
Manual do Beneficiário

EM VIDEIRA,
EM SANTA CATARINA,
NA SUA VIDA.
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INTRODUÇÃO

Seja bem-vindo(a) à Pladisa Planos de Saúde!

Todos nossos planos, desde a forma de contratação até as 
características do plano, obedecem às resoluções e instruções 
normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Este manual foi elaborado com o objetivo de reforçar as regras e 
condições estabelecidas no seu Contrato de Adesão e esclarecer todos 
os aspectos relativos à utilização, manutenção e eventual cancelamento 
do seu plano. Aqui você encontra todos os seus direitos e obrigações.
Para sua comodidade, verifique no sumário da próxima página as 
divisões deste manual por assunto.
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1. DICAS PARA UTILIZAÇÃO DO PLANO

a) Quando não puder comparecer à consulta, avise com pelo menos 24 horas de 

antecedência, outra pessoa pode precisar daquele médico.

b) Guarde sempre as prescrições do seu médico. O desaparecimento de sintomas não 

significa o fim da necessidade de cuidados médicos. 

c) Escreva tudo o que você deseja discutir com o seu médico. Isso ajuda a manter a 

atenção no que realmente lhe incomoda. Leve a lista e leia antes de começar a consulta. 

d) Para agilizar qualquer atendimento, apresente sempre o cartão de identificação e a 

carteira de identidade. 

e) Em caso de perda do cartão de identificação, comunique o fato à Pladisa, evitando 

assim que um desconhecido utilize seu cartão. 

f) Nunca empreste o seu cartão de identificação a outra pessoa, ele é pessoal e 

intransferível. Se apurado o uso indevido de um serviço por esse motivo, o beneficiário 

pode sofrer consequências, como por exemplo a sua exclusão.
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2. CARTÃO DO 
BENEFICIÁRIO 
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A Pladisa disponibilizará o cartão do beneficiário de forma física e virtual. O cartão físico poderá demorar 
até 45 dias, mas os prestadores de serviços estão preparados para atender nossos beneficiários com o 
cartão virtual e pelo CPF com um documento com foto. 
O aplicativo Pladisa Planos de Saúde estará disponível 24 horas após o pagamento do primeiro boleto.

É obrigação do beneficiário a devolução do cartão do beneficiário e outros documentos fornecidos pela

Pladisa, na hipótese de exclusão ou rescisão contratual motivada por qualquer uma das partes.

2.1 A PLADISA FORNECE CARTÃO DO BENEFICIÁRIO? 

2.2 EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL OU EXCLUSÃO, 

TENHO QUE DEVOLVER O CARTÃO?
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3. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

As áreas em que a operadora se compromete a garantir todas 

as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo 

beneficiário são:

Paraná: Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande e São José 

dos Pinhais.

Santa Catarina: Arroio Trinta, Balneário Camboriú, Blumenau, 

Brusque, Caçador, Camboriú, Criciúma, Fraiburgo, Itajaí, 

Joaçaba, Joinville, Lages, Mafra, Navegantes, Salto Veloso, 

São Bento do Sul, Tangará, Tubarão e Videira.
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4. QUAL A ABRANGÊNCIA 
DE COBERTURA DOS 
PLANOS DA PLADISA?

Rede aberta, ou seja, onde tiver credenciados o beneficiário 

terá atendimento sem precisar solicitar autorização prévia para 

utilização da rede credenciada. Todavia, os procedimentos que 

necessitam de autorização prévia, deverão ser solicitados, 

conforme regras da Operadora – Vide item 5.
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5. COMO SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES E 
PROCEDIMENTOS? PRECISO IR ATÉ ALGUM LOCAL ANTES?
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As solicitações de exames e procedimentos ambulatoriais são realizadas diretamente nos 

consultórios/clínicas, onde os solicitantes lançam no sistema online da Operadora o pedido. 

Para solicitação de internações eletivas e procedimentos cirúrgicos você deve entrar em 

contato com o Setor de Regulação da Operadora através do WhatsApp (49) 99198.0807, 

e-mail enfermagem@pladisa.com.br, telefone fixo (49) 3566.0811 ou presencialmente, neste 

caso deve enviar o pedido médico do procedimento e o setor dará andamento ao processo de 

autorização com abertura de protocolo específico

O processo de contato com o Setor de Regulação também e necessário para autorização de 

terapias, exames especiais, radio e quimioterapia.



Consultas e exames básicos

Procedimentos de urgência/emergência

Tomografias e ressonâncias eletivas

Exames especiais

Internações eletivas

Procedimentos cirúrgicos com uso de OPME

(órteses, próteses e materiais especiais)

Validade das guias

PROCEDIMENTO

Imediato

24 horas

Até 21 dias

Até 21 dias

Até 21 dias

Até 21 dias

30 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO

NOTA: Conforme ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, 
Resolução Normativa Nº 259, as 

operadoras podem utilizar desses 
prazos para liberação.
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Nos atendimentos de urgência e emergência os próprios serviços lançam as 

guias no sistema online da Operadora.

As autorizações serão realizadas de acordo com os prazos descritos abaixo.



Tipo de Contratação

Individual

Familiar

Empresarial

6. TIPO DE CONTRATAÇÃO

11



12

A Pladisa tem planos com duas opções de acomodação:

Privativo
APARTAMENTO INDIVIDUAL

DIREITO A ACOMPANHANTE: Sim, para todas as idades

DIREITO A ALIMENTAÇÃO: Sim

ATÉ 3 LEITOS

DIREITO A ACOMPANHANTE: Os beneciários até 18 e acima 65 anos

DIREITO A ALIMENTAÇÃO: Só café da manhã

7. QUAL O TIPO DE ACOMODAÇÃO 
A PLADISA OFERECE?

Semi-privativo



8. SERVIÇOS ÚTEIS

8.1. Rede Credenciada

Como acessar a rede credenciada?

É localizada na aba PARA VOCÊ do site ou através do link: 

pladisa.com.br/para-voce/rede-credenciada
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Aqui você pode buscar pelo prossional, clínica, hospital ou laboratório credenciado. 

Ou escolher uma especialidade.

Ainda pode ltrar por cidade.
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8.2. APP PLADISA

COMODIDADE+
FACILIDADE+

TUDO PARA FACILITAR 
A UTILIZAÇÃO DO 
SEU PLANO DE SAÚDE

BAIXE 
AGORA 
O APP 
PLADISA!



DIGITE OS SEUS DADOS 
E CADASTRE SUA SENHA

Guarde essa senha para acessar o app.

2º PASSO:

INSTALE 
AGORA 
O APP 
PLADISA!

1º PASSO:



ACESSE O MENU NO CANTO 
SUPERIOR ESQUERDO

3º PASSO:

Ali você poderá encontrar: 
carteirinha virtual, extratos financeiros e 
de utilização, 2ª via de boletos e mais.

Para facilitar ainda mais o seu atendimento, utilize 
a sua carteirinha virtual com um documento com foto.

Conra a rede credenciada completa em nosso site.



8.3. PORTAL CORPORATIVO
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PORTAL 
CORPORATIVO
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9. REEMBOLSO
Será garantido ao Beneficiário o reembolso das despesas decorrentes dos atendimentos de 

urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da cobertura contratual sempre 

que não for possível a utilização dos serviços de prestadores da rede assistencial deste plano.

O beneficiário terá o prazo de 01 (um) ano para solicitar o reembolso, que deve ser feito
através do site da Operadora neste link: www.pladisa.com.br/reembolso

Deve também ser anexados documentos neste pedido, conforme segue:

a) Via original do documento comprobatório do pagamento das despesas ao profissional e/ou
instituição não credenciada (recibos e/ou notas fiscais);
b) Conta analítica médico-hospitalar, em caso de internação;
c) Relatório do médico assistente, indicando a patologia e o procedimento adotado;
d) Declaração do médico assistente especificando a razão da urgência e/ou emergência.

O reembolso será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 

documentação completa pela Pladisa, e seu valor não poderá ser inferior ao praticado por esta junto 

à rede assistencial do presente plano. 
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10. CARÊNCIAS
A carência é o prazo ininterrupto, contado a partir da vigência do contrato, durante o qual o beneficiário não tem direito à 
utilização dos procedimentos contratados. As coberturas previstas pelo plano contratado somente passam a vigorar depois de 
cumpridos os prazos de carência a seguir descritos, contados a partir da assinatura da proposta de adesão por parte do usuário:  

• Empresas que possuem acima de 30 vidas 
serão isentadas todas as carências. 

• Para empresas que possuem outro plano, as 
tratativas para isenção das carências serão 
conforme tempo de permanência na outra 
operadora. 

EVENTOS

Urgência e Emergência

Consultas 

Exames Básicos

Consultas Psiquiátricas

Exames Especiais e Terapias 

Ultrassonografia

Atendimento Ambulatorial

Internações Clínicas

Procedimentos/Internações Cirúrgicas

Internações Psiquiátricas

Eventos Obstétricos

Doenças pré existentes

CARÊNCIAS

24 horas

30 dias

30 dias

180 dias

180 dias

120 dias

180 dias

150 dias

180 dias

180 dias

300 dias

2 anos 
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11. QUANDO HOUVER INCLUSÕES, 
QUAIS SÃO AS CARÊNCIAS?

11.1. Dispensados do cumprimento de carências

a) As inclusões dos titulares e dependentes efetuadas em até 30 dias da assinatura do contrato;

 Recém-casados, recém admitidos e recém-nascidos. Inclusão até 30 dias após o evento.b)

Documentos para os titulares: apresentar contrato com a empresa ou GFIP;

Documentos para os dependentes: apresentar certidão de nascimento / casamento / união 

estável; Ficha de adesão e Declaração de Saúde – não precisa entrevista qualificada.
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11.2. Necessidade do cumprimento de Carência,

conforme regras da ANS:

 Inclusões de titulares e dependentes efetuadas após 30 dias da data da assinatura do contrato;a)

 Todos os dependentes incluídos após 30 dias da assinatura do contrato (mesmo que o titular b)

seja incluído em 30 dias da Admissão).

Documentos para os titulares: apresentar contrato com a empresa ou GFIP;

Documentos para os dependentes: apresentar certidão de nascimento / casamento / união 

estável; Ficha de adesão e Declaração de Saúde – não precisa entrevista qualificada.

NOTA: o consultor disponibilizará no ato da venda a declaração de saúde, com cópia assinada 

digitalmente por ele. Havendo necessidade da entrevista, entrar em contato com o seu consultor 

de vendas para agendar. Se houver entrevista a declaração de saúde ficará no médico, não 

havendo entrevista a declaração de saúde será enviada no e-mail, conforme item 11.
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12. ONDE SOLICITO INCLUSÕES E EXCLUSÕES?

Ao aderir ao Plano de Saúde da Pladisa, você receberá 

um e-mail de boas-vindas com login e senha para 

acessar a portal através do site pladisa.com.br

Há duas formas simples e rápidas para acessar o portal 

corporativo, diretamente na página principal do site. 
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PORTAL CORPORATIVO

a) Clique no botão PORTAL CORPORATIVO, no menu;
Ou role a página e encontre Portal Corporativo, clique no botão acessar;b) 

25



c) Já na área do Portal 
Corporativo, encontre 
Área da Pessoa Jurídica 
Contratante e clique 
em acessar;

26



d) Digite nos campos 
login e senha, as 
informações recebidas 
através do e-mail e clique 
em login;

Efetuar a inclusão e exclusão no portal e enviar um e-mail para o atendimento da sua região.
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Para inclusões:

Para exclusões:

A empresa envia o e-mail com as fichas assinadas e documentações. 
A atendente da operadora dará o aceite dentro de 24 horas.

A empresa envia o e-mail informando que efetuou uma exclusão. A atendente da operadora 
retorna o e-mail, também dentro de 24 horas, com a verificação de despesas de utilização 
do colaborador. Tendo despesas de utilização será enviado o relatório para a empresa, 
não tendo só será informado que não houve despesas.
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13. ONDE ENCONTRO MEU CONTRATO?

a) Acesse o site pladisa.com.br

 Na página principal do site, role b)

a página até encontrar contratos

 Clique em acessar.c)
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d) Nesta aba você vai encontrar 

todos os nossos contratos;

30

SELECIONE O CONTRATO DE 

ACORDO COM SUA ADESÃO, 

PELO NOME DO PRODUTO 

NEGOCIADO COM O 

CONSULTOR DE VENDAS. 



e) Para facilitar na hora de 

encontrar seu contrato, 

é possível buscar por termos,

tipos e acomodação;

 Depois que encontrar seu f)

contrato, é só clicar sobre 

ele para baixar.
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14. SE EU DEIXAR DE PAGAR O BOLETO O QUE ACONTECE?

Cinco (05) dias após o vencimento 

será suspenso o seu plano, e sessenta 

(60) dias após o vencimento ele será 

cancelado. Caso você não tenha 

recebido por e-mail ou Correios, pode 

gerar uma segunda via: 

a) Acesse o site pladisa.com.br
b) Na página principal do site, role a 

página até encontrar 2ª Via do Boleto
c) Clique em acessar
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d) Você será direcionado para a 

página de 2ª Via do Boleto. 

Escolha uma das opções e siga 

as instruções da página
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e) Ou acesse através do PORTAL 
CORPORATIVO, no menu

f) Digite seus dados nos campos 
login e senha e clique em login

34



15. CONTATOS COMERCIAIS

Curitiba / PR
Rua Tibagi, 576  
Loja 4 - Centro
41 3195.2222
comercial.curitiba@pladisa.com.br

Itajaí / SC
Av. Sete de Setembro, 
776 - Sala 402 - 4º Andar
47 2125.4234 | 47 99242.4234
pladisapartner@pladisa.com.br

Lages / SC
Av. Belizario Ramos, 3735
B. Sagrado Coração de Jesus 
49 3224.7583
atendimentolages@pladisa.com.br

Tubarão / SC
Rua Tubalcain Faraco, 
136 - Sala 101 - Centro 
48 3052.4532
rud@pladisa.com.br

Videira / SC
Rua Coronel Fagundes, 100
Sala 02 - Centro
49 3566.0811 | 49 3566.7851
atendimento@pladisa.com.br
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16. CONTATOS DA OPERADORA PARA DEMAIS ASSUNTOS
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ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FORA DO
HORÁRIO COMERCIAL, SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS:

49 99198-0807 e 49 99176-3324
.

MATRIZ PLADISA 

49 3566.0811

49 3566.7851

RAMAIS

1   AUTORIZAÇÕES, GUIAS, REEMBOLSO;

3   COBRANÇA, BOLETOS;

5   FATURAS, CONTAS.
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OUVIDORIA
Quando surgirem dúvidas específicas sobre seu plano de saúde (cobertura, tipo de plano, 
dependentes, etc.) ou sobre a rede credenciada (agendamentos, profissionais credenciados, 
consultas, etc) você deve entrar em contato diretamente com a Pladisa mais próxima de você.

Se seu problema não foi resolvido após seguir as orientações acima, entre em contato com a ouvidoria para:
• Solicitar assistência – quando o seu problema com consultas, atendimentos, tratamentos, exames, 
rede credenciada ou boletos não foi resolvido;

• Relatar insatisfação – depois de ter entrado em contato através de outros canais de atendimento para 
relatar problemas não resolvidos, com profissionais de saúde credenciados ou demora no atendimento;

• Denunciar uma irregularidade.

ACESSE E PREENCHA COM SEUS DADOS E SUA DÚVIDA, SUGESTÃO OU RECLAMAÇÃO: 
www.pladisa.com.br/contato/ouvidoria



Pladisa 

SEJA BEM-VINDO(A) À

EM VIDEIRA,
EM SANTA CATARINA,
NA SUA VIDA.
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