O QUE É RECIPROCIDADE?

Reciprocidade é a mutualidade, representa a característica do que é recíproco.
Para melhor atender nossos beneﬁciários possuímos convênios de reciprocidades com outras operadoras de plano de saúde,
denomidadas congêneres, para atendimentos nas localidades onde não temos rede direta.

QUAL O PROCESSO PARA INCLUSÃO NA
REDE DE RECIPROCIDADE?
O beneﬁciário deve identiﬁcar, com antecedência através do guia médico, se o seu local de destino possui rede direta da E-VIDA.
Não identiﬁcando rede direta, é necessária a solicitação de inclusão para atendimento na rede de reciprocidade, com
antecedência de 15 dias, para que a E-VIDA providencie autorização para atendimento na localidade.

POR QUE, ANTECEDÊNCIA DE 15 DIAS?
O prazo é estipulado pelas conveniadas para inclusão e emissão da autorização de
utilização na sua rede, e é devolvido para a E-VIDA expedir ao solicitante antes que ele
se desloque.

Assistência à Saúde

MANUAL DE
RECIPROCIDADE

O QUE É REDE CREDENCIADA DIRETA DA E-VIDA?
Rede credenciada direta são os hospitais, laboratórios, clínicas, dentistas, médicos e
proﬁssionais da saúde que tem convênio direto com a E-VIDA para atendimento aos
beneﬁciários.
Utilize a rede direta nos estados do Pará, Amapá, Tocantins, Rondônia, Acre,
Maranhão, Mato Grosso, Alagoas (capital), São Paulo (capital e Araraquara),
e Distrito Federal.
Basta apresentar sua carteira do plano e um documento de identiﬁcação com foto.
(Sujeita à alterações, pois a E-VIDA está em constante captação de novos conveniados
para compor sua rede direta).
Onde não temos rede direta, utilizamos a Reciprocidade.

COMO DEVE SER FEITA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO
NAS LOCALIDADES QUE A E-VIDA NÃO POSSUI
REDE DIRETA?
O pedido deve ser realizado pelo titular.

Via portal da E-VIDA, selecione: Menu > Beneﬁciário > Reciprocidade (usuário e senha da solicitação de reembolso).

COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
ATENDIMENTO DA REDE DE RECIPROCIDADE?
1 - Digitar a matrícula do titular solicitante;
2 - Digitar o período e a localidade que o beneﬁciário deseja atendimento;
3 - Conferir na opção 3 (Beneﬁciários para a Reciprocidade), coluna “Seq.”, se a solicitação
é para todos os listados, se não for, clicar sobre a imagem “x” para remover beneﬁciário;
4 - Salvar a solicitação.

Quando não for possível o acesso à internet, o titular pode solicitar presencialmente
em um dos postos de atendimento da E-VIDA.
O setor de cadastro receberá a solicitação, analisará os dados, processará e encaminhará
para a congênere providenciar a inclusão e/ou renovação na reciprocidade.
A congênere recebe, inclui e retorna a informação para a equipe de cadastro que então
disponibiliza a autorização provisória no e-mail do solicitante.

QUEM ESCOLHE A CONGÊNERE PARA ATENDIMENTO?

A E-VIDA analisa a região e período que o beneﬁciário ﬁcará na localidade e opta pela melhor opção de atendimento.

NÃO SOLICITEI RECIPROCIDADE E ESTOU EM
UMA LOCALIDADE QUE NÃO TEM REDE DIRETA.
O QUE FAZER?
Solicite, imediatamente, a inclusão através do nosso portal. Em caso de emergência recomendamos buscar atendimento e
solicitar reembolso posteriormente.
A solicitação de reembolso será analisada em conformidade com as normas e regulamentos dos planos.
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