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MANUAL    

2018/2019
PLANOS EMPRESARIAIS

DO BENEFICIÁRIO



gora você está protegido(a) por um plano 
de saúde criado com o objetivo principal de 

oferecer um elevado padrão de atendimen-
to, conforto e segurança para você e para os seus 
dependentes incluídos no plano. O Sabin Sinai é 
uma empresa que traz na sua estrutura a garan-
tia de solidez e credibilidade. Nossa preocupação 
é cuidar da sua saúde por completo. Este Manual 
do Beneficiário visa ajudá-lo a conhecer melhor o 
seu plano. Por isso, é importante que você o leia 
com atenção e consulte-o sempre que necessário. 
Ele contém informações indicativas, que atendem à 
grande maioria dos contratos. Eventualmente, em 
situações particulares, o seu plano pode ter con-
dições diferentes. Nestes casos, é importante que 
você consulte o RH da sua empresa para maiores 
esclarecimentos.
   É um grande prazer para nós cuidarmos da sua 
saúde. Você fez a melhor escolha!

Cordialmente,

[PROTEÇÃO]

Diretoria Sabin Sinai
Vita Assistência à Saúde Ltda.
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CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO SABIN SINAI
O Cartão de Identi fi cação Sabin Sinai é o documento que possibilita que 

você e os seus dependentes no plano sejam atendidos na Rede Credencia-
da. É através dele que os profi ssionais, clínicas, hospitais e demais locais 
credenciados irão identi fi cá-lo como benefi ciário e solicitar ao Sabin Sinai a 
liberação dos seus atendimentos.

O cartão é um documento pessoal e intransferível. Cada membro da 
sua família terá o seu próprio cartão. Ao recebê-lo(s), confi ra se os seus 
dados estão corretos. Qualquer necessidade de alteração, informe-nos ime-
diatamente. Em todos os atendimentos é imprescindível a apresentação do 
Cartão Sabin Sinai, acompanhado de um documento de identi dade.Cuide 
bem do seu cartão. Ele é a sua garanti a de atendimento, não o empreste a 
ninguém. 

Em caso de perda ou roubo do Cartão, comunique imediatamente ao 
Sabin Sinai e solicite a 2ª via.

Atendimento ao recém nascido sem Cartão Sabin Sinai
Nos casos em que o recém nascido seja fi lho(a) de pai ou mãe benefi ci-

ário do Sabin Sinai, o mesmo tem direito ao atendimento nos primeiros 30 
dias de vida com a apresentação do Cartão da mãe/pai. A parti r dos 30 dias 
de vida, caso o(a) fi lho(a) venha a fazer parte do plano, ele(a) deverá usar o 
seu próprio Cartão Sabin Sinai. A inclusão do recém nascido no plano deverá 
ser feita em até 30 dias do nascimento para que ela ocorra sem carência, 
ou com o aproveitamento das carências já cumpridas pelo ti tular. Após este 
prazo, a inclusão sofrerá as carências normais.

Eventualmente, o contrato da sua empresa poderá ter parti cularidades    
em relação às categorias previstas. Consulte o RH.

QUEM ESTÁ COBERTO?
A cobertura do Sabin Sinai é garanti da para todos os ti tulares e depen-

dentes efeti vamente incluídos no Plano.

Titulares
Podem ser os sócios, diretores, funcionários que possuam vínculo em-

pregatí cio ou estatutário com a empresa. Além desses, trabalhadores tem-
porários, estagiários e menores aprendizes também podem ser ti tulares.

Dependentes
São as pessoas do grupo familiar do benefi ciário ti tular, com os seguin-

tes graus de parentesco:

Cônjuge ou companheiro(a) com união estável;

Filhos até 18 (dezoito) anos;

Filhos até 24 (vinte e quatro) anos, se estudantes;

Filhos inválidos de qualquer idade.

INCLUSÕES
O prazo para inclusão é de até 30 (trinta) dias após a data da admis-
são do novo funcionário ou sócio. Para a inclusão de dependentes, 
deve ser observado o prazo de até 30 (trinta) dias após a data do nas-
cimento, casamento ou adoção. Após este prazo, a inclusão sofrerá 
as carências normais. Solicite ao RH o formulário próprio e anexe 
cópia dos documentos pessoais. Para contratos de empresas com 
número de usuários superior a 30 (trinta), a isenção de carências é 
assegurada, desde que a inclusão do benefi ciário obedeça aos pra-
zos informados acima.
EXCLUSÕES
O pedido de exclusão do plano deve ser formalizado por escrito e en-
tregue ao RH da sua empresa, que cuidará dos procedimentos junto 
ao Sabin Sinai.
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[COBERTURA]

Os Planos Sabin Sinai possuem toda a cobertura prevista 
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, criado 
pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) 

de acordo com as Diretrizes de Utilização (DUT) e Diretrizes 
Clínicas (DC). A ANS é o órgão do governo regulador e regu-

lamentador de todos os planos de saúde do Brasil. Periodi-
camente, a ANS reanalisa as coberturas previstas, podendo 
alterá-las, por exemplo, incluindo novos procedimentos e/
ou tecnologias. Todas as atualizações previstas pela ANS são 
automaticamente incorporadas ao seu plano Sabin Sinai.
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ENFERMARIA
ALBERT SABIN

RECEPÇÃO
ALBERT SABIN

APARTAMENTO
ALBERT SABIN

Estão previstos no contrato:
•	 Atendimento de Urgência e Emergência 24 horas

•	 Consultas médicas, em clínicas básicas e especializadas (especialidades 
médicas), inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conse-
lho Federal de Medicina – CFM

•	 Exames simples, complementares e de alta Complexidade

•	 Terapias

•	 Cirurgias Ambulatoriais

•	 Internações Clínicas e Cirúrgicas, incluindo UTI

•	 Quimioterapia e Radioterapia

•	 Transplante de Rim, Córnea e Medula Óssea

•	 Diálise e Hemodiálise

•	 Acupuntura

•	 Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia, Nutrição

•	 Cobertura Pré-Natal, Parto e Assistência Completa ao Recém-nascido

•	 Demais coberturas previstas na Lei 9656/98 e atualizações.

APARTAMENTO
MONTE SINAI

ENFERMARIA
MONTE SINAI

LOBBY/RECEPÇÃO
MONTE SINAI

PROCEDIMENTOS COBERTOS 
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PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS
Estão excluídas as coberturas que não são obrigatórias de acordo com o 

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, exceto se claramente expressas 
no contrato.

Dentre as principais exclusões encontram-se: 

a) Atendimentos prestados antes do início da vigência contratual ou 
do cumprimento das carências, respeitadas as demais condições 
contratuais;

b) Procedimentos assistenciais que exijam autorização prévia, realiza-
dos à revelia do Sabin Sinai sem atendimento às condições previstas 
no contrato;

c) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental, ou seja, aqueles que 
empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não 
registrados/não regularizados no país, bem como, aqueles que são 
considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina 
– CFM, e, ainda, aqueles cujas indicações não constem da bula/ma-
nual registrada na ANVISA (uso off-label);

d) Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como 
órteses e próteses não implantadas cirurgicamente para o mesmo 
fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da 
função de órgão ou de parte do corpo humano lesionada, seja por 
enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita;

e) Inseminação artificial, entendida como técnica de reprodução as-
sistida para alcançar a fertilização, entre outras técnicas;

f) Cirurgia plástica estética de qualquer natureza;
g) Tratamento esclerosante de varizes;
h) Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com fina-

lidade estética, assim como em clínicas de emagrecimento, clínicas 
de repouso, estâncias hidrominerais, estabelecimentos para aco-
lhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados 
médicos em ambiente hospitalar; 

i) Despesas com assistência odontológica de qualquer natureza 
(diagnóstica, clínica ou cirúrgica), inclusive relacionadas com aci-
dentes, exceto cirurgias buco-maxilo-faciais que necessitem de am-
biente hospitalar;

j) Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou 
seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração 
em ambiente externo ao de unidade de saúde;

k) Aplicação de vacinas preventivas e hipossensibilizantes;
l) Serviços de enfermagem em caráter particular, seja em regime hos-

pitalar ou domiciliar, mesmo que as condições do paciente exijam 
cuidados especiais ou extraordinários;

m) Aparelhos ortopédicos, aluguel de equipamentos hospitalares e si-
milares, inclusive para utilização após a alta concedida pelo médico 
assistente, mesmo que relacionados com o atendimento médico-
-hospitalar e/ou necessários à continuidade do tratamento do be-
neficiário;

n) Acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital ao acompa-
nhante do Usuário, exceto para pacientes menores de 18 anos, 
com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de necessida-
des especiais, nos termos definidos pelo contrato;

o) Despesas hospitalares extraordinárias tais como: serviços telefô-
nicos, uso de televisão, alimentação não prevista no tratamento, 
lavagem de roupas, produtos de toalete e de higiene pessoal e 
quaisquer outras despesas que não sejam vinculadas à cobertura 
do contrato;

p) Cirurgia para mudança de sexo;
q) Especialidades médicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina;
r)  Consultas, assistência, internação ou qualquer tipo de atendimen-

to domiciliar (home care) realizado por profissional de saúde, mes-
mo em caráter de urgência e emergência, 

s) Remoção domiciliar, aérea ou marítima
t) Exames para piscina ou ginástica, necropsias, medicina ortomolecu-

lar e mineralograma do cabelo;
u) Investigação de paternidade, maternidade ou consanguinidade;
v) Check up, entendido como a solicitação e realização de exames na 

ausência de sintomas ou doença;
w) Procedimentos não discriminados no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS vigente na data do evento.

d)

e)

f)

o)

v)

w)
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Doenças e Lesões Preexistentes (DLP)
Doenças e Lesões Preexistentes (DLP) são aquelas que o beneficiário ou 

seu representante legal saiba ser portador no momento da contratação ou 
adesão ao plano de saúde. Estas DLP devem ser claramente informadas no 
documento denominado “Declaração de Saúde”. 

   Havendo declaração de doença ou lesão preexistente, será oferecida 
pelo plano de saúde a Cobertura Parcial Temporária (CPT), que é a suspen-
são por 24 meses das coberturas para procedimentos de alta complexidade, 
internações cirúrgicas ou em leitos de alta tecnologia, relacionados exclusi-
vamente à DLP declarada.

A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexis-
tente da qual o beneficiário saiba ser portador no momento do preenchi-
mento da declaração, para si ou para qualquer dependente, desde que 
comprovada junto à ANS, pode acarretar a suspensão ou o cancelamento 
do plano. Nesse caso, o beneficiário será responsável pelo pagamento das 
despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida.

    Eventualmente a sua empresa pode ser dispensada do preenchimento 
    desta Declaração pelos seus funcionários. Consulte o seu RH.

COPARTICIPAÇÃO
A Coparticipação Ambulatorial é um mecanismo financeiro moderador, 

cujo percentual será descontado do usuário titular todas as vezes que você 
e/ou seus dependentes utilizarem atendimentos ambulatoriais (consultas, 
exames, terapias, etc), tornando mais equilibradas as utilizações do grupo 
familiar.

A Coparticipação em Internações é um valor fixo em reais (R$), ajustado 
anualmente, que será descontado do usuário titular em toda e qualquer 
internação hospitalar de cada pessoa do grupo familiar, independente da 
duração da internação. Durante o período que durar a internação, não se-
rão cobradas outras coparticipações sobre os procedimentos realizados.

Importante destacar que não deve ser feito nenhum pagamento em dinhei-
ro, cheque, cartão ou similar diretamente a nenhum prestador. Todo e qualquer 
repasse financeiro é realizado pelo Sabin Sinai para os credenciados.

Para as internações psiquiátricas, a cobrança de coparticipação é diferencia-
da, de acordo com as normas da ANS e a previsão contratual de cada empresa. 

A cobrança da coparticipação é feita juntamente com a fatura da empresa 
e será descontada posteriormente na Folha de Pagamento do funcionário.

Caso a sua empresa possua um número de usuários inscritos igual ou 
superior a 30 (trinta), haverá a isenção de carências, desde que a inclusão 
do beneficiário ocorra em até 30 dias da data da admissão do funcionário, 
ou 30 dias do casamento, nascimento ou adoção. Inclusões fora deste prazo 
deverão cumprir as carências normalmente.

Confira as carências do seu plano, informadas no verso do Cartão Sabin Sinai.

Urgências e Emergências durante o período de carência
As urgências e emergências provenientes de acidente pessoal estão co-

bertas após 24 horas da vigência do contrato. Nos demais casos de urgência 
e emergência, segundo a legislação, está garantido o atendimento de até 
12 horas no pronto-socorro, enquanto não for cumprida a carência para a 
internação. Ou seja, decorrido este prazo, o beneficiário e/ou sua família as-
sumirão o pagamento das despesas do hospital particular.  Caso  não  tenha  
condições de arcar com os gastos, a operadora irá providenciar e custear a 
sua remoção para um hospital público.

Caso a remoção não seja possível por oferecer risco ao paciente, a ANS 
define que cessa a responsabilidade da operadora, passando a correr por 
conta da família do beneficiário. 

CARÊNCIAS
O período de carência é o prazo contado a partir da data de início da 

vigência do plano do beneficiário, durante o qual ele não possui direito ao 
atendimento.

Os prazos de carência são previstos em Lei e ratificados no contrato e 
estão resumidos no quadro abaixo.

PROCEDIMENTOS CARÊNCIAS

Urgência e Emergência 24 horas

Consultas e Exames Simples 30 dias

Exames especiais de alto custo 120 dias

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição 180 dias

Diálise, hemodiálise e cirurgias ambulatoriais 180 dias

Quimioterapia e Radioterapia 180 dias

Internação Clínica/cirúrgica e psiquiátrica 180 dias

Internação Obstétrica 300 dias

Doenças e lesões preexistentes 24 meses
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COMO UTILIZAR OS SERVIÇOS 
DA REDE CREDENCIADA SABIN SINAI

CONSULTAS MÉDICAS
Escolha no Guia Médico ou pelo site www.sabinsinai.com.br o profis-

sional ou clínica em que você deseja ser atendido, de acordo com a abran-
gência do seu plano.

Ligue e marque a sua consulta. Compareça ao endereço no horário mar-
cado, levando consigo o Cartão Sabin Sinai e um documento de identidade.

CONSULTAS EM NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA 
ACUNPUNTURA OU FONOAUDIOLOGIA

Estas categorias de atendimento são consideradas TERAPIAS e necessi-
tam de pré autorização pelo Sabin Sinai. É preciso levar o pedido médico, 
o Cartão Sabin Sinai e um documento de identidade para que seja feita a 
liberação do procedimento.

   É importante que a autorização seja obtida antes de agendar o atendimento.

EXAMES
Pelas normas da ANS, caso o seu médico solicite exames para comple-

mentar o seu diagnóstico, dependendo do exame, pode ser necessária a 
autorização prévia por parte do Sabin Sinai. 

Exames simples e de menor custo não requerem pré-autorização e po-
dem ser realizados levando-se o pedido médico, o Cartão Sabin Sinai e um 
documento de identidade diretamente ao local do exame na data agendada.

Exames de alta complexidade e de maior custo (exemplos: Ressonância 
Magnética, Polissonografia, Endoscopia, entre outros, acima de R$ 200,00 – 
duzentos reais) passam por pré-autorização pelo Sabin Sinai. Leve o pedido 
médico, o Cartão Sabin Sinai e um documento de identidade para que seja 
feita a liberação do procedimento. 

   É importante que a autorização seja obtida antes de agendar o exame.

Pelas normas da ANS, o prazo máximo para serviços de diagnóstico e 
terapia, em regime ambulatorial, é de 10 dias úteis. Exceto para laboratório 
de análises clínicas, que é de 3 dias úteis. 

INTERNAÇÕES E CIRURGIAS 
Para procedimentos eletivos, isto é, com data agendada, deverá ser obtida 

previamente a autorização de internação pelo Sabin Sinai. Leve ao hospital a Guia 
de Solicitação de Internação fornecida pelo seu médico, o Cartão Sabin Sinai e 

As informações sbre o percentual de coparticipação e os valores des-
contados são obtidas no RH da sua empresa. Alguns contratos podem pos-
suir um teto máximo de valor de coparticipação por procedimento. 

Consulte o RH da sua empresa para verificar se seu plano 
possui esta condição.

ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DE PLANO
Dependendo do tipo de contrato firmado pela sua empresa, poderão 

estar disponíveis outros tipos de planos para opção do funcionário ou de 
acordo com a categoria funcional /cargo do mesmo.

Verifique no Rh da sua empresa se existe esta opção.

REDE CREDENCIADA
São os prestadores de serviços médico-hospitalares, ambulatoriais e de 

exames de apoio diagnóstico que constam no Guia Médico e que também 
podem ser consultados na área específica no site www.sabinsinai.com.br

Para o atendimento nestes prestadores, é necessária a apresentação do 
Cartão Sabin Sinai, acompanhado de um documento de identidade.

Não é necessário nenhum pagamento a nenhum prestador no momen-
to do atendimento para todos os procedimentos cobertos pelo seu plano.

ABRANGÊNCIA E ÁREA DE ATENDIMENTO
Os planos Sabin Sinai possuem cobertura com abrangência em Juiz de 

Fora/MG ou Grupo de Municípios. 
 

    Verifique no verso do seu  Cartão Sabin Sinai a abrangência do seu plano

Consulte os profissionais e os locais de atendimento disponíveis no Guia 
Médico ou pelo site www.sabinsinai.com.br na área Consultar Profissionais.
    do seu plano.
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um documento de identidade para que seja feita a liberação do procedimento. É 
importante que a autorização seja obtida antes de agendar a internação.  

  Em caso de dúvidas, ligue para o Sabin Sinai. (32) 2014-4028.

Pelas normas da ANS, o prazo máximo para atendimento, em regime de 
internação eletiva, é de 21 (vinte e um) dias úteis. 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
As urgências e emergências provenientes de acidente pessoal estão co-

bertas após 24 horas da vigência do contrato. Nos demais casos de urgência 
e emergência, segundo a legislação, está garantido o atendimento de até 
12 horas no pronto-socorro, enquanto não for cumprida a carência para a 
internação ou para doenças preexistentes. Ou seja, decorrido este prazo, o 
beneficiário assumirá o pagamento das despesas do hospital particular. 

Caso  não  tenha  condições de arcar com os gastos,   a operadora irá 
providenciar e custear a sua remoção para um hospital público.

 Caso a remoção não seja possível por oferecer risco ao paciente, a 
ANS define que cessa a responsabilidade da operadora, passando a correr 
por conta da família do beneficiário. 

Urgências e Emergências em Juiz de Fora-MG
Em situações de Urgências e Emergências, não é necessária nenhuma au-

torização prévia. O paciente dá entrada no hospital credenciado com o Cartão 
Sabin Sinai e um documento de identidade e, posteriormente, o próprio Hospi-
tal se encarrega de realizar todas as tratativas operacionais junto ao Sabin Sinai.

Urgências e Emergências fora da área de abrangência do Sabin Sinai
O usuário do Sabin Sinai, mesmo quando fora da área de abrangência 

do seu plano, tem direito ao atendimento de urgências e emergências:

. nos hospitais da Rede Abramge. Consulte as opções em www.atendi-
mentoabramge.com.br ou pelo telefone 0800.722.7511;

. nos locais de sua preferência, onde realiza o pagamento dos serviços e 
posteriormente pode solicitar o reembolso pelos valores da Tabela Sabin Sinai.

Atendimento eletivo (hora marcada) fora da área de abrangência do 
Sabin Sinai

A área de abrangência do seu plano Sabin Sinai está informada no verso 
do cartão de identificação, onde está localizada a rede credenciada disponí-
vel aos usuários do plano, não havendo atendimento fora desta localidade, 
exceto em casos de urgências e emergências.

REEMBOLSO
O Sabin Sinai prevê que, em casos de atendimentos de Urgências e Emer-

gências fora da área de abrangência do plano, possa ser realizada a solicitação 
do reembolso dos valores pagos, de acordo com a Tabela Sabin Sinai.

Outra situação passível de reembolso ocorre quando não existe ne-
nhum profissional ou clínica cadastrado na Especialidade Médica. Se você 
não encontrar nenhum profissional credenciado na especialidade de que 
necessita, entre em contato conosco para orientações pelo telefone (32) 
2104-4028. 

Para o reembolso, o usuário deverá entregar ao Sabin Sinai os seguin-
tes documentos:

a) Via original do documento comprobatório do pagamento das despe-
sas ao profissional e/ou instituição não credenciada pelo Sabin Sinai (Re-
cibos e/ou Notas Fiscais); No recibo/nota fiscal deverá constar: nome do 
paciente, data do atendimento, valor pago, nome, CRM, CPF/CNPJ, especia-
lidade, assinatura e carimbo do médico

b) Conta analítica médico-hospitalar, em caso de internação; 
c) Relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, có-

digo de identificação, o tratamento efetuado, data do atendimento, sua 
justificativa para o tratamento realizado, especificando, ainda, a razão da 
urgência e emergência;

Eventualmente, poderá ser solicitado o comparecimento, após o atendi-
mento, na auditoria clínica em local estabelecido pelo Sabin Sinai. O reem-
bolso ocorrerá em até 30 dias contados da data da apresentação da docu-
mentação completa. O prazo limite para solicitação do reembolso é de até 1 
(um) ano após a data do procedimento.

A coparticipação é prevista também para os casos de reembolso e virá 
descontada posteriormente na folha de pagamento, nos mesmos moldes da 
utilização na Rede Credenciada.

EXTENSÃO DO PLANO PÓS SAÍDA DA EMPRESA
Nos casos em que funcionário contribui na mensalidade do plano, o di-

reito à permanência no plano de saúde é assegurado pela lei aos funcioná-
rios que forem demitidos sem justa causa ou que se aposentarem. Neste 
caso, o funcionário é o responsável pelo pagamento integral da mensalida-
de, que está informada no contrato e que foi calculada pela faixa etária do 
participante (titular ou dependente).

 Por lei, caso o funcionário peça demissão ou faça acordo demissional, 
ele não tem direito ao período de extensão.
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Tempo de permanência pós desligamento da empresa
Por lei, o período de permanência no plano é de um terço do período 

de contribuição, no mínimo 6 (seis) e no máximo 24 (vinte e quatro) meses . 
Exemplo: o funcionário contribuiu para o plano de saúde por 3 anos e 6 

meses. Após seu desligamento, seu período de extensão será de até 1 ano e 
2 meses (1/3 do tempo de contribuição).

Somente a coparticipação no caso de utilização não é considerada contribui-
ção e não concede o direito à extensão do plano pós saída da empresa.

Somente a coparticipação no caso de utilização não é considerada 
contribuição e não concede o direito à extensão do plano pós saída da empresa.

Cancelamento do plano do funcionário na saída da empresa
No momento do desligamento, o RH irá entregar um formulário onde cons-

tam as opções de permanência ou não no plano de saúde. Este formulário deve 
ser preenchido, datado e assinado pelo funcionário. Leia-o com atenção.

Inclusão de novo dependente no período de extensão
No período de extensão do plano não é permitida a inclusão de depen-

dentes antigos, somente para novo cônjuge ou filho recém nascido/ recém 
adotado, em até 30 dias do casamento ou nascimento.

Admissão em novo emprego
Ao ser admitido em um novo emprego, o funcionário demitido ou apo-

sentado não pode mais permanecer no plano anterior, caso a nova empresa 
possua algum plano de saúde.

Extensão do plano pós aposentadoria
Para os aposentados que contribuíram mensalmente no custeio do pla-

no, a regra de extensão obedece ao prazo de 1 ano de permanência para 
cada 1 ano de tempo de contribuição para o plano.

Aposentados que tenham contribuído por mais de 10 anos para a men-
salidade do plano tem direito de permanecer no plano por tempo indeter-
minado, desde que assumam o custeio integral do valor da mensalidade da 
sua faixa etária (e de seus dependentes, se houver).

Somente a coparticipação no caso de utilização não é considerada 
contribuição e não concede o direito à extensão do plano pós saída da empresa.

APH – ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR 
(AMBULÂNCIA)

 IMPORTANTE: Verifique se a sua empresa contratou este serviço.

Algumas empresas optam pela contratação do serviço adicional de APH 
– Atendimento Pré Hospitalar.

Este atendimento é prestado ao beneficiário exclusivamente para os ca-
sos de urgências e emergências.

Para os fins do atendimento, são definições médicas:

Urgência Médica: condição clínica onde há risco potencial à vida.   
Não há evidências de risco IMEDIATO de morte;

Emergência Médica: condição clínica na qual há evidências de 
RISCO IMEDIATO à vida;

Para solicitar o serviço, ligue diretamente para o telefone da Central de 
Regulação da Prestadora de Serviço HELP (32)3236-2500 

Funciona 24 HORAS POR DIA, todos os dias da semana.

O atendimento será prestado e eventualmente será realizado o conse-
quente transporte (quando necessário) à unidade hospitalar indicada pelo 
usuário, em ambulâncias, conforme indicação médica.

A área de cobertura do serviço está limitada ao perímetro 
urbano de Juiz de Fora/MG. 

ATENÇÃO! 
Não estão cobertos os serviços de remoção pós alta hospitalar, 

transporte para a realização de exames, trabalho de parto, 
avaliações de resfriados e estados febris bem como atendimento 
para investigação de sintomas gerais inespecíficos, entre outros. 

• O início do serviço ocorre na mesma data de início da cobertura do 
plano de saúde, exceto se a opção por este serviço for realizada após o iní-
cio da vigência do plano. 
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Conheça alguns exemplos de urgências e emergências 
atendidos por este serviço:

I. Alergologia:
- reações alérgicas agudas com manifestação respiratórias;
- choque anafilático e síndromes similares.
 
II. Cardiologia:
- infarto agudo do miocárdio e outras síndromes cardíacas isquêmicas
- aneurisma dissecante da aorta;
- obstrução das artérias com comprometimento sistêmico grave;
- arritmias cardíacas agudas;
- choque circulatório de qualquer natureza.

III. Gastroenterologia:
- hemorragias digestivas com comprometimento hemodinâmico;
- quadros abdominais agudos: inflamatórios, hemorrágicos, perfurati-

vos, vasculares e obstrutivos.

IV. Neurologia:
- acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico (fase aguda);
- traumatismo crânio-encefálico (fase aguda);
- traumatismo raquimedular (fase aguda);
- aneurisma intracraniano roto (rompido);
- crises convulsivas;
- hipertensão intracraniana.

V. Pneumologia:
- pneumotórax espontâneo;
- derrames pleurais com comprometimento ventilatório;
- estado de mal asmático.

VI. Ginecologia e Obstetrícia:
- gravidez tubária rota;
- grandes hemorragias puerperais (pós parto).
  
VII. Traumatologia:
- politraumatismo;
- traumas de face com distúrbios de ventilação;
- traumas de face com lesão no globo ocular;
- traumatismo torácico conduz e/ou penetrante com comprometimento 

ventilatório;
- traumas de grandes vasos sangüíneos com comprometimento hemo-

dinâmico;
- trauma abdominal conduz (com suspeita de lesão de órgão intra-abdo-

minal) e/ou penetrante;
- trauma extenso de partes moles;
- amputações traumáticas (fase aguda);
- queimaduras com área corporal comprometida superior a 20%;
- queimaduras de vias aéreas;
- acometimento sistêmico por corrente elétrica;
- afogamento;
- intoxicações exógenas com severo comprometimento do estado geral;
- picadas de animais peçonhentos, com risco à vida.

Este serviço é OPCIONAL, não estando presente em todos os planos 
contratados. Verifique no seu RH se a sua empresa contratou este serviço.

A contratação deste serviço não altera os prazos de carências contratuais 
para os atendimentos do plano de saúde. 

Este serviço é terceirizado, contratado pelo SABIN SINAI  
com a empresa Help Urgências Médicas (RPTM Soluções Ltda – ME), 

enquanto vigorar o contrato.



26 27

IMPORTANTE: este Manual foi desenvolvido com base na legislação 
em vigor à época de sua impressão. Poderá haver alteração de regras, 

caso a Agência Reguladora (ANS) apresente novas condições. 

CUIDANDO BEM DO SEU PLANO DE SAÚDE

Aproveitamento de Consultas
As consultas são um momento importantíssimo para compreensão, 

diagnóstico e tratamento de problemas de saúde. Por esta razão, usar este 
tempo de forma planejada e inteligente ajuda na condução do tratamento. 
Algumas dicas simples vão ajudá-lo a tirar melhor proveito dos encontros 
com o profissional de saúde.

Anote sintomas e dúvidas antes de ir à consulta
Não confie apenas na memória, pois, para a construção de um diagnós-

tico seguro, o mínimo detalhe pode ser um diferencial de extrema impor-
tância. Por isso, anote tudo o que está sentindo e leve as anotações para a 
consulta médica. Da mesma forma, é importante anotar quais dúvidas você 
tem sobre o tratamento ou os sintomas: liste as perguntas. Aproveite o mo-
mento para eliminar de vez suas inseguranças.

Leve sempre documento de identifi-
cação e carteirinha do plano

Sem eles, você não conseguirá aten-
dimento. Estes documentos servem para 
comprovar que você é o titular ou depen-
dente do plano. É também um procedi-
mento de segurança, para garantir que os 
beneficiários não sejam vítimas de frau-
des.

Leve todos os exames pertinentes
No dia anterior à consulta, separe os 

exames mais recentes. Mesmo que não 
tenham sido solicitados pelo médico com 
quem vai se consultar, eles podem ser um 
ponto de partida, uma referência que for-
necerá informações importantes e parâ-
metros para comparações de resultados.

Tire todas as dúvidas durante a con-
sulta

Não tenha vergonha. É seu direito sa-
ber exatamente o que acontece com você, 
se precisará de tratamento, quais são os 
sintomas, o que causam, tipos de terapia, 

tempo estimado de tratamento, entre outras dúvidas. Entender acaligrafia 
do médico, às vezes, pode ser um verdadeiro desafio. Por isso, se preciso, 
anote os nomes dos medicamentos prescritos, mesmo que tenha a receita. 
Não volte para a casa com dúvidas.

Otimização de Exames
Você passou por uma consulta com um pneumologista, e o cardiologis-

ta pediu hemograma completo na mesma época. Faça apenas um exame 
e compartilhe os resultados com todos os médicos. Sempre que possível, 
tente aproveitar seus exames. Assim, você utiliza seu plano de forma cons-
ciente e escapa de alguns procedimentos que podem trazer desconforto.
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PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Prati que ati vidade fí sica
Viver com saúde signifi ca adotar hábitos que trarão benefí cios de curto, 

médio e longo prazos. Não fumar, beber com moderação e prati car ati vida-
des fí sicas são comportamentos indispensáveis na roti na de quem quer vi-
ver mais e melhor. Comece devagar, no seu ritmo, e procure ati vidades que 
lhe proporcionem prazer, como dança, artes marciais, hidroginásti ca, Yoga e 
outros ti pos de exercício. O importante é se mexer. Conte com a orientação 
de um profi ssional especializado.

Faça escolhas inteligentes na hora de se alimentar
Adote uma dieta balanceada, pense sempre antes de escolher o que vai 

entrar na despensa e na geladeira. Procure consumir alimentos com baixo 
teor de gordura e de açúcar e, quando pensar em exagerar, experimente 
novas opções. Nada de trair a dieta por uma porção de batatas fritas, que 
você já conhece bem. Opte sempre por saladas e carnes magras, saboreie 
os alimentos e procure reservar um tempo para fazer suas refeições com 
calma. Outra dica importante é consumir itens da estação. Além de mais 
baratos, eles são mais ricos em nutrientes. Caso tenha dúvidas, um papo 
com o nutricionista pode ajudar muito.

Parti cipe ati vamente do seu tratamento. Conheça sua doença.
Faça exames preventi vos conforme orientação médica. É muito comum 

procurarmos atendimento de emergência para problemas que já vínhamos 
observando. Porém, prevenir ainda é a melhor forma de se cuidar e tornar 
os tratamentos mais efi cazes. Consulte o médico ou denti sta de sua con-
fi ança tanto para as avaliações de roti na quanto para as situações inespera-
das. É importante ter alguém que conheça a sua história e condição de saú-
de. Faça todos os exames solicitados pelo profi ssional e tenha o costume de 
guardar os mais recentes

Divirta-se!
Sabemos que a vida está cada vez mais acelerada, com menos tempo 

para o lazer, a família e os amigos. Mas cuidar de você também signifi ca 
“se dar um tempo” e deve ser uma prioridade, assim como uma consulta 
médica marcada com antecedência. Respire, aproveite o contato com a na-
tureza em ati vidades ao ar livre. Reserve um tempo para a leitura, exercite o 
raciocínio com palavras-cruzadas e jogos de lógica. Escolha relaxar sozinho 
ou ao lado de quem ama, mas relaxe. Viver com qualidade ainda é o melhor 
remédio.
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TELEFONES ÚTEIS:

Sabin Sinai: (32) 2104-4028/(32) 3031-0500

Hospital Albert Sabin: (32) 3249-7000

Hospital Monte Sinai: (32) 2104-4455

Help Urgências Médicas: (32) 3236-2500

SAMU: 192

Abramge: 0800-7227511

POSSO REALIZAR EXAMES NA REDE CREDENCIADA 
COM PEDIDO DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO?
R: Sim. A solicitação pode ser feita pelo 
médico não credenciado com data, assinatura 
e carimbo e segue as mesmas regras 
em relação à necessidade ou não 
de pré-autorização. Confi ra na área sobre 
uti lização do plano neste manual.

DENTRO DE QUANTO TEMPO É 
CONSIDERADO O PRAZO PARA 
UMA NOVA CONSULTA?
R: O retorno ao consultório 
médico no prazo de 30 dias 
para apresentação de resultado 
de exames, substi tuição de 
medicamento ou conclusão de 
diagnósti co não é considerado 
nova consulta.nova consulta.

PRECISO DE ATENDIMENTO 
EM UMA ESPECIALIDADE, MAS 
NÃO ENCONTRO NENHUM 
CREDENCIADO NO GUIA MÉDICO. 
COMO DEVO PROCEDER?
R.: Caso não haja nenhum 
profi ssional ou clínica 
cadastrado na Especialidade 
Médica, entre em contato com 
o Sabin Sinai para as devidas 
orientações.orientações.

POSSO REALIZAR CIRURGIAS 
COM MÉDICO PARTICULAR (NÃO 
CREDENCIADO) NOS HOSPITAIS 
CREDENCIADOS?
R: Sim. Quando o médico 
esti ver no corpo clínico do 
Hospital, os honorários serão 
pagos à Insti tuição 
e repassado ao médico.e repassado ao médico.

SE EU ESTIVER FORA DA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DO MEU PLANO, 
POSSO SER ATENDIDO(A)?
R.: Sim, o usuário do 
Sabin Sinai tem direito ao 
atendimento em casos de 
urgências e emergências 
em todo o Brasil, por meio 
da Rede ABRAMGE ou do 
reembolso de despesas 
cobertas de acordo com a 
tabela própria do Sabin Sinai.tabela própria do Sabin Sinai.

GOSTARIA DE ALTERAR A 
CATEGORIA DO MEU PLANO ATUAL 
PARA OUTRO MAIS COMPLETO. 
QUAL O PROCEDIMENTO?
R.: Em alguns casos, a sua 
empresa pode ter optado por 
mais de um ti po de plano, de 
acordo com a categoria funcional 
ou cargo do funcionário, ou 
ainda deixar a escolha do plano 
livre para o funcionário aderir. 
Consulte o seu RH para verifi car 
se existe esta opção no contrato 
da sua empresa.da sua empresa.

SE EU PERDER O CARTÃO SABIN 
SINAI, COMO DEVO PROCEDER?
R.: Em caso de extravio, dirija-se 
ao Sabin Sinai para solicitar a 
emissão de uma 2ª via e pagar o 
valor da taxa da emissão.valor da taxa da emissão.

PERGUNTAS FREQUENTES

COMO FAÇO PARA INCLUIR UM 
NOVO DEPENDENTE?
R.: Procure o RH da sua empresa 
para solicitar o formulário 
de inclusão e leve cópia dos 
documentos pessoais do 
dependente.

QUAL A VALIDADE DE UM 
PEDIDO MÉDICO (RECEITA OU 
PEDIDO DE EXAME)?
R: 30 dias.

Este Manual do Benefi ciário possui informações gerais 
e indicati vas. Prevalecem as condições contratuais fi rmadas 

entre a empresa contratante e o Sabin Sinai.

??
????
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