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MANUAL DE
RECIPROCIDADE

Assistência à Saúde

1- O QUE É REDE CREDENCIADA DIRETA DA EVIDA?

São os hospitais, laboratórios, clínicas, dentistas,
médicos e profissionais da saúde que tem convênio
direto com a EVIDA.
Para pesquisar rede credenciada da EVIDA.

Clique Aqui

2 - O QUE É REDE INDIRETA/RECIPROCIDADE?

É a relação estabelecida entre a EVIDA e outras
operadoras de planos de saúde denominadas
congêneres, para atendimento nas localidades
onde a EVIDA não possui rede direta. Com a
parceria os (as) beneficiários (as) podem ser
atendidos (as) em todo o território nacional.

3 - EMPRESAS DE RECIPROCIDADES/
ABRANGÊNCIA / CONSULTA A
REDE CREDENCIADA.
VIVEST

SÃO PAULO (ESTADO)

vivest.com.br

FACHESF

REGIÃO NORDESTE

fachesf.com.br

ELETROS SAÚDE
RIO DE JANEIRO

(REGIÃO METROPOLITANA)

eletrossaude.com.br

FACEB

DISTRITO FEDERAL

faceb.com.br

VIVACOM

GOIAS (ESTADO)

saudevivacom.com.br

CAMED

REGIÃO NORDESTE

camed.com.br

ELO SAÚDE
REGIÃO SUL

elosaude.com.br

CEMIG SAÚDE

MINAS GERAIS (ESTADO)

cemigsaude.org.br

FUNDAÇÃO COPEL
PARANÁ (CURITIBA)

fcopel.org.br

ITAIPU
PARANÁ (FOZ DO IGUAÇU)

itaipu.gov.br

4 - Contratos Administrativos de Reciprocidade.
Em complemento a RECIPROCIDADE, e buscando suprir as necessidades de
atendimento dos (as) seus beneficiários (as), a EVIDA ainda conta
com três Operadoras Intermediárias.

CASSI

NACIONAL

cassi.com.br

ODONTOGROUP
NACIONAL

odontogroup.com.br

UNIMED
NACIONAL

unimedcajazeiras.com.br/

5 – Quem pode solicitar e o prazo necessário?
A solicitação dever ser feita preferencialmente
pelo Titular do Plano, e com antecedência de 15
dias, prazo estipulado pelas conveniadas para a
inclusão e emissão da autorização de
atendimento.

6 - Não solicitei reciprocidade e estou em uma
localidade que não tem rede direta. O que fazer?
Solicitar imediatamente via portal!
E em caso de emergência recomendamos buscar atendimento e
solicitar reembolso, o qual será analisado em conformidade com as
normas e regulamentos dos planos

7 - 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.

Quer solicitar sua reciprocidade?
Clique aqui para acessar o portal

Passo a Passo:
Acesse o portal do Beneficiário ou APP;
Clique em Fale Conosco
Selecione a categoria SOLICITAR/RENOVAR
RECIPROCIDADE
Anexe o pedido médico se houver;
No campo Registro escrever “ SOLICITAÇÃO DE
RECIPROCIDADE” e clicar em Gravar.
Preencha o Formulário de Reciprocidade, e agora é só
aguardar.
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