatria
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Ginecologia
• Urologia

E muito mais!

Descontos

Quem tem Direto Sampa tá com tudo e paga menos
para se cuidar.

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

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

Farmácias
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 identificação no ato da compra.
Consulte a rede de farmácias e lista completa de medicamentos
e dermocosméticos em sulamerica.com.br/saudeonline

Central de Atendimento
Saúde Online

Consultar a rede referenciada, pesquisas
de cobertura e autorizações de
procedimentos

www.sulamerica.com.br/
saudeonline
Aplicativo
SulAmérica
Cartão digital, consulta
à rede, extrato de utilização,
status de autorizações
de procedimentos
e outras facilidades.

Disponível para
download

Central de Relacionamento 24 horas
Urgência, emergência e informações

4004-5900 / 0800-970-0500

Branco

Agendamento online pelo App SulAmérica Saúde
Pelo celular, você marca com mais facilidade suas
consultas, com disponibilidade até para o mesmo dia.

Azul

Central Exclusiva de agendamento
de consultas e exames

De segunda à sexta-feira das 7h às 19h
e aos sábados das 7h às 13h.

ANS - no 006246
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Saiba mais em sulamericadiretosampa.com.br
ou acesse pelo QR Code

ANS - no 416428

Nomes técnicos dos produtos Direto SP BCx e Direto SP 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

