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A EVIDA
A EVIDA - Assistência à Saúde, idealizada em 2005
emergiu em 15 de abril de 2010 como a instituição capaz
de operar planos de saúde tanto para empregados ativos
como para aposentados da Eletrobras/Eletronorte. A
EVIDA se tornou uma das instituições mais sólidas dentro
da mesma segmentação.
Os milhares de beneficiários têm à disposição uma
rede credenciada de excelência, a qual está composta por
hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais da saúde, e
usufruem, além de assistência à saúde, campaanhas de
vacinação, programas de qualidade de vida e campanhas
de conscientização e prevenção.
Classificada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) como uma autogestão e está
registrada nesse órgão regulador sob o número
41.837-4. Os valores constantes no credo da
Instituição vêm, desde o início, dando a ela
uma personalidade ímpar e definindo a sua
atuação dentro do contexto da saúde
suplementar.
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INTRODUÇÃO
Prezado beneficiário,
É com grande satisfação que recebemos você
como nosso beneficiário. Além de sermos a sua
operadora de plano de saúde, a EVIDA é uma verdadeira
família de profissionais, formando uma rede altamente
especializada para atender às suas necessidades.
Para facilitar a sua vida e estar sempre do seu lado,
a EVIDA disponibiliza para você esse manual que detalha
os principais assuntos relacionados à sua operadora e
os aspectos mais relevantes da funcionalidade do Portal
do Beneficiário.
Para mais orientações e esclarecimentos, entre
em contato com nossa Central de Relacionamento e
Atendimento 24 horas por dia, pelo 0800 940 8310.
Precisou de ajuda?
É só chamar.

Boa leitura!
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COBERTURA E SEGMENTAÇÃO
Os planos ofertados pela EVIDA tem por objeto a prestação continuada de
serviços ou cobertura de custos assistenciais na forma de plano privado de assistência
à saúde prevista no inciso I, do artigo 1º, da Lei 9.656/1998, visando à assistência
Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia e Odontológica, com a cobertura de todas
as doenças da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (CID-10), compatíveis
com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
Os planos ofertados pela EVIDA possuem contratação do tipo Coletivo
Empresarial. Isso significa que são contratados por pessoas jurídicas, constituídos por
população delimitada vinculada à essa pessoa jurídica por relação empregatícia. Os
planos possuem Segmentação Assistencial Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia e
Odontológico. A Área Geográfica de Abrangência dos planos ofertados pela EVIDA é
Nacional.
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ONDE ESTAMOS?
A EVIDA possui sede em Brasília-DF, mas atua diretamente em todos os estados
do norte do Brasil, no estado do Maranhão e em São Paulo. Nas demais localidades
sua representatividade fica por conta dos convênios de reciprocidade. Dessa forma,
para atender seus beneficiários em todo o país pode-se afirmar que todos os 7 planos
disponíveis têm cobertura nacional por meio da rede direta ou indireta.
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CARTÃO DO BENEFICIÁRIO
A EVIDA, sua operadora de planos de saúde, sempre em busca de inovações que
lhe tragam benefícios, disponibilizou seu aplicativo para smartphone para facilitar o
acesso aos serviços e informações dos beneficiários. A nova ferramenta, com download
gratuito na Apple Store e Google Play, além de reunir os seus dados como beneficiário,
oferece consulta à rede credenciada e acesso ao cartão virtual, que poderá substituir
o cartão impresso.

Além da opção de Cartão Virtual, o Cartão Físico também é emitido. Ele possui validade
de 2 anos e para garantir o recebimento do seu cartão mantenha, sempre seus dados
cadastrais atualizados.
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Saiba que é muito importante manter seus dados cadastrais atualizados para
que a EVIDA possa continuar prestando serviço de qualidade. Você pode atualizar seus
dados no portal da EVIDA.
Mantendo seus dados atualizados, os recursos como o envio de cartão do
plano de saúde, envio de boletos e demais correspondências serão efetivos evitando
desperdícios e atrasos no recebimento.
Além de facilitar a comunicação entre cliente e o plano de saúde sempre de
forma rápida, a atualização dos dados cadastrais é uma exigência da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).

Para atualizar seu cadastro é simples!

1 - Clique aqui ou entre no site evida.org.br > menu

“Beneficiário” > clique em “Atualização Cadastral”

2 - Para logar, se for seu primeiro acesso, o login é seu CPF
e a senha os 8 primeiros dígitos do CPF
O seu cadastro é o nosso principal contato.
Mantenha-o atualizado!
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RECIPROCIDADE
O Convênio de Reciprocidade caracteriza-se pela utilização
recíproca da rede médico-hospitalar em locais onde a EVIDA tem
dificuldade de prospectar e/ou credenciar prestadores.
Essa é uma ação regulada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) através das Resoluções Normativas nº 137;
148; 355 e 430, além da lei nº 9.656/98.
Lembre-se: sempre que for viajar, informe com antecedência de 15 dias à EVIDA
para que possamos garantir a Cobertura Assistencial para você e seus dependentes.
Mais informações sobre reciprocidade você consegue visualizar no Portal da
EVIDA na aba beneficiários>reciprocidades.

1 - O que é rede credenciada direta da EVIDA?
Rede credenciada direta são os hospitais, laboratórios, clínicas,
dentistas, médicos e profissionais da saúde que tem convênio direto
com a EVIDA 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.

2 - Onde não temos rede direta, utiliza-se a Reciprocidade.
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 EVIDA.
Não identificando rede direta, é necessária a solicitação de inclusão para
atendimento na rede de reciprocidade, com antecedência de 15 dias, para que a EVIDA
providencie autorização para atendimento na localidade.

3 - Antecedência de 15 dias, por quê?
O prazo é estipulado pelas conveniadas para inclusão e
emissão da autorização de utilização na sua rede, e é devolvido
para a EVIDA expedir ao solicitante antes que ele se desloque.
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4 - Como deve ser feita a solicitação de atendimento nas
localidades que a EVIDA não possui rede direta?
O pedido deve ser realizado pelo titular.
Via portal da EVIDA, selecione: Menu > Beneficiário > Reciprocidade (usuário e
senha da solicitação de reembolso).

5 - Como preencher o formulário de solicitação de atendimento da
rede de reciprocidade?
- Digitar o número do cartão do titular solicitante;
- Digitar o período e a localidade que o beneficiário deseja
atendimento;
- 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;
- Salvar a solicitação.
Quando não for possível o acesso à internet, o titular pode
solicitar presencialmente em um dos postos de atendimento da
EVIDA.
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
ou cartão digital.

6 - Quem escolhe a congênere para atendimento?

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

7 - Não solicitei reciprocidade e estou em uma localidade que não
tem rede direta. O que fazer?
Solicite, imediatamente, a inclusão através do nosso Portal ou pela
Centra de Relacionamento e Atendimento. 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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INDISPONIBILIDADE DE REDE
Como já vimos a Rede Direta é uma rede que contém os hospitais, laboratórios,
dentistas, médicos e profissional da saúde credenciados diretamente com a EVIDA.
A Rede indireta é a rede credenciada de outras operadoras que são
compartilhadas com a EVIDA através de um convênio de reciprocidade.
A Indisponibilidade de Rede ocorre quando o beneficiário está em uma
determinada localidade que não possui rede credenciada direta ou indireta ou não
consegue agendar o atendimento na rede existente. Nesses casos específicos, o
beneficiário deve acionar a EVIDA e informar essa condição para que seja providenciado
o atendimento com a maior brevidade possível.
A indisponibilidade de rede Ocorre nos casos em que a EVIDA possui rede
credenciada na região, porém a mesma não possui data para atendimento
antes dos prazos previstos na RN nº 259 da ANS.
A inexistência de rede ocorre nos casos em que a EVIDA não possui rede
credenciada na região.

1 - Quais os serviços cobertos para o meu plano?
Os procedimentos cobertos para todos os planos constam no Rol de
procedimentos da ANS que poderão ser consultados através do endereço:
http:// ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/verificarcobertura-de-plano

Para os planos que possuem procedimentos extra Rol poderão ser consultados
nos regulamentos.

2 - Quais planos podem utilizar o processo de indisponibilidade ou
inexistência de rede?
Todos os Planos podem se utilizar do processo de inexistência ou indisponibilidade
de rede.

3 - Os beneficiários de reciprocidade podem utilizar o processo de
indisponibilidade ou inexistência de rede?
Não, esses beneficiários deverão utilizar o processo de suas respectivas
operadoras.

4 - Quais os canais de comunicação para a solicitação do processo
de indisponibilidade ou inexistência de rede? como solicitar?
Manual do beneficiário
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Para solicitar basta ligar para CRA ou entrar em contato com os representantes
da EVIDA nos postos de atendimento.

5 - Como funciona o processo de indisponibilidade ou inexistência
de rede?
Passo 1 - BENEFICIÁRIO
Para procedimentos eletivos será necessária a formalização da solicitação por
meio dos canais acima citados anterior à realização do atendimento,
informando dados pessoais como: nome, matrícula EVIDA, telefone para contato
com DDD, e-mail e solicitação médica do procedimento.

Passo 2 - EVIDA
Será informado número de protocolo para acompanhamento da situação,
bem como a previsão de resolução da solicitação em questão para posterior
consulta;
Será verificada a possibilidade de negociação junto à prestadores particulares
para execução do atendimento, providenciado reembolso do valor informado em
nota fiscal (pessoa jurídica) ou recibo (pessoa física),excetuando-se a coparticipação
estabelecida conforme regulamento do plano.

6 - O que são atendimentos de urgência e emergência?
URGÊNCIA: Representa a existência de uma situação crítica ou iminente. No
âmbito da medicina, é a circunstância que exige uma cirurgia ou intervenção
médica de imediato. A falta de assistência imediata compromete a vida.
Por exemplo: hemorragias, parada respiratória e parada cardíaca, edema
agudo do pulmão, etc.
EMERGÊNCIA: É uma situação onde o tratamento não pode ser adiado e
deve ser resolvido rapidamente, pois se houver demora, corre-se o risco
até mesmo de morte. Na medicina, os quadros clínicos de caráter urgente,
necessitam de tratamento médico e muitas vezes de cirurgia,
contudo, possuem um caráter menos imediatista.
Por exemplo: crises hipertensivas sem resposta a medicação convencional,
dor intensa no peito por infarto agudo, crises convulsivas sem resposta ao
tratamento, intoxicações medicamentosas, entre outros.
O atendimento médico deve ser imediato. Não é indicada a remoção hospitalar.
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7 - O que fazer em caso de urgência e emergência?
Os casos de urgência ou emergência não necessitam de autorização prévia da
EVIDA para a realização do atendimento.
Caso a EVIDA não tenha tempo para realizar o pagamento junto aos prestadores
e o beneficiário seja obrigado a arcar com os valores, o mesmo será restituído em até
30 dias, sob o valor pago, levando em consideração a cobertura do plano e a devida
coparticipação. A seguir quadro com formas de viabilização dos pagamentos para os
atendimentos:
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CARÊNCIA

1 - O que é?
Carência é o período compreendido entre o início de vigência do contrato e o
início da cobertura contratada.
Durante esse período, o beneficiário só tem direito ao atendimento nos casos de
urgência e emergência 24h após o início de vigência do contrato.

2 - Quais os prazos máximos de carência?
Para saber a partir de quando você poderá utilizar seu plano após a contratação,
é importante verificar os prazos de carência. Carência é o tempo que você terá que
esperar para ser atendido pelo plano de saúde em um determinado procedimento.
Esse tipo de informação está presente no seu contrato.
Pela legislação de planos de saúde, para planos individuais ou familiares novos
ou adaptados, contratados a partir de 02 de janeiro de 1999 ou adaptados à lei, a
empresa que vende o plano de saúde pode exigir:
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PROCEDIMENTOS MÉDICOS

1 - Tipos
Consultas: Não é necessária autorização prévia. O beneficiário deve se dirigir
diretamente ao prestador, portando o cartão da EVIDA físico ou virtual e um documento
oficial com foto. Após isso, o prestador deverá registrar a solicitação no Portal.
Exames simples: Não é necessária a autorização prévia. O beneficiário deve
se dirigir diretamente ao prestador, portando o cartão da EVIDA físico ou virtual, um
documento oficial com foto e o pedido médico. Após isso, o prestador deverá registrar
a solicitação no Portal.
Exames especiais: Necessita de autorização prévia, realizada diretamente pelo
prestador. O beneficiário deve se dirigir ao prestador, portando o cartão da EVIDA
físico ou virtual, um documento oficial com foto e o pedido médico.
Internações programadas: Necessita de autorização prévia enviada pelo
prestador.
Atendimento de urgência e emergência: O beneficiário deve se dirigir diretamente
ao prestador, apresentar o cartão da EVIDA físico ou virtual e um documento oficial
com foto. Em caso de internações, o prestador solicitará a autorização à EVIDA.

2 - Como funciona?
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3 - Prazos de Autorizações dos procedimentos
Os prazos praticados pela EVIDA estão em consonância com a Resolução
Normativa nº 395/2016, de forma que os procedimentos sejam concedidos dentro
dos prazos estabelecidos pela Resolução Normativa nº 259/2011.
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DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA E
UTILIZAÇÃO DO PLANO
A EVIDA unificou o Extrato Financeiro e o Extrato de Utilização criando o Extrato
de Cobrança.
O extrato financeiro mostra os valores cobrados dos beneficiários em
determinado mês.
O extrato de utilização demonstra toda utilização do usuário, por período,
ao longo da vigência do contrato com a Operadora de Saúde. Esse extrato
também evidencia o valor pago pela operadora aos seus credenciados,
bem como o valor da coparticipação cobrada dos beneficiários.
No extrato de cobrança você tem tudo isso em um só documento. Na
primeira Página do Extrato de Cobrança você encontra todas as informações
relevantes sobre mensalidade, coparticipação/franquia e saldos.
Nas próximas páginas você encontrará a composição dos valores cobrados no
mês selecionado, relacionados à franquia e à coparticipação, conforme o seguinte
padrão: Primeiro: Titular > Prestador > Toda a utilização nesse prestador > Próximo
prestador. Depois: Dependente > Prestador > Toda Utilização nesse prestador e assim
por diante.
Lembre-se: Todos os procedimentos em período de internação aparecem 0,00,
e somente um aparecerá o valor aglutinado da franquia. Esse é o valor presente no
regulamento vigente.
Ao final dos descritivos de cada prestador você encontra um totalizador dos
procedimentos que compõem aquela cobrança.
Agora a descrição que está presente em seu contracheque, será a mesma do
Extrato de Cobrança.
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REAJUSTE DO PLANO

Um plano de saúde somente de cobertura ambulatorial será, financeiramente,
mais barato do que um de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; e um
plano de saúde de cobertura nacional será, financeiramente, mais dispendioso do
que um apenas de cobertura municipal, e assim sucessivamente. No caso da EVIDA, é
importante registrar que todos os planos disponíveis, no que se refere a esses quatro
quesitos, seguem os mesmos atributos, a saber: ambulatorial, hospitalar com obstetrícia
e odontológico; coparticipativo; cobertura nacional; e acomodação individual.
Após definido o preço inicial, a operadora de saúde precisa acompanhar o
plano e, anualmente, realiza um cálculo para apurar a sinistralidade. Nesse sentido,
resumidamente, a sinistralidade consiste em verificar o equilíbrio financeiro de
determinado plano, levando em consideração as receitas oriundas das mensalidades
pagas e as despesas advindas da utilização dos serviços assistenciais, e o cálculo
dela pode ser influenciado por outros fatores, tais como: a inflação apurada durante
o período de análise; a frequência com que os beneficiários consomem os serviços
assistenciais; o reajuste dos prestadores; o envelhecimento da carteira; os avanços
tecnológico e medicinal; a incorporação de novos procedimentos e eventos no rol
obrigatório; as demandas judiciais e administrativas as quais obrigam a operadora a
pagar por serviços não previstos no contrato; etc. Mediante esse acompanhamento, a
operadora define o percentual de reajuste anual do plano, a fim de obter uma tabela
de preço justa e necessária para fazer frente ao cenário econômico pelo qual passará.
Por fim, vale destacar que a precificação não é feita de forma aleatória, mas,
sim, por meio de estudos atuariais consistentes, os quais são submetidos à agência
reguladora. No caso da EVIDA, uma autogestão sem fins lucrativos, em que todos os
recursos arrecadados são totalmente revertidos na assistência integral dos assistidos,
ficam nítidos, quanto à definição do preço das mensalidades, os papéis importantes
que a operadora e os beneficiários exercem de gestora dos custos e da assistência e
de usuário consciente, respectivamente.
EVIDA - Assistência à Saúde
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REEMBOLSO 100% DIGITAL

Realizar uma solicitação de reembolso está mais prático e mais seguro na EVIDA.
Através dos canais digitais, em poucos cliques, você envia sua documentação e a
equipe responsável pela análise inicia o seu trabalho num processo rápido e seguro.
Afinal, toda evolução vem pra facilitar e garantir mais segurança, concorda?
A EVIDA é uma das poucas operadoras de planos de saúde a oferecer reembolso
100% digital por meio do seu portal.

1 - Acessando o Portal
Em seu navegador, digite o
endereço e-vida.org.br, e
em seguida, clique no botão
Portal do Beneficiário.

Para o primeiro acesso, em
usuário, insira o seu CPF, e no
campo senha, os 8 primeiros
dígitos do seu CPF.
Clique em acessar o portal.
Para beneficiários já
cadastrados, permanece o
mesmo login e senha.

2 - Solicitando o reembolso
Clique na opção Reembolso e
escolha a opção Solicitação de
Reembolso.
Lembre-se: Medicamentos de
uso contínuo, é necessário o
cadastro prévio da receita.

Manual do beneficiário

20

Após clicar em Solicitação de Reembolso, aparecerão os
dados a serem preenchidos, efetuando a solicitação.

Ao aparecer os dados da tela
acima, clique em Próximo >>.

Abaixo, preencha os dados marcados.

No campo Despesa, ao clicar na lupa, aparecerá uma janela para
inserção do nome do medicamento. Selecione o medicamento com
miligrama - mg, conforme prescrição médica. Feito isso, clique em Ok.

EVIDA - Assistência à Saúde
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Após inclusão de medicamento, informe o
valor e quantidade, conforme cupom fiscal.

Atenção: Caso se trate de um medicamento de uso constante,
marque a opção SIM no campo em Uso Constante.

Após preenchimento de todos os campos
do Passo 2, clique na opção Próximo.
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Na tela abaixo, inclua a receita, cupom
fiscal e demais documentos necessários
para aprovação do reembolso.

Em seu computador, insira os arquivos e clique em anexar.
São aceitos arquivos de até 5 Mb.
Atenção: Caso os medicamentos necessitem de receita
médica, não se esqueça de anexá-la.
Observação: No caso de um medicamento de uso constante
em que a receita já tenha sido cadastrada, não é necessário
efetuar um novo envio. No campo “Selecione o medicamento”
- Passo 2, marque a opção SIM em Uso Constante.
Lembrando que os pedidos medicos para medicamentos de uso continuo
deveram obrigatoriamente ser revalidados a cada 12 meses

Após preenchimento de todos os campos
do Passo 3, clique na opção Próximo.
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Na tela abaixo, confira se todos os documentos foram
anexados. Se sim, clique em OK, e após em Finalizar.

Caso queira adicionar outras despesas do mesmo cupom
fiscal, suba a tela e clique em Adicionar outra despesa.

Se necessário, após realizar a inserção de todas as despesas
para solicitação, clique em Finalizar Comprovante.
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Após finalizar, aparecerá a tela abaixo, com a mensagem:

Se sim, clique em SIM e siga a mesma rotina.
Se não, clique em NÃO para finalizar a solicitação.

Após finalizar, aparecerá a mensagem
abaixo, com seu número de protocolo:

Ao clicar em Imprimir Protocolo, será gerado
o arquivo de Solicitação de Reembolso.
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Após solicitado Imprimir Protocolo, deve-se
aparecer arquivo conforme abaixo:

Caso não consiga visualizar, aparecerá a
mensagem “Caso não esteja visualizando este
relatório: Clique aqui.” Clique no botão indicado.

Ao visualizar, clique o ícone da
impressora; Em destino, selecione
Salvar como PDF e Salvar.

Conforme RD-0053/2019, a guarda de
documentos originais/física é de inteira
responsabilidade do beneficiário.
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3 - Cadastrando a Receita de Uso Constante

Clique na opção Cadastro
Medicamento Uso Constante.
Lembre-se: Só serão
considerados os
medicamentos de uso
constante, àqueles
previamente informados na
funcionalidade do portal.

Selecionar o Beneficiário usuário da receita.

Abaixo, preencha os seguintes campos: Número do Conselho, Sigla
do Conselho, Estado e Data de Emissão da Receita.

(Data de emissão da receita)

EVIDA - Assistência à Saúde
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No campo abaixo, ao clicar na lupa, faça a busca do medicamento
a ser cadastrado. Digite o nome do medicamento e o selecione,
com miligramas - mg, conforme descrito na prescrição médica.

Após selecionar o medicamento, clique em ok.
Obs: Caso não apareça a miligrama na primeira página, basta
clicar na opção próxima.

Após selecionar o medicamento, feche a janela e efetue o
cadastro de medicamento, clicando em Adicionar Medicamento.
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Após adicionar o medicamento, para enviar a receita, clique em
escolher arquivo.

Com a receita digitalizada, selecione o arquivo.

Efetue o envio do arquivo clicando em anexar, e após, em Concluir
Cadastro da Receita.
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Após conclusão, abrirá uma janela com o protocolo.
Clique em exibir relatório.

Caso não consiga visualizar, aparecerá a
mensagem “Caso não esteja visualizando este
relatório: Clique aqui.” Clique no botão indicado.

Observação: A visualização do cadastro
da receita estará disponível em até 72
horas, após a validação dos setores
pertinentes.
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PBM – PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EM MEDICAMENTOS

O PBM tem como principal objetivo ofertar ao beneficiário a possibilidade de
realizar suas comprar de insumos farmacêuticos com descontos de até 30%.
O Programa de Benefícios em Medicamentos (PBM) é uma estratégia que
promove economia para os beneficiários.
Agora você pode usar o seu cartão do plano de saúde para se identificar em
qualquer loja DROGASIL ou DROGA RAIA e obter descontos exclusivos através do
nosso convênio com a UNIVERS e a PACHECO.
Para garantir a efetividade do PBM mantenha sempre os seus dados atualizados.
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CANAIS DE ATENDIMENTO

Para manter o correto fluxo de atendimento e atender a legislação,
obrigatoriamente todos os nossos atendimentos são registrados e protocolados via
sistema pelos canais de atendimento, sendo de extrema importância que as demandas
inicialmente sejam tratadas pelos canais de atendimento de 1ª instância.

1ª instância
Atendimento presencial – acolhimento execução de algumas demandas.
Sede e Postos de Atendimento horário comercial. Na sede e nos Postos de
Atendimento.
Central de Relacionamento e Atendimento - acolhimento e registro de
demandas via telefone. 24 horas, 7 dias por semana. Funcionamento na
Sede. Canal: 0800 940 8310 (ligação gratuita).
Fale com a gente – recebe demandas por e-mail e as direciona às áreas
internas. Horário comercial. Funcionamento na Sede. Canal: falecomagente@
evida.org.br.

2ª instância
Atendimento de 2º nível CRA – backoffice das demandas de 1º nível atuando
na solução e direcionamento. Funcionamento na Sede. Horário comercial.
Canal: 0800 940 8310 (ligação gratuita).
Canal de denúncias – acolhe, registra e trata denúncias. Atendimento 24
horas, 7 dias por semana. Canal: evida@compliance-office.com / 0800 878
2474 (ligação gratuita).
Ouvidoria - É um canal de atendimento de segunda instância, em
conformidade com a Resolução Normativa – RN nº 323, de 04 de abril de
2013, que tem por objetivo receber as solicitações dos (as) beneficiários
(as) que já recorreram à CRA (Central de Relacionamento e Atendimento)
ou pontos presenciais e tiveram as suas demandas concluídas, mas, ainda
assim, desejam reavaliar a solução apresentada.
Em conformidade com a Resolução Normativa - RN nº 395, de 15 de janeiro de
2016, a Ouvidoria também está à inteira disposição dos (as) beneficiários (as) para
atender ao pedido de reanalise de solicitações de procedimento e/ou serviço de
cobertura assistencial.
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A Ouvidoria tem o compromisso de promover a melhoria contínua dos produtos
e serviços para oferecer aos Beneficiários um atendimento cada vez melhor, com o
aperfeiçoamento dos processos de trabalho na EVIDA.

1 - Quando recorrer à Ouvidoria?
A Ouvidoria poderá ser acionada pelos beneficiários que não obtiverem sucesso
em seus pleitos junto à EVIDA por meio dos demais canais de relacionamento disponíveis,
ou sempre que o beneficiário requerer a reanálise de solicitação de procedimento e/
ou serviço de cobertura assistencial.

2 - Atribuições da Ouvidoria
- Receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às
manifestações dos beneficiários, em especial àquelas que não foram solucionadas
pelo atendimento habitual realizado pelas unidades de atendimento, presenciais ou
remotas da operadora;
- Encaminhar às áreas internas da operadora às manifestações recebidas,
acompanhando as providências adotadas e assegurando para que a resposta seja
devidamente encaminhada ao beneficiário;
- Mediar os eventuais conflitos entre o beneficiário e a operadora;
- Dentre Outras

3 - Onde a Ouvidoria se localiza?
A Ouvidoria da EVIDA funciona dentro da operadora, de maneira autônoma, sem
subordinação hierárquica, ligada diretamente à Presidência da EVIDA, com o propósito
de garantir que as questões do beneficiário cheguem ao conhecimento de quem tem
o poder de decisão para corrigir, mudar e aperfeiçoar processos internos.
Todas as manifestações pertinentes à Ouvidoria são registradas em sistema
de controle e o beneficiário e informado do número de seu protocolo de atendimento
junto à Ouvidoria.
Caso a Ouvidoria possua alçada de decisão sobre a demanda exposta, cabe a
ela dar o tratamento adequado e finalizá-la com a resposta ao beneficiário.
Nos demais casos, as demandas deverão ser encaminhadas aos setores
competentes para avaliação e resolução das demandas. A Ouvidoria, então, acompanha
o processo de resolução das manifestações e responde diretamente ao beneficiário.

4 - Classificação das demandas de Ouvidoria
Reclamação: Manifestação de desagrado sobre um serviço prestado pela
operadora de planos privados de assistência saúde.
Sugestão: Ideia ou proposta para o aprimoramento do trabalho da operadora
de planos privados de assistência saúde.
Elogio: Reconhecimento ou satisfação pelo serviço prestado pela operadora de
planos privados de assistência saúde.
Consulta: Esclarecimento sobre uma atividade que envolve atos ou fatos da
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operadora de planos privados de assistência saúde.

5 - Prazo de resposta da Ouvidoria
O prazo da respota é de 7 (sete) dias úteis, a partir do seu registro.
É admitida a repactuação de prazo maior, desde que não seja superior a 30
(trinta) dias úteis, nos casos complexos ou excepcionais, e devidamente justificado.
A Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

6 - Como recorrer à Ouvidoria?
O beneficiário deverá informar o número do protocolo solucionado pelo CRA
(Central de Relacionamento e Atendimento) ou, protocolo referente solicitação de
procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial.
A Ouvidoria da EVIDA pode ser contatada das seguintes formas:

- Pessoalmente, em dias Úteis, horário comercial.
Sede da EVIDA
Endereço: SCRN 704/705, Bloco C, Lojas 40 a 48, Asa Norte, Brasília-DF CEP
70730-630.

- Por correspondência
Endereçada à Ouvidoria da EVIDA SCRN 704/705, Bloco C, Lojas 40 a 48, Asa
Norte, Brasília-DF CEP 70730-630.

- Por telefone
Dias Úteis: das 9h às 17h. (Horário de Brasília) - 0800-940-8310 (Nacional)

- Formulário eletrônico disponível no site da EVIDA.
Pelo preenchimento do formulário, clique aqui para enviar sua mensagem.
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