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Bradesco Saúde
Efetivo Ceará
O melhor equilíbrio entre
disponibilidade, qualidade e
eficiência, a custos competitivos.

PRAIA DE IRACEMA – FORTALEZA
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PRAIA DE CUMBUCO – FORTALEZA

Fortaleza tem encantos urbanos, praias lindas e um dos maiores parques aquáticos da América Latina. A religiosidade de Juazeiro do Norte, com seus romeiros, e a autenticidade deslumbrante de Jericoacoara traduzem uma natureza e uma cultura cheias de cartões-postais.
Tudo isso é o Ceará, com seu povo hospitaleiro, uma economia que
não para de crescer e ótimos índices de desenvolvimento humano e
de qualidade de vida.
Por isso mesmo, a Bradesco Saúde criou um plano para quem vive e trabalha no Ceará:
o Bradesco Saúde Efetivo. Com esse plano você tem cobertura para consultas,
exames, terapias e internação hospitalar (inclusive obstétrica), numa rede de parceiros com qualidade e eficiência reconhecidas, distribuídos pelo estado. Tudo isso a preços
acessíveis, para que você tenha a melhor relação custo/benefício.

Acreditação A Bradesco Saúde foi a primeira operadora de saúde acreditada no
Brasil, com certificação reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), e hoje possui o grau máximo de acreditação. Isso significa que, mais do que
seguir os critérios estabelecidos pela ANS, nosso compromisso é ser referência de
qualidade, inovação e eficiência, por meio do aprimoramento contínuo de processos.

FORTALEZA

HOSPITAL CURA D’ARS
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INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ - ICC
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HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE
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HOSPITAL OTOCLÍNICA
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HOSPITAL OTOCLÍNICA SUL

5
PROCLÍNICA
SANTA MARIA

14

Atendimento em todo o Brasil
com acomodação em quarto
individual ou enfermaria.

JUAZEIRO DO NORTE
HOSPITAL CRATO
MATERNIDADE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

1427

BARBALHA
HOSPITAL MATERNIDADE
SÃO VICENTE
DE PAULO

E para ver a rede de hospitais
completa, escaneie o QR Code
ao lado ou clique aqui.
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14237
TIPO DE ATENDIMENTO
HOSPITAL
PRONTO-SOCORRO ADULTO
PRONTO-SOCORRO INFANTIL
MATERNIDADE
CONSULTAS ELETIVAS
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO
QUALIFICAÇÃO
PROGRAMA
DE ACREDITAÇÃO

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO
Fortaleza
- Labpasteur (Grupo DASA)
- Unimagem (Grupo DASA)
Estátua de Padre Cícero – Juazeiro do Norte

A rede hospitalar mencionada é uma referência da Bradesco Saúde e pode ser alterada a qualquer tempo, seguindo-se as normas da
ANS. Para consultar a Rede Referenciada atualizada, inclusive em outras localidades, acesse www.bradescoseguros.com.br ou baixe,
gratuitamente, o aplicativo Bradesco Saúde nas lojas iOS e Android. Referência: Janeiro/2021.
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA DE FORTALEZA
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SOMENTE INTERNAÇÃO INFANTIL

A partir de

R$ 156,97

¹

A COPARTICIPAÇÃO É OPCIONAL
Coparticipação é o valor que o beneficiário paga referente a uma parte do custo de
procedimentos realizados.
• SPG² com opções de 10%, 20% ou 30% lineares, para consultas e Exames Simples Exames tipo A
• Empresarial com diversas opções de percentuais, nos casos de consultas, Exames
Simples - Exames tipo A, Exames Especiais - Exames tipo B e terapias
EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO³
Procedimento

Classificação

10%

20%

30%

Consulta

Consulta

R$ 11,00

R$ 22,00

R$ 33,00

Hemograma completo

Exames Simples Exames tipo A

R$ 1,10

R$ 2,21

R$ 3,31

Tomografia
Computadorizada de Crânio
– com filme⁴

Exames Especiais Exames tipo B

R$ 25,13

R$ 50,26

R$ 75,39

UM PLANO COM A CARA DO CEARÁ
Quem estiver fora do Ceará tem a tranquilidade de contar com atendimento por rede
referenciada de abrangência nacional. E não é só isso. O Bradesco Saúde Efetivo Ceará
também contempla reembolso 100% digital⁵ para todos os procedimentos médico-hospitalares cobertos pelo plano.
¹ Valor referente ao Plano Bradesco Saúde Efetivo SPG na tabela de 4 a 29 vidas do Nordeste (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 - Exames tipo A. Registro ANS 483996190 - Bradesco Saúde Efetivo IV E CE copart. Valor válido até
a mudança da tabela. Referência: Janeiro/2021.
² Seguro para Grupos (3 a 199 pessoas).
³ Os valores de COPARTICIPAÇÃO foram calculados com base nos valores médios dos procedimentos e podem variar de acordo com
o prestador e a tabela de valores com ele pactuada. Referência: Janeiro/2021.
⁴ Exemplo de coparticipação aplicável exclusivamente aos planos de empresas do segmento a partir de 200 pessoas.
⁵ Sendo respeitados os limites contratuais.

BENEFÍCIOS, DIFERENCIAIS E FACILIDADES
Saúde Digital
A telemedicina da Bradesco Saúde pode ser acessada pelo aplicativo, sendo
possível realizar consultas imediatas ou agendadas com médicos 24 horas por
dia, sete dias por semana, e usar chat para tirar dúvidas com profissionais da
saúde. E, para consultas com profissionais referenciados, como médicos, psicólogos e nutricionistas, basta acessar a área exclusiva do cliente no site bradescosaude.com.br, conferir as especialidades disponíveis e ver com o referenciado de sua escolha como agendar uma videoconsulta. Em casos de Covid-19,
conte também com orientação pelo telefone 0800 941 6361 e pelo hotsite
bradescosaude.com.br/coronavirus.

Site e app Bradesco Saúde
Com o aplicativo ou pelo site da Bradesco Saúde, o beneficiário busca os prestadores da rede referenciada, acessa o Saúde Digital – a telemedicina da Bradesco Saúde – e a carteirinha digital do plano, consulta o status dos pedidos de
senha para procedimentos que exigem verificação prévia de cobertura, solicita
e acompanha reembolso – 100% Digital – e muito mais. Tudo isso de forma rápida e prática!

Cobertura ampliada de transplantes
Além dos transplantes previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, editado pela ANS, a Bradesco Saúde oferece cobertura para os seguintes transplantes: coração, cardiopulmonar, pulmão, fígado, pâncreas e
duplo rim-pâncreas.

Plano Odontológico Conjugado (opcional)
Sua empresa pode optar pelo Bradesco Saúde Efetivo conjugado ao Plano
Odontológico Bradesco Dental1, em condições especiais. E, para simplificar, com
uma só carteirinha.
¹ A marca Bradesco Dental faz parte do Grupo OdontoPrev, empresa líder no mercado brasileiro de planos odontológicos.

Desconto Farmácia
Descontos² em mais de 12 mil farmácias credenciadas em todo o país. O programa conta com estabelecimentos como Extrafarma e Drogasil. Condições
especiais, inclusive, na rede Pague Menos, que garante descontos a partir de
35% em genéricos e 20% em medicamentos de marca. A lista completa de
farmácias e medicamentos contemplados no programa está disponível para
consulta no portal 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

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
(Movimentação Expressa de Seguro para Grupos).
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² V
 álido enquanto o contrato entre a Bradesco Saúde e a Orizon estiver em vigor, assim como o convênio entre a Orizon
e as farmácias credenciadas.

CANOA QUEBRADA – ARACATI

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.

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

bradescosaude.com.br
Siga a Bradesco Saúde nas redes sociais.

Produtos registrados na ANS sob os números:
483995191 - Bradesco Saúde Efetivo IV Q CE
483994193 - Bradesco Saúde Efetivo IV Q CE copart
483997198 - Bradesco Saúde Efetivo IV E CE
483996190 - Bradesco Saúde Efetivo IV E CE copart.
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 Janeiro/2021.

