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Bom é cuidar do bem mais precioso

da sua empresa: seus funcionários



A Vivamed atua há mais de 20 anos em Minas Gerais oferecendo 

credibilidade e solidez aos seus segurados, em planos empresariais. Sempre 

pronta para cuidar da saúde de seus funcionários, a Vivamed oferece 

serviços com qualidade, respeito e com um atendimento personalizado. 

Seja qual for o tamanho da sua empresa, conte com a Vivamed.

O desempenho dos seus funcionários está diretamente ligado ao bem-estar 

de cada um deles. Com os Planos Empresariais Vivamed Saúde, a sua equipe 

ganha mais qualidade de vida e tranquilidade, refletindo na produtividade 

do seu negócio.



O Plano Viva Empresa Essencial é a opção para quem busca uma rede credenciada menos e 

mais econômica, mas sem perder a qualidade.

Área de atuação:

Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Conheça algumas das redes credenciadas:

Hospitais:

Ÿ Semper

Ÿ  Belo Horizonte

Ÿ  São Lucas

Ÿ  Infantil Padre Anchieta

Ÿ  Oculare

Ÿ  Luxemburgo

Ÿ  Instituto Otorrinolaringologia

Ÿ Urológica

Ÿ  Casa de Saúde Santa Maria

Ÿ Criança São José

Ÿ Clinicare

Ÿ Laboratórios:

Ÿ  São Marcos

Ÿ  Analys

Ÿ  Rojan

Clínicas de Apoio Diagnóstico:

Ÿ  Oncomed

Ÿ CDI - Centro de Diagnóstico por imagem

Ÿ Cardio Belleage

Ÿ Clinigastro MG

Ÿ Elcordis

Ÿ Elcenter



Com o Plano Viva Empresa Ideal, a sua corporação conta com uma ampla rede de atendimento. 

Tudo para oferecer à você e seus funcionários, o máximo em qualidade e segurança, aliada à melhor 

relação custo benefício em comparação a outros planos existentes no mercado.

Área de atuação:

Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Conheça algumas das redes credenciadas:

Hospitais:

Ÿ Lifecenter

Ÿ  Infantil São Camilo

Ÿ  Maternidade Octaviano Neves

Ÿ  Vera Cruz

Ÿ  Urológica

Ÿ  Instituto Otorrinolaringologia

Ÿ  PHD Pace Hospital

Ÿ  Semper

Ÿ Belo Horizonte

Ÿ  São Lucas

Ÿ  Infantil Padre Anchieta

Ÿ  Oculare

Ÿ  Luxemburgo

Ÿ  Vila da Serra

Ÿ Casa de Saúde Santa Maria

Ÿ  Criança São José

Ÿ  Clinicare

Laboratórios:

Ÿ  São Marcos

Ÿ  Analys

Ÿ  Rojan



Em todos os nossos planos empresariais, o valor cobrado é no sistema de coparticipação, ou seja, 

mensalidades fixas e reduzidas somadas a um pequeno valor em consultas, exames e internações, que 

são programadas para pagamento na próxima fatura, em caso de internação hospitalar, a 

coparticipação é um valor fixo independente da quantidade de dias e procedimentos realizados 

durante a internação.
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O prazo de carência é o período, previsto em contrato, entre a assinatura do contrato e a efetiva 

possibilidade de uso dos serviços pelo segurado. Nesse intervalo, o consumidor cumpre com as 

mensalidades, mas sem ainda usufruir de todos os benefícios contratados junto ao plano de saúde. 

Aplica-se a todos os produtos apresentados, a partir da data de início de vigência:

Obs.: o beneficiário que optar por adquirir novo plano em continuidade ao atual, com acomodação em padrão 

superior ao previsto no contrato vigente, deverá cumprir a carência de 180 (cento e oitenta) dias para utilizar a 

nova acomodação. Em caso da internação ocorrer durante o prazo de carência autorizado por lei, citado neste 

item, será assegurada a utilização da acomodação antes contratada.
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Urgência e Emergência

Consultas e exames básicos de diagnóstico e terapia

Cirurgias ambulatoriais

Demais cirurgias

Exames especiais de diagnóstico e terapia

Diálise, hemodiálise e fisioterapia

Internações

Demais procedimentos

Partos a termo

Consultas

Consultas P.S

Exames Simples (até R$ 75,00)

Exames Especiais (acima R$ 75,00)

Terapia Simples

Terapias Especiais

Demais Eventos Ambulatoriais

Internação Enfermaria

Internação Apartamento



(31) 3215-6064 | 3215-6068

comercial@vivamedsaude.com.br

www.vivamedsaude.com.br

Alameda Oscar Niemeyer, 436, loja 01, Vila da Serra

Nova Lima | Minas Gerais - CEP: 34006-056

(31) 3215-6000

Central de Atendimento
Exclusivo ao Corretor


