
USE BEM O PLANO
QUE VOCÊ TEM

COMO OS SEUS HÁBITOS PODEM IMPACTAR O SEU PLANO DE SAÚDE



DADE
SINISTRALI-

Pagamos pelos
procedimentos médicos

mesmo com plano  
de saúde? 

No sistema privado, existem várias empresas que oferecem
planos de saúde aos seus funcionários e o valor cobrado

é calculado por meio da Sinistralidade. Essa palavra estranha
é a conta que as operadoras fazem todos os anos

para medir os custos e a utilização do plano de saúde

SIM. Ou você ou sua empresa paga por eles. Porém, ao invés de pagar  
a cada procedimento de forma avulsa, paga-se uma taxa mensal para utilizar  
os serviços que seu plano proporciona. Na empresa, o cálculo é feito a partir  
do uso do plano por todos os funcionários. Utilizar bem o plano  
faz com que o valor do reajuste possa ser menor.



Toda vez que você vai ao pronto-socorro corre o risco
de ficar exposto a outras doenças e ser contaminado.  
Esse tipo de atendimento não deve ser utilizado para
a realização de consultas eletivas, muito menos na 
atuação preventiva. O pronto-socorro deve ser utilizado 
em reais situações de urgência ou emergência, pois tem  
o objetivo de tirá-lo da situação de risco à sua saúde.  
O médico que o acompanha deve ser a primeira pessoa  
a ser informada sobre o que acontece com sua saúde.

Leve-os em todas as consultas, pois muitos
deles possuem validade prolongada
e não precisam ser repetidos.

Antes de assinar a guia médica, veja se os serviços 
descritos estão de acordo com o realizado.

Tenha um médico de confiança que conheça 
o seu histórico e aproveite as consultas médicas 

para esclarecer dúvidas sobre a doença que 
está sendo tratada. Não tenha vergonha: 

é trabalho do profissional de saúde  
lhe explicar e isso é um direito seu.

BONS
HÁBITOS

GUARDE SEUS EXAMES

MÉDICOS CREDENCIADOS

VERIFIQUE A GUIA MÉDICA

USE O PRONTO-SOCORRO
APENAS EM EMERGÊNCIAS

TENHA UM MÉDICO
DE CONFIANÇA

Se você tem reembolso do seu plano, lembre-se que  
ele tem um grande impacto nos custos. É sempre recomendada  
a utilização dos médicos credenciados do seu convênio.  
Caso precise utilizar um médico particular, 
NUNCA divida os recibos, pois esta prática 
é considerada fraude.



ESTILO
DE VIDA

HÁBITOS ALIMENTARES, 
ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, 
HIDRATAÇÃO E QUALIDADE DO SONO.b

50%
30%
20%

DOS FATORES QUE DETERMINAM
A NOSSA SAÚDE ESTÃO RELACIONADOS 
AO ESTILO DE VIDA 

SÃO RELACIONADOS À GENÉTICA  
E AO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE

SÃO RELACIONADOS AO AMBIENTE
(INFLUENCIADO PELO ESTILO DE VIDA)



HIDRATE-SE
Isso varia com a temperatura e com a quantidade  
de atividade física.  A cor da urina pode ser um indicativo: 
quase branca significa hiper-hidratação; muito amarelada 
representa falta de água no organismo. 

AUTO
           CUIDADO

COMA MELHOR
Faça pratos coloridos: quanto maior  
a variedade de cores, maior o equilíbrio 
de nutrientes. Em média, mulheres 
necessitam de 2 mil calorias diárias 
e homens, 2,5 mil. Lembre-se: o valor 
calórico deve ser individualizado e varia 
com relação ao sexo, idade, altura,  
biotipo e nível de exercício.

DURMA BEM
Cada pessoa precisa de um número diferente 
de horas de sono para se sentir bem.
A média varia de 6 a 9.

ATIVIDADES FÍSICAS
Se você não frequenta uma academia,  
tente as caminhadas regulares. Há aplicativos  
que medem o número de passos e o ideal é, 
progressivamente, chegar a 10 mil por dia.

52%
DOS BRASILEIROS
ESTÃO ACIMA DO PESO

49%
NÃO PRATICAM ATIVIDADES
FÍSICAS EM UM NÍVEL SUFICIENTE

48%
DAS PESSOAS ACIMA DOS  
50 ANOS SOFREM DE HIPERTENSÃO

10,8%
DOS ADULTOS SÃO FUMANTES

8%
DOS ADULTOS TÊM DIABETES

MANEIRE NO SAL E NO AÇÚCAR
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2g é o consumo diário  
de sódio recomendado. Isso equivale a 5g de sal. Já o açúcar,  
50g por dia. Mas lembre-se que ele já está presente em diversos 
alimentos, como: leite, frutas, pão, massas, batata, entre outros.

NÃO SE AUTOMEDIQUE
A automedicação é responsável por mais de 12 mil internações 
anualmente no país. O uso indevido de medicamentos  
pode fazer surgir ou agravar doenças.

CONSULTE SEU MÉDICO UMA VEZ AO ANO
Não vá apenas quando você tem algum sintoma. O seu médico  
de confiança ajudará a prevenir riscos ao passar dos anos.



AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1478,
15º, 17º e 18º ANDARES, JARDIM PAULISTANO, 
01451 001, SÃO PAULO, SP
+55 11 3035 0600 / 5054 5100
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PRODUZIDO POR

b saúde 

TAMBÉM É
responsabilidade
de cada um


