
10 anos 
cuidando de você



Com o objetivo de enfatizar a cultura da prevenção, anualmente a Sistel oferece o Pacote de Exames 
Preventivos para os usuários do plano de saúde com idade acima de 40 anos. O programa tem foco na 
detecção precoce e prevenção de doenças muito frequentes na nossa população, como câncer de mama, 
útero, próstata e intestino.

O Pacote de Exames Preventivos foi elaborado por uma equipe médica, considerando o perfil de saúde do 
público da Sistel, contendo procedimentos básicos, não invasivos e de baixo custo, que não prejudicam a 
orientação médica. 

Além da prevenção em saúde, os usuários do plano de saúde ainda usufruem de algumas vantagens 
financeiras, por isso, a importância de eles realizarem estes exames.

Nesse sentido, solicitamos sua colaboração em fazer o pedido dos procedimentos abaixo listados para 
viabilizar a realização dos exames, assegurando aos usuários os benefícios oferecidos na realização do 
Pacote Preventivo.

Os exames somente poderão ser realizados mediante o seu pedido médico.

Cordialmente,

Olá Doutor, 

Masculino

Evento Código

Em consultório - consulta médica 10101012

Glicose - pesquisa/dosagem 40302040

Colesterol total - pesquisa/dosagem 40301605

Colesterol (LDL) - pesquisa/dosagem 40301591

Colesterol (VLDL) - pesquisa/dosagem 40302695

Colesterol (HDL) - pesquisa/dosagem 40301583

Hemog c/cont plaq ou FCS 
(eritrogr, leuc, plaq)

40304361

Sangue oculto, pesquisa (nas fezes) 40303136

Antígeno específico prostático   
total (PSA)   OU

40316149

PSA Livre 40316130

Feminino

Evento Código

Em consultório - Consulta médica 10101012

Coleta de material cérvico-vaginal 41301099

Glicose - pesquisa/dosagem 40302040

Colesterol total - pesquisa/dosagem 40301605

Colesterol (LDL) - pesquisa/dosagem 40301591

Colesterol (VLDL) - pesq./dosagem 40302695

Colesterol (HDL) - pesquisa/dosagem 40301583

Hemog c/cont plaq ou FCS 
(eritrogr, leuc, plaq)

40304361

Sangue oculto, pesquisa (nas fezes) 40303136

Mamografia convencional bilateral  OU   40808033

Mamografia Digital   40808041

Proced. Diag. em citopatologia cérvico - 
vaginal oncótico. 
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