Recife
O melhor equilíbrio entre
disponibilidade, qualidade
e eficiência, a custos
competitivos.

Recife é uma cidade única. Combina casarões antigos com beleza
natural surpreendente. Tem muita história para contar. E uma riqueza
cultural maravilhosa – que vai dos passos do frevo e do ritmo do
maracatu à arte de Brennand. Sem falar nos sabores, no sotaque
sem igual e no povo festeiro e apaixonado, que só existem aqui.
Por isso mesmo a Bradesco Saúde criou um plano para quem vive e trabalha
no Recife: o Bradesco Saúde Efetivo. Com esse plano você tem cobertura para
atendimento ambulatorial e hospitalar (com obstetrícia), numa rede abrangente
de parceiros com qualidade e eficiência reconhecidas. Que estão bem localizados,
distribuídos em diversos pontos da cidade. Tudo isso a preços acessíveis, para
que você tenha a melhor relação custo/benefício.
Atendimento em todo o Brasil com acomodação em quarto individual ou enfermaria.
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Acreditação

A Bradesco Saúde não para de trabalhar para

otimizar processos e se modernizar. Para oferecer mais qualidade
para você e seus funcionários. Por isso mesmo, pela terceira
vez, foi acreditada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação.

Hospitais e Serviços de Diagnóstico em Recife

Tipo de Atendimento

Real Hospital Português – unidade principal
CEMUB Hospital Boa Viagem
Hospital de Olhos Santa Luzia
Hospital de Ortopedia e Fraturas
Hospital de Olhos do Recife
Pronto Socorro Infantil Jorge Medeiros
Hospital SOS Mão
Real Hospital Português – unidade Boa Viagem
Hospital de Fraturas
Visão Center Oftalmologia
Centro Hospitalar Albert Sabin
Hospital Jayme da Fonte
Seope
Hospital de Ávila
Diagmax Diagnóstico por Imagem
Laboratório CERPE
Laboratório Gilson Cidrim
Para consultar a Rede Referenciada em outras localidades, acesse
www.bradescoseguros.com.br ou baixe, gratuitamente, o aplicativo
Bradesco Saúde nas lojas iOS e Android.

HOSPITAL
PRONTO-SOCORRO
MATERNIDADE
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

A partir de 228,51*
A coparticipação é opcional
Coparticipação é o valor que o Beneficiário paga referente
a uma parte do custo de procedimentos realizados.
• SPG com opções de 10%, 20% ou 30% lineares, para consultas e exames simples
• Empresarial com diversas opções de percentuais, nos casos de consultas, exames simples e especiais e terapias
EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO**
Procedimentos

Classificação

10%

20%

30%

Consulta

Consulta

R$9,50

R$19,00

R$28,50

Hemograma completo

Exame simples

R$1,03

R$2,06

R$3,09

Tomografia
Computadorizada de
Crânio – com filme

Exame especial

R$25,13

R$50,26

R$75,39

**Os valores de COPARTICIPAÇÃO foram calculados com base nos valores médios dos procedimentos e podem
variar de acordo com o prestador e o valor da tabela de valores com ele pactuada. Referência: Agosto/2019

Um plano com a cara da sua cidade, aceito em todo o Brasil
Quem estiver fora de Recife tem a tranquilidade de contar com atendimento por rede
referenciada de abrangência nacional. E não é só isso. O Bradesco Saúde Efetivo
também contempla reembolso para todos os procedimentos médico-hospitalares
cobertos pelo plano.
* Valor referente ao Plano Bradesco Saúde Efetivo SPG na tabela de 4 a 29 vidas
de Pernambuco (mínimo de 2 titulares), Enfermaria, de 0 a 18 anos, Ambulatorial
e Hospitalar com Obstetrícia, Coletivo Empresarial, com contratação
compulsória e 30% de coparticipação em consultas e exames simples.
Registro ANS 480293184 -Bradesco Saúde Efetivo III E CE copart.
Valor válido até a mudança da tabela. Referência: Agosto/2019

Plano singular. Beneficiário singular.
Cobertura Ampliada de Transplantes A Bradesco Saúde oferece cobertura diferenciada, que contempla transplantes de coração, cardiopulmonar,
de pulmão, fígado, pâncreas e duplo rim-pâncreas1 .
Carteirinha Virtual

Mais agilidade e segurança no atendimento ao

Beneficiário na Rede Referenciada, com QR Code exclusivo, disponível
no aplicativo Bradesco Seguros.
Plano Odontológico

Sua empresa pode optar pelo Bradesco Saúde

Efetivo conjugado ao Plano Odontológico Bradesco Dental, em condições
especiais. E, para simplificar, com um só cartão de identificação.
Ferramentas de Gestão

Fornecem informações e relatórios feitos

sob medida para o gerenciamento do plano contratado. Movimentação
cadastral ágil e fácil pelo sistema MOVE SPG.
Desconto Farmácia2

Descontos de até 85% em mais de 2.400 medi-

camentos genéricos e de marca em diversas farmácias credenciadas da
região – como Extrafarma, Bongi, Drogasil e Permanente. Disponíveis
para consulta no site da Bradesco Seguros ou no APP Bradesco Saúde.
Clube de Vantagens

Os Beneficiários Bradesco Saúde contam com

descontos exclusivos em serviços, restaurantes, academias e lojas conveniadas em todo o Brasil. Para saber mais acesse www.bradescoseguros.
com.br/clientes/clube-de-vantagens
Aplicativo Bradesco Saúde Além de acessar uma área exclusiva no portal
da Bradesco Seguros, com diversas informações e serviços, você pode
fazer o download do aplicativo Bradesco Saúde. É rápido e prático: com o
APP, você consulta o status dos pedidos de senha para procedimentos que
exigem verificação prévia de cobertura, solicita e acompanha reembolsos.
E muito mais! Na hora em que precisar.

Escaneie o
QR code ao
lado e instale
o aplicativo.

Caso tenha outros produtos, baixe
também o aplicativo da Bradesco
Seguros e tenha, em um único local,
todas as informações sobre seus
seguros contratados.

No caso do produto Empresarial (acima de 200 vidas), a cobertura para os transplantes não obrigatórios
é decidida pela Empresa Contratante.
Válido enquanto o contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon estiver em vigor, assim como o convênio
entre a Orizon e as farmácias credenciadas.
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2 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004 2700 | 0800 701 2700
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2708
OUVIDORIA: 0800 701 7000

bradescoseguros.com.br/saude
@BradescoSeguros
facebook.com/BradescoSeguros

CNPJ: 92.693.118/0001-60. As informações e as imagens contidas neste material são indicativas. Os direitos e
as obrigações encontram-se nas Condições Gerais do seguro contratado. Todos os serviços estão sujeitos a
limites e especificações estabelecidos no contrato. A Bradesco Saúde não comercializa planos individuais. Lei
nº 12.741/12 sobre tributos incidentes: PIS: 0,65%1, COFINS: 4,00%1 e IOF: entre 0% e 7,38%1. 1 Apurados e
recolhidos nos termos da legislação aplicável. Cód. Mat.: 72.066-1. Versão Ago/2019.

