
 
 
 

Benefícios para o Gestor de Recursos Humanos: 

MECSAS WEB – Meio Eletrônico para Cadastro SulAmérica Saúde 

Uma ferramenta online que possibilita à sua empresa ou corretora realizar movimentações 

cadastrais, bem como inclusões e exclusões dos segurados inscritos no seguro, com agilidade e 

segurança. 

Como todo o processo é feito eletronicamente, a burocracia e o fluxo de papeis e documentos 

impressos são eliminados. 

  

Acesse o site: www.sulamerica.com.br/mecsas 

 

SulAmérica Saúde Online: diversos serviços online à disposição em sua casa ou escritório, 

como por exemplo: 

- Consultar dados de faturamento (Demonstrativo da fatura, 2ª via de boleto, relação de 

segurados ativos e das movimentações ocorridas no mês). 

- Acompanhar internações dos funcionários. 

 

Benefícios para os Segurados 

Conheça os benefícios que o SulAmérica Saúde coloca à disposição de seus colaboradores: 

 

Seguro Viagem1 

Seguro Viagem Nacional: Serviços à disposição dos segurados para auxiliá-los em viagens fora 

do município de seu domicílio, em caso de doenças ou acidentes graves, exclusivamente no 

Brasil. 

• Traslado médico; 

• Acompanhante em caso de hospitalização prolongada; 

• Hospedagem de acompanhante; 

• Interrupção de viagem; 

• Prorrogação de estadia; 

• Retorno do segurado; 

• Retorno de acompanhantes; 

• Traslado de corpo. 

Seguro Viagem Internacional (exclusivo para os planos Especial 100, Executivo e Prestige):  

• Despesas médicas, hospitalares e odontológicas; 

• Acompanhante em caso de hospitalização prolongada; 

• Despesas farmacêuticas; 

http://www.sulamerica.com.br/mecsas


• Despesas Jurídicas; 

• Funeral; 

• Hospedagem de acompanhante; 

• Interrupção de viagem 

• Prorrogação de estadia; 

• Retorno de acompanhantes; 

• Retorno de menores; 

• Retorno do segurado. 

• Regresso sanitário; 

• Traslado de corpo; 

• Traslado médico. 

(1) Os serviços do Seguro Viagem Nacional e Internacional são limitados conforme plano e 

condições contratuais. 

 

Aconselhamento Médico Telefônico e Emergência Médica Domiciliar  (exclusivo para os 

produtos códigos: 547, 543, 557 e 553)   

  

Aconselhamento Médico Telefônico 

Profissionais da área da saúde à disposição do segurado, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para 

orientação por telefone quanto a melhor providência a ser tomada em situações de urgência, 

além de esclarecer dúvidas sobre alimentação, qualidade de vida, cuidados pessoais, 

vacinação, epidemias, pandemias, dosagem de medicamentos, medidas preventivas, sintomas, 

a especialidade a ser consultada de acordo com a sua necessidade, entre outras. 

 

Este benefício está disponível para todas as regiões do Brasil. 

 

Emergência Médica Domiciliar ² 

 

Nos casos de urgência e emergência, identificados durante o Aconselhamento Médico 

Telefônico, se necessário for, poderá ser disponibilizada ambulância para o atendimento no 

local em que o segurado estiver desde que não seja em via pública e encontre-se dentro da 

área de cobertura do atendimento. Havendo necessidade, o segurado será removido por via 

terrestre até o hospital da rede referenciada. 

 

(2) O serviço de emergência médica domiciliar está disponível nas capitais dos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro. A área de abrangência poderá ser alterada a qualquer tempo, sem aviso 

prévio, pois podem variar de acordo com a empresa prestadora de serviços na ocasião da 

solicitação. 

Descontos 

Medicamentos, dermocosméticos, vacinas, materiais hospitalares, spa, academias e muito 

mais. Clique aqui e acesse o SulAmérica Mais. 

http://www.sulamericaweb.com.br/sulamericamais/


Benefícios exclusivos para o plano Prestige 

- Coleta domiciliar4: o segurado pode realizar, com os referenciados SulAmérica Saúde, a coleta 

de material para exames em sua casa ou escritório. 

- Concierge: indicação de empresas de locação de materiais ou aparelhos especiais de apoio à 

saúde (Welcome Home), informações, reservas e organização de serviços como locação de 

veículos, táxi 24 horas, mensageiro, motorista, entre outros. 

- Courrier3: Serviço de retirada de documentos para solicitação de reembolso 

- Motorista Amigo da Saúde3: Motorista para retorno do segurado ao seu domicílio caso fique 

impossibilitado de dirigir segundo recomendação médica. 

- Remoção Especial3: ambulância para remoção do segurado quando ele não estiver em 

condições de saúde para utilizar transporte comum e necessitar de realização de 

exames/consultas. 

 

(3) Abrangência dos serviços exclusivos Prestige: Municípios São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ 

(código 557 e 553). 

(4) cobertura exclusivamente na rede referenciada para os municípios de Lauro de Freitas/BA, 

Salvador/BA, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ. 

 

Os Benefícios descritos nesta página são exclusivos do produto SulAmérica Saúde (código 

547,543, 557 e 553). 

Esta página contém informações resumidas do produto SulAmérica Saúde (código 547,543, 

557 e 553) e poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Os seguros SulAmérica Saúde 

obedecem à legislação que regulamenta os seguros saúde e às condições contratuais que 

devem ser lidas previamente a sua contratação. 
Todos os benefícios aqui relacionados são disponibilizados aos segurados SulAmérica Saúde 
(código 547,543, 557 e 553) e estão sujeitos aos limites e critérios do plano e produto 
contratado. Consulte o contrato de seguro para mais informações. 


