PLANOS DE COBERTURA AMBULATORIAL
E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
ESSENCIAL
• Internação hospitalar em enfermaria
• Somente menores de 18 anos, idosos
e pessoas com deficiência têm direito
a acompanhante.
• Cobertura Região Metropolitana
do Recife

Para quem procura um modelo de
atendimento com preço mais acessível, o
Fachesf-Saúde Essencial oferece consultas
médicas, exames e internação de qualidade
na Região Metropolitana do Recife. Isso
além de três hospitais credenciados:
Hospital São Marcos, Esperança Olinda
e Guararapes.

ESPECIAL
• Internação hospitalar em apartamento
com direito a acompanhante

Referência no mercado de planos de
saúde, a cobertura do Fachesf-Saúde
Especial oferece aos seus beneficiários
uma das melhores redes credenciadas do
Brasil. A área geográfica de abrangência do
plano compreende os estados do
Nordeste do Brasil e as cidades do Rio de
Janeiro - RJ, e São Paulo – SP. Nas demais
regiões brasileiras, os atendimentos de
urgência e emergência poderão ser
realizados por meio de convênios de
reciprocidade.

PLANOS DE COBERTURA
HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA
Emergências
e urgências
Consultas e Exames
Eletivos, ambulatoriais e durante internamento

Procedimentos
Especiais

BÁSICO E PADRÃO
O Fachesf-Saúde Padrão e o Fachesf-Saúde
Básico oferecem, exclusivamente,
internamento hospitalar e atendimentos de
urgência e emergência, sem cobertura para
exames e consultas médicas.

Conforme regulamento do plano

Cirurgias
Ambulatoriais
Internações em
Saúde Mental
Carências
Emergências/Urgências: 24h
Consultas: 30 dias
Exames Simples: 60 dias
Exames Especiais: 90 dias
Procedimentos Especiais: 180 dias
Internamentos: 180 dias
Parto: 300 dias

Reembolso

Os beneficiários do Fachesf-Saúde Essencial e
Especial têm direito a reembolso em casos de
atendimento de urgência e emergência
realizados em hospitais não credenciados. O
valor é calculado com base na tabela de preço
paga à rede credenciada de cada plano,
abatido o valor de coparticipação previsto em
regulamento. Além disso, o Fachesf-Saúde
Especial também permite 60% de reembolso
de consultas, exames e tratamentos por sessão
realizados por profissionais não credenciados,
com base na tabela de preço paga à rede
credenciada.

Carências

Emergências/Urgências - 24h
Procedimentos Especiais - 180 dias
Internamentos - 180 dias
Parto - 300 dias

