A proteção de um abraço. A presença
que vale mais do que qualquer presente.
O apoio de quem a gente confia. Sabe

PACOTE
PREVENTIVO

de quem estamos falando? Do seu
Pacote de Exames Preventivos 2020.
Ele chegou e com ele toda a dedicação
de uma equipe que pensa em você 24
horas, todos os dias: a SISTEL. Com os
exames e consulta do PEP você e sua
família previnem-se de uma série de

Canais de Relacionamento

doenças, além de facilitar o diagnóstico

Central de Relacionamento:
0800 602 1801

precoce. O PEP também é economia:

Facebook.com/fundacaosistel

fazendo todos os procedimentos do
pacote de 1º de janeiro a 31 de agosto,
você mantém ou adquire o direito ao
desconto na coparticipação. Abrace já
esse cuidado.

Chat Online e Fale Conosco na área restrita do
Portal Sistel: www.sistel.com.br
Zap Sistel: (61) 99829-7496

O NOSSO MELHOR.

7 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SOBRE O PACOTE PREVENTIVO

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

a Sistel enviando o recibo que comprove a
realização do procedimento ou o seu resultado.

O período de realização da consulta e dos exames é de

ISENÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO

1º/1/2020 a 31/8/2020.

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR O PACOTE

CUIDADO.

Marque a consulta com o médico de sua preferência
para que ele faça o pedido dos exames listados na carta
que você recebeu, pois somente com o pedido médico
você poderá fazer os exames laboratoriais e clínicos.
As mulheres já devem agendar o ginecologista e a
realização da mamografia, para agilizar a conclusão do
seu pacote.
Quando receber o resultado dos exames é necessário
levar para o médico analisar.
LAUDO MÉDICO
Caso seu médico identifique que você não precisa
realizar algum exame solicitado na lista enviada, por
exemplo: se a mulher já for histerectomizada e ele
entender que ela não precisa realizar o Citopatológico,
o médico deve fazer um laudo informando o motivo
pelo qual não necessita realizar o exame, assinar,
datar e colocar o carimbo com o CRM. Esse laudo
pode ser encaminhado pelo Fale Conosco, na área
restrita do Portal Sistel: www.sistel.com.br, pelo e-mail:
atendimentosistel@sistel.com.br ou pelo Zap Sistel: (61)
99829-7496.

EXAMES FEITOS FORA DO CONVÊNIO SISTEL
Os exames e a consulta podem ser feitos fora do
convênio. Caso isso ocorra, é necessário informar para

A isenção da coparticipação no valor dos
procedimentos do Pacote apenas ocorre quando
todos os exames e a consulta são faturados
na Sistel. Portanto, pode ocorrer a cobrança
de algum procedimento e quando todos forem
faturados, faremos a devolução, por meio de
compensação ou abatimento do saldo devedor,
porventura existente, ou crédito na folha de
pagamento, no caso de não existir débito.
DESCONTO NA COPARTICIPAÇÃO PARA

2021

Importante lembrar que, se você e seus beneficiários
maiores de 40 anos realizarem todos os exames e a
consulta, dentro do prazo estabelecido (1º/1/2020
a 31/8/2020), terão direito ao desconto na
coparticipação das despesas processadas em 2021.
EXAMES DO PACOTE
Alguns exames do Pacote são comuns para homens
e mulheres: sangue oculto, hemograma, glicose,
colesterol total e as frações LDL, HDL e VLDL. O
exame de PSA é exclusivo para os homens e a
mamografia e o exame Citopatológico (Papanicolau)
são exclusivos para as mulheres.
A realização de todos os exames é muito importante,
pois, por meio deles, é possível detectar várias
doenças, tais como câncer de intestino, de próstata
e de mama, além do acompanhamento cardiológico.

