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FINALIDADE
O Codesa Saúde é um Plano Empresarial por
Adesão na modalidade Autogestão por Recursos
Humanos com cobertura na Grande Vitória.
TIPO: Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia +
Odontológico.
PÚBLICO-ALVO: funcionários ativos, aposentados e
seus dependentes.
ACOMODAÇÃO: Apartamento ou Enfermaria.
Registro ANS: 41.650-9.
Este guia tem por finalidade orientar e tirar as
dúvidas mais freqüentes das normas do Plano de
Saúde CODESA.
No site do Plano de Saúde há manuais disponíveis com maior detalhamento sobre o Plano e
acesso ao Portal Web Saúde.
2. ACESSO SISTEMA ONLINE
Os dados cadastrais, acompanhamento de despesas, pagamento, documentação e catálogo de
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conveniados poderão ser acessados através do
Portal Saúde Web:
http://www.codesa.gov.br/site/
→ GESTÃO → CODESA SAUDE → ÁREA RESTRITA.





TIPO DE ACESSO: escolher “Beneficiário”
USUÁRIO: o CPF completo do titular, sem
hífens, traços e pontos.
SENHA: no primeiro acesso, o CPF completo do titular, sem hífens, traços e
pontos.
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3. ALTERAÇÃO MATRICULA CODESA
A matrícula de cadastro na Codesa permanece
igual, porém, o código no sistema do Plano de
Saúde mudou.
Para atendimento na rede conveniada, a consulta da elegibilidade deve ser realizada pelo NOME
DO BENEFICIÁRIO ou pelo CÓDIGO NOVO, que sai nas
novas guias ou na carteirinha impressa pelo Portal Saúde Web.
4. AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA

O beneficiário marca a consulta direto com o
prestador e, no dia marcado, comparece ao local
portando, obrigatoriamente, um documento de
identificação oficial e a carteirinha do plano, que
pode ser apresentada impressa ou via mobile
(celular).
As pendências de autorização podem ser visualizadas tanto pelo beneficiário quanto pelo prestador, na área restrita do Portal Web Saúde, na
aba -> WEBPLAN -> SERVIÇOS -> PROC. PEND.
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5. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

O beneficiário marca a consulta direto com o
prestador e, no dia marcado, comparece ao local
portando, obrigatoriamente, um documento de
identificação oficial e a carteirinha do plano, que
pode ser apresentada impressa ou via mobile
(celular).
Caso um procedimento precise de auditoria prévia ficará pendente no sistema, podendo ser
visualizado tanto pelo beneficiário quanto pelo
prestador.
6. PERÍCIA OU AUDITORIA
A perícia ou auditoria médica é necessária para
alguns procedimentos, principalmente os de alto
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custo, com ou sem uso de Órteses, Próteses,
Medicamentos ou Materiais Especiais (OPME).
Há procedimentos odontológicos que também
necessitam de perícia Inicial, Final ou Ambas.
Os retornos da auditoria técnica e administrativa
ocorrem na área restrita do Portal Web, e podem ser acompanhados pelo prestador e beneficiário.
Quando solicitado, cabe ao beneficiário marcar
análise presencial junto ao perito.
PRAZO ANÁLISE DE INTERNAÇÕES ELETIVAS
Até 21 dias úteis para análise;
Alguns procedimentos necessitam de análise
presencial, mediante agendamento prévio junto
ao perito;
Pode ser solicitado exames complementares que
justifiquem a necessidade da cirurgia.

PRAZO ANÁLISE DE INTERNAÇÕES DE URGÊNCIA
OU EMERGÊNCIA

Após confirmada a elegibilidade do paciente
pelo prestador, na área restrita do Portal Saúde
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Web, o beneficiário deve ser atendido imediata-

mente.
Solicitações de exames, cirurgias e materiais são
solicitados e analisados pelos peritos, primeiramente através do Portal de Saúde Web, depois,
in loco, ou seja, no local de atendimento.
7. PERITOS OU AUDITORES CONTRATADOS
O Plano de Saúde Codesa conta com quatro equipes de auditores conveniados. Os contatos
dos auditores podem ser consultados na seção
“TELEFONES ÚTEIS”.

ESCOLHA DO PERITO/AUDITOR
a)

Odonto – Após inserção do pedido no sistema, a escolha do profissional a fazer perícia
será aleatória, pelo próprio sistema, sem interferência ou possibilidade de escolha pelo beneficiário.

b) Médico – Cada perito tem uma relação específica de hospitais sob sua responsabilida-
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de, sem interferência ou possibilidade de escolha pelo beneficiário.
8. CARACTERIZAÇÃO DE TITULAR
Serão considerados como titulares as pessoas
físicas com vínculo empregatício ou comissionado com a Codesa.
Poderão ser incluídos:
- Novos funcionários, quando de sua admissão;
- Os aposentados,
mediante Acordo
Coletivo e ressalvada a aplicação do
disposto no caput
dos artigos 30 e 31
da Lei n° 9.656, de
1998.
9. CARACTERIZAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
Serão considerados dependentes aqueles que
perante a Lei se enquadram como:
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- Cônjuge e/ou companheira (o), na forma de
união estável.
- Filho(a) ou enteado(a), menor de 21 (vinte e
um) anos, sem renda própria, ou inválido com
qualquer idade, devidamente comprovado.
- Filho(a) ou enteado(a) estudante, até 24 (vinte
e quatro) anos de idade, sem renda própria, cursando ensino superior, devidamente comprovado
mediante declaração da entidade de ensino,
semestralmente.
- Outros descendentes sem renda própria, que
vivam as expensas do empregado, mediante
autorização judicial (órfão, neto, bisneto, etc.).
- Ascendente (pai,
mãe, avô, avó, etc.)
e/ou outros que
comprovadamente
vivam as expensas
do empregado e que
constem na declaração de Imposto de Renda.
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Os dependentes estarão vinculados ao titular no
que diz respeito a todas as características do
plano de saúde em vigor.
10. DOCUMENTOS PARA ADESÃO
Documentos para entregar no setor Saúde, no
momento da solicitação de adesão:

ATIVOS E DEPENDENTES
- Ficha de Inclusão (disponível na área “downloads” no site Saúde);
- 1 foto 3x4 (impressa ou digitalizada, enviada
por email);
- cópia cartão SUS (feito no posto de saúde do
bairro onde reside);
- cópia CI e CPF;
- comprovante de residência e telefone atualizados;
- Certidão de Casamento ou união estável (cônjuge ou companheiro(a))
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- Certidão de Nascimento (filho ou enteado menor de 21 anos);
- Declaração de matrícula em curso superior
(filho ou enteado entre 21 e 24 anos);
- Outros documentos solicitados no Regimento
do Plano.

APOSENTADOS E DEPENDENTES
Além dos documentos solicitados para ativos,
entregar também:
- comprovante de início do Benefício INSS;
- histórico de crédito atual do INSS (baixa no site
ou na unidade do INSS);
- autorização para Débito Automático no Banco
do Brasil, com carimbo da agência bancária (disponível na área “downloads” no site Saúde);
- Declaração de Imposto de Renda em envelope
lacrado (que será aberto somente em caso de
inadimplência);
- Outros documentos solicitados no Regimento
do Plano.
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11. CARTEIRINHA
É um documento obrigatório para ser apresentado pelo titular e dependentes no ato do atendimento, juntamente com um documento de
identidade oficial com foto.
A carteirinha fica disponível no Portal Saúde
Web, podendo ser impresso e plastificado pelo
próprio beneficiário.

Também pode ser apresentada ao prestador
através da ferramenta mobile (celular).
12. PERDA DE COBERTURA
O empregado TITULAR perde cobertura:
a) Quando demitido ou aposentado, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656, de 1998.
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b) Quando inadimplente financeiramente ou
em débito com documentos;
O empregado DEPENDENTE/AGREGADO perde cobertura:
a) Quando o titular é demitido ou aposentado,
ressalvada a aplicação do disposto no caput
dos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656, de 1998;
b) Quando inadimplente após 60 dias, consecutivos ou não;
c) Quando em débito com documentos obrigatórios;
d) Quando atinge a idade limite (para os casos
determinados no Regimento Interno).
e) Outros conforme regimento interno do Plano.
13. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Há documentos que necessitam de renovação
SEMESTRAL ou ANUAL.
É responsabilidade do beneficiário manter seus
dados cadastrais atualizados junto ao Plano de
Saúde.
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Os dados cadastrais de titular e dependentes
podem ser consultados na área restrita do Portal
Web Saúde, na ABA -> ALTERAR DADOS PESSOAIS ->
CLICAR EM QUALQUER DOS ICONES À ESQUERDA PARA
ABRIR A TELA CORRESPONDENTE.
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Na aba “Documentos Associados” o beneficiário
acompanha a data de vigência dos documentos
entregues.

EXEMPLO DE DOCUMENTOS QUE NECESSITAM DE RENOVAÇÃO SEMESTRAL:
- Declaração de matricula em curso superior;
- perícia de manutenção ortodôntica;
EXEMPLO DE DOCUMENTOS QUE NECESSITAM DE RENOVAÇÃO ANUAL:
- histórico de crédito do INSS;
- Declaração de Imposto de Renda;
EXEMPLO DE DOCUMENTOS QUE NECESSITAM DE RENOVAÇÃO MEDIANTE ANÁLISE:
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- Autorizações judiciais;
- Débito Automático;
- Comprovante de Residência/telefone.
14. CARÊNCIA
O empregado Titular e seus dependentes somente poderão solicitar atendimento ELETIVO
no Plano de Saúde após 90 dias de admissão do
Titular na empresa, se cumpridos todos os critérios documentais solicitados.
Nesse período, somente atendimentos de URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA poderão ser autorizados.
O recém-nascido, dependente direto do empregado, terá cobertura – sem cadastro na CODESA
– por até 30 dias após o nascimento. Durante
esse prazo, o interessado deverá regularizar a
situação do dependente junto à CODRHU.
15. CATÁLOGO REDE CONVENIADA
Pode ser consultado a qualquer momento: a)
através do QRCode no final deste guia;
b) baixado na loja do seu Smartphone;
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c)

no Portal Web Saúde, SEM necessidade de
usuário e senha;
d) baixado para o computador no formato PDF,
através do Portal Web Saúde.
O catálogo atualizado também fica disponível na
área restrita do Portal Saúde Web, através de
usuário e senha, na aba -> WEBPLAN -> SERVIÇOS ->
REDE CRED (tela inferior lado direito).
Para consultar, os filtros devem ser preenchidos
conforme seu interesse.
Também pode ser consultado a qualquer momento, através de ferramenta mobile (celular),
no site e também baixado para o computador no
formato PDF.
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16. REEMBOLSO – LIVRE ESCOLHA
Reembolso parcial, via folha de pagamento, das
despesas pagas pelo funcionário ativo diretamente ao profissional ou instituição de Saúde
NÃO CREDENCIADOS E DENTRO DA ÁREA DE
COBERTURA.
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O beneficiário deverá solicitar o reembolso na
área restrita do Portal Saúde Web, através de
usuário e senha, na aba -> REEMBOLSO >SOLICITAÇÃO.

O CNPJ ou CPF do prestador deve ser preenchido
no campo correspondente, e, caso já tenha na
base de dados, o nome será preenchido automaticamente.
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Informar nome do beneficiário atendido, data do
atendimento e valor do procedimento.

O procedimento também poderá ser informado.
O sistema permite incluir vários procedimentos
diferentes.
Os documentos devem obrigatoriamente ser
anexados (ver abaixo a lista dos documentos).
Caso seja necessário, o setor pode solicitar os
originais para análise.

O prazo para entrega deve ser consultado no
setor Saúde.
Os reembolsos acatados poderão ser consultados na aba -> CONSULTA.
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DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE REEMBOLSO DESPESA MÉDICA

- Nota Fiscal ou Recibo constando:



Matrícula e nome do beneficiário atendido;
Nome do prestador de serviço que fez o atendimento;
 CPF ou CNPJ do prestador de serviço, de forma legível;
 Discriminação e valor dos serviços realizados, unitário e total;
- Caso se trate de procedimento cirúrgico ou
envolva internação, anexar também:
 Laudo ou pedido médico que deu origem;
 Folha de sala hospitalar.
DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DE REEMBOLSO DESPESA ODONTO

• Nota fiscal ou recibo de pagamento de despesas, no original, no qual figure CPF e Registro no
Conselho ou CGC, especificando detalhadamente
todos os serviços odontológicos realizados;
• Raio-x inicial e final do tratamento e
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• Autorização do perito credenciado pela CODESA (o beneficiário deverá comparecer à perícia
contratada pela Codesa com o raio-x ou documentos preliminares, antes de solicitar o reembolso).

CÁLCULO DO REEMBOLSO
Para efeito de cálculo, a CODESA toma como
parâmetro a tabela de preços vigente praticada
junto à rede de credenciados e a Participação
Empresa x Empregado.
Exemplo de cálculo de reembolso:
Valor da Consulta paga particular.....R$ 100,00
Valor da tabela ..............................R$ 60,00
Participação do empregado .......................10%
Participação da CODESA ......... ..................90%
Reembolso pago pela CODESA .....R$ 54,00



IMPORTANTE

Somente serão submetidos a análise os
pedidos de reembolsos de consultas e procedimentos entregues no prazo de até 90
dias após a realização do serviço, dentro da
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cobertura na tabela vigente e dentro de área
de cobertura da Operadora, salvo se o colaborador estiver em viagem a trabalho, devidamente justificada e comprovada.
17. PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS

Atualmente a empresa oferece plano póspagamento, e a participação nas despesas médicas e odontológicas é aplicada conforme disposto em Acordo Coletivo de Trabalho.
Os descontos da co-participação do TITULAR
ATIVO são efetuados mensalmente, no máximo
10% do total de seus proventos, através da Folha
de Pagamento.
Os débitos do TITULAR APOSENTADO são parcelados e descontados mensalmente através de
Débito Automático no Banco do Brasil, no máximo 30% de sua remuneração até quitar sua dívida.
Caso a empresa ofereça plano pós-pago, o pagamento também ocorrerá via boleto bancário,
com emissão online, via Portal Saúde Web.
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18. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
São autorizados os procedimentos OBRIGATÓRIOS do ROL vigente da Agência Nacional de
Saúde. É bom ficar atento, pois há procedimentos que são autorizados por critérios:
a) Idade;
b) Sexo;
c) Titular ou dependente;
d) Ativo ou aposentado;
e) Período anual, semestral, etc.
A tabela de procedimentos médicos e normas de
autorização podem ser consultadas no site do
Plano.
O ROL vigente pode ser consultado no Portal
Saúde Web e também no site da ANS –
www.ans.gov.br.
19. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS
Os procedimentos são autorizados conforme
Regimento Interno do Plano de Saúde.

26

Os valores e critérios para autorização de cada
procedimento podem ser consultados em “Diretrizes Odonto”, disponível no Portal Saúde Web.
Há critérios como:
a) Idade;
b) Sexo;
c) Titular ou dependente;
d) Ativo ou Aposentado;
e) Período anual, semestral, etc.
20. COBERTURA DE HOME CARE (DOMICILIAR)
Os serviços de Home Care somente serão autorizados se forem obrigatórios no Rol da ANS ou
sob análise Técnica e Administrativa, mediante
pedido do médico assistente.
A empresa de Home Care é indicada pela Operadora.
21. COBERTURA DE TRANSTORNO PSQUIATRICO OU DEPENDÊNCIA QUIMICA
A Internação por transtorno psiquiátrico, por uso
e abuso de drogas e outras substâncias psicoati-
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vas, poderá ser autorizada em prestador conveniado mediante:
a) Laudo de médico psiquiátrico indicado
pela Empresa;
b) Parecer da Medicina do Trabalho, da
empresa ou indicado por esta;
c) Parecer da Assistência Social da empresa
ou indicado por esta.
A Alta da internação ocorrerá mediante laudo
médico ou administrativo. Alta administrativa
ocorre quando o paciente infringe normas da
Instituição, da Operadora ou abandona o tratamento.
Paciente com duas altas administrativas no
mesmo CID e na mesma Clínica fica sem direito a
cobertura de nova internação psiquiátrica.
22. COBERTURA DE REMOÇÃO
O serviço de remoção (ambulância) é autorizado
na modalidade INTER-HOSPITALAR, quando um
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paciente internado necessita ser removido para
outro hospital ou realizar um exame em outra
unidade ambulatorial ou hospitalar.
Não há cobertura para remoção da residência
para o hospital e vice-versa.
23. EXAME PERIÓDICO
PARA FUNCIONÁRIOS:
Obrigatório, anual, agendado através da Medicina do Trabalho – CODSAT, em Clínicas Especializadas da Rede conveniada indicada pela Empresa, conforme critérios do Regimento Interno.
PARA APOSENTADOS:
Caso o serviço entre em vigor, as orientações
serão repassadas pelo Plano de Saúde, através
de Regimento Interno.

24. TELEFONES ÚTEIS
SETOR
Plano de Saúde

TELEFONE
3132-7357
3132-7326

EXPEDIENTE
2ª a 6ª
8h às 12
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Ouvidoria

2104-3443

Coordenação de
Recursos Humanos
Folha de Pagamento

3132-7376

Serviço Social

2104-3408

Medicina do
Trabalho

3132-7361

2104-3419

13h às 17h
2ª a 6ª
8h às 12
13h às 17h
2ª a 6ª
8h às 12
13h às 17h
2ª a 6ª
8h às 12
13h às 17h
2ª a 6ª
8h às 14h
2ª, 4ª e 5ª
12h30-16h30

Protocolo

3132-7313

Portaria Prédio 4
Portaria Prédio 5
Hospital
Maternidade
São Camilo

3132-7355
3132-7356
3256-9700

3ª e 6ª
8h- 12h
2ª a 6ª
8h às 12
13h às 17h
6h às 19h
6h às 19h
Aracruz
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Auditoria Odonto - Vitória
Giselle Varejão
3315-7855

Email: zouainvarejao@gmail.com
Av. Nossa Senhora da Penha, 84 - sala 505 –
Ed. Alphavile - Praia do Canto - Vitória - ES
Próximo à Celga.
Karla Leão Borges
3024-1793
Email: atendimento@integragestaoemsaude.com.br

Rua José Alexandre Buaiz, 190 - ED. MASTER
TOWER, SALA 701 e 702 – Enseada do Suá –
Atrás da Assembleia Legislativa
Horário de atendimento: 8h às 18h.
Auditoria Odonto – Vila Velha
Maria Aparecida Musso
3320-6068 E 99972-2482

Email: aparecidaestrela2@gmail.com
Rua Enseada Carioca, 353 Shopping Praia da Costa - sala 710
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Auditoria Médica – Eletiva e Hospitalar
AUDIVIT – AUDITORIA VITORIA
3035-0755 ou 98142-4539
Email: falecom@audivit.com.br
Rua Neves Armond, 210 – Praia do Suá – Vitória – ES
Horário de atendimento: 8h às 18h.
Hospitais auditados pela Audivit
Associação de Urologia
Clínica dos Acidentados
Hospital Evangélico
Hospital Mata da Praia
Hospital Praia da Costa
Hospital Praia do Canto
Hospital Santa Mônica
Hospital São Luiz
Maternidade Santa
Úrsula

3345-6000
3232-2266
2121-3777
3227-1811
2121-0200
3025-8572
3320-3500
3320-4300
2122-4000

INTEGRA GESTÃO EM SAÚDE
3314-1794

Rua José Alexandre Buaiz, 190 - ED. MASTER
TOWER, SALA 701 e 702 – Enseada do Suá –
Atrás da Assembleia Legislativa
Horário de atendimento: 8h às 18h.
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Hospitais auditados pela Integra Gestão
Hospital Meridional
Hospital Metropolitano
Hospital Santa Rita
Hospital São Francisco
Hospital Vila Velha
Instituto de Cardiologia
do ES
Maternidade
Santa
Paula
Vitória Apart Hospital
Hospital Meridional

3346-2010
2104-7000
3334-8000
3336-6111
2127-8500
3357-1200
3395-2000
3201-5555
3346-2010

DÚVIDAS FREQUENTES

1. Como ter autorização para consultas, exames, internações ou cirurgias?
Após escolher no catálogo, o beneficiário liga e
marca a consulta ou exame direto com o conve-
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niado. No dia marcado, leva a carteirinha do
plano e um documento de identificação.
Se for fazer um exame, deve levar o pedido médico original.
Se for uma internação é preciso confirmar no
Portal Saúde Web se a autorização foi liberada.
Há alguns exames, de alto custo ou não, que
também precisam de autorização de auditoria.
Na dúvida, deve entrar em contato com a Operadora.
2. Como obter extratos de despesas, pagamentos ou saber se estou bloqueado no
Plano de Saúde?
O beneficiário pode acompanhar seus dados
cadastrais, situação financeira, extratos e outras
informações no Portal Saúde Web, mediante
acesso com usuário e senha:

http://www.codesa.gov.br/site/
→ GESTÃO → CODESA SAUDE → ÁREA RESTRITA.
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3. Posso trocar usuário e senha de acesso ao
Portal Saúde Web?
O usuário é padrão - o CPF completo do titular.
Não pode mudar.
A senha é o CPF do titular. Pode ser alterado no
primeiro acesso ao sistema, em -> Usuário ->
Trocar Senha.

4. Aposentados têm direito ao plano de saúde
Codesa?
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Por enquanto, Codesa não vende plano de saúde. O Acordo Coletivo de Trabalho permite ao
aposentado, especial ou por tempo de serviço,
utilizar os serviços da rede conveniada, mediante pagamento integral dos valores utilizados na
tabela Codesa.
Contudo, é necessário autorizar os descontos em
conta no Banco do Brasil e fazer recadastramento anualmente. A Codesa não participa com nenhum percentual de desconto.
A inadimplência após 60 dias, consecutivos ou
não, causa o bloqueia automático da matrícula
e, para desbloqueio, é necessário pagamento de
todos os meses em aberto.
A dívida também poderá ser cobrada juridicamente.
5. Qual é o procedimento para desconto da
utilização do aposentado no plano de Saúde?
A CODESA envia um arquivo ao Banco do Brasil
informando o valor da parcela que será descon-
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tada na mesma data de recebimento do benefício do INSS.
O valor das parcelas varia de acordo com o montante da dívida, conforme tabela abaixo:
Dívida acumulada
% mensal sobre o INSS
(até quitar o total da
dívida)
Até R$ 5.000,00
10%
De R$ 5.001,00 a
20%
R$ 10.000,00
De R$ 10.001,00 acima
30%
6. E se o aposentado não tiver conta no Banco
do Brasil?
Se a Codesa não implantar método de pagamento via boleto não será possível utilizar o plano de
saúde, pois não possui convênio com outro banco para descontar as despesas médicas.
7. Todos os dependentes dos aposentados
podem utilizar o plano de saúde?
Enquanto a Codesa não tiver modalidade de prépagamento, apenas esposa ou companheira
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(união estável), devidamente comprovada através de certidão de casamento ou declaração de
união estável emitida pelo cartório, poderá utilizar o plano.
8. O que fazer para excluir um dependente no
Plano de saúde?
Entregar no setor Saúde ficha de Solicitação de
Exclusão de Dependente preenchida e assinada
pelo titular.
A ficha fica disponível na área “downloads” no
site Saúde.
9. O que fazer quando o titular, ou seu dependente no plano de saúde, falece?
A cópia da Certidão de Óbito e a carteirinha do
plano devem ser entregues ao setor de Plano de
Saúde imediatamente para as devidas providências.
Por enquanto, a Codesa não vende plano de
saúde e, por este motivo, dependente não pode
utilizar a rede conveniada em caso de falecimento do titular.
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O uso indevido do plano pode levar o infrator a
responder administrativa e juridicamente.
10. Sessões de psicologia, psicoterapia ou psiquiatria:
A CODESA autoriza a realização de sessões anuais conforme ROL da ANS, mediante a emissão
de uma declaração do Psicólogo/Psiquiatra informando:
- nº de sessões (semanais/mensais);
-previsão de conclusão;
-motivo de extensão do tratamento.
Essa declaração será entregue ao médico do
trabalho da CODESA, para arquivo na ficha funcional do colaborador, e será realizado um acompanhamento em paralelo com a Assistência
Social ou médico indicado pela Codesa.
11. Qual é a acomodação em caso de internação?
Na modalidade pós-pagamento a Codesa mantém dois tipos de acomodação:
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APARTAMENTO: para Ativos, Aposentados por
Invalidez e dependentes.
ENFERMARIA: Aposentados e dependentes.
Em apartamento, os procedimentos e honorários médicos têm seu valor dobrado, de acordo
com as Instruções Gerais da tabela CBHPM:
1.5 – Esta classificação constitui referência para acomodações hospitalares coletivas (enfermaria ou quartos com dois ou mais leitos);
6.2 – Para os planos superiores ofertados por operadoras, diferentemente do previsto no citado item 1.5,
fica prevista a valoração do porte pelo dobro de sua
quantificação, nos casos de pacientes internados em
apartamento ou quarto privativo, em “Day clinic” ou
UTI. Não estão sujeitos às condições deste item os
atos médicos do capítulo IV (Diagnósticos e Terapêuticos), exceto quando previsto em observações específicas do Capítulo.

12. Quem tem direito a acompanhante durante
o período de internação?
Os menores de 18 anos, os maiores de 60 anos e
a gestante nos período do pré parto, parto e
pós-parto imediato.
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Artigo 12 da Lei n.º 9656/98 e Resolução Normativa
n.º 167/08.

13. Periodicidade dos exames periódicos:
Deverá ser realizado uma vez por ano, ou a critério da Medicina do Trabalho da empresa.
Os exames são marcados pela área de Medicina
do Trabalho em Clínicas especializadas indicadas
pela Companhia.
O colaborador é obrigado a realizar os exames,
sob pena de advertência ou suspensão.
No dia do exame, o colaborador terá seu dia de
trabalho abonado, salvo se for escala de trabalho, o que deverá ser acordado com o supervisor
imediato.
Os exames solicitados variam conforme a área
de atuação do funcionário. Atualmente são três
protocolos de exames:
a)

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

b)

PROTOCOLO OPERACIONAL

c)

PROTOCOLO OPERACIONAL EM ALTURA
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14. Comprovante de escolaridade dos dependentes (filhos) entre 21 e 24 anos:
Semestralmente, a declaração de matrícula do
dependente deve ser entregue no setor de plano
de saúde, através do Portal Saúde Web.
Deve-se ficar atento aos prazos de entrega, pois
o dependente é automaticamente bloqueado
em caso de pendência documental.
15. Que páginas do Imposto de Renda devo
entregar?
O comprovante deve ser enviado para o plano de saúde anualmente, até o dia 15 de
maio, através do portal do plano de saúde.
Deve ser enviado:
a) A página onde consta o nome dos dependentes;
b) As páginas do recibo de entregue à Receita Federal.
16. Quando uma cirurgia pode ser considerada
estética?
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Uma cirurgia, ou outro procedimento, é considerado de caráter estético quando sua indicação
não vise restaurar função parcial ou total de
órgão ou parte do corpo humano lesionada por
enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.
Artigo 10 da Lei n.º 9656/98 e Resolução Normativa
n.º 167/08.

17. O plano da CODESA cobre Pilates e drenagem linfática?
Não, pois não existe tal obrigatoriedade no Rol
da ANS.
Por enquanto, Pilates e massoterapia constam
nos procedimentos autorizados para “Terapia
Ocupacional” dos funcionários ativos.
18. Tem cobertura de aparelho ortodôntico
para maior de 18 anos?
Tem cobertura na colocação de aparelho ortodôntico para dependentes de funcionários ativos, menores de 18 anos, com direito a até 30
manutenções na vida.
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O Plano estuda a liberação de aparelho para
beneficiários acima de 18 anos (somente o titular e seu cônjuge), igualmente com direito a até
30 manutenções na vida.
19. Como posso fazer uma reclamação, sugestão ou elogio?
Para Reclamações sobre o Plano: através de
acesso na área restrita do Portal Saúde Web,
mediante usuário e senha, na aba “Ouvidoria”.

Para Reclamações sobre Conveniados ou envio
de Sugestões: através de acesso na área restrita
do Portal Saúde Web, mediante usuário e senha,
na aba “Fale Conosco”.
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Nosso APP
Você pode ter acesso ao Catálogo da Rede Conveniada baixando gratuitamente nosso aplicativo
na loja de aplicativos do seu celular.

Faça download buscando por “Codesa” do seu
celular ou utilize o QR Code ao final deste guia.
O que é QR Code (Quick Response Code)?
O QR Code é um código de barras 2D que pode
ser lido pelo seu Smartphone quando ele estiver
conectado a internet. Para utilizá-lo, basta baixar
gratuitamente um leitor de QR Code na loja de
aplicativos do seu celular e enquadrar o código
como se fosse fotografá-lo.
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