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LIFEDAY: FAZENDO DIFERENTE
PARA CUIDAR MELHOR DE VOCÊ

A LifeDay é um plano de saúde diferente.

Entendemos que ser um plano de saúde é ser o
meio de acesso entre quem precisa e quem cuida.



Dessa forma, nossa missão não é apenas disponibilizar 
acesso aos melhores serviços de saúde da sua região, mas 

também garantir qualidade, facilidade e orientação, com 
confiança, honestidade e transparência em cada momento.



MUITO PRAZER,  
SOMOS A LIFEDAY

Fundada no dia 1º de outubro de 1985, a LifeDay Saúde nasceu com o propósito de oferecer 
acesso seguro e facilitado aos melhores serviços de saúde, de forma integrada e resolutiva.

Com atendimento nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, hoje a operadora 
conta com uma rede credenciada de qualidade com mais de 800 serviços de saúde, entre 
hospitais, clínicas médicas e laboratórios de diagnóstico, além de centenas de médicos que 
atendem diferentes especialidades.

MODELO DO PLANO

Rede 100% credenciada Autorização de exames e 
procedimentos demandados pelo 

próprio prestador de serviços

Livre escolha na busca de 
profissionais, exames, 

procedimentos, clínicas e hospitais



REGIÕES DE 
ATUAÇÃO

Serra
Garibaldi
Caxias do Sul

Vale do Caí
Montenegro
São Sebastião do Caí

Vale do Paranhana
Igrejinha
Sapiranga

Vale dos Sinos
Novo Hamburgo
São Leopoldo

Litoral Norte
Xangri-lá
Tramandaí
Osório

Vale do Taquari
Lajeado
Estrela

Noroeste
Ijuí
Passo Fundo

Região Metropolitana
Porto Alegre
Gravataí
Canoas



Vamos conhecer as vantagens em
escolher a LifeDay Saúde?

POR QUE ESCOLHER A
LIFEDAY SAÚDE?

Nosso grande diferencial é oferecer benefícios especiais que 
promovem mais saúde, bem-estar e qualidade de vida ao 

beneficiário, com facilidade, excelência e segurança.



COBERTURA NACIONAL

Hospitais

REDE 100% CREDENCIADA

BENEFÍCIOS
LIFEDAY

Além de diversos hospitais e prontos-     
socorros credenciados, a LifeDay Saúde 
também disponibiliza aos seus              
beneficiários a possibilidade de acesso a 
atendimentos de urgência e emergência 
em todo o território brasileiro, através do 
Sistema Abramge Nacional.

Clínicas médicas 
especializadas

Emergências e prontos 
atendimentos 24h

Laboratórios

Rede credenciada de livre escolha, composta por:

atendimentoabramge.com.br



PLANO DE MEDICAMENTOS

BENEFÍCIOS
LIFEDAY 

Acesso gratuito aos medicamentos prescritos em consultas 
médicas, para os casos de doenças agudas.

Diretamente em uma das farmácias credenciadas, é possível 
utilizar o benefício em até quatro eventos por ano, com        
cobertura de até R$ 150,00 por evento.



BENEFÍCIOS
LIFEDAY

A Orientação Médica por Telefone (OMT) é um serviço que oferece                
informações e esclarecimentos em saúde a qualquer hora do dia ou da noite.

Profissionais da saúde experientes e capacitados estão à disposição para    
responder dúvidas sobre saúde, prestando esclarecimentos, com a finalidade 
de orientar o beneficiário sobre a melhor conduta a ser tomada, além de      
fornecer orientações educativas e de autocuidado.

O atendimento está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

OMT - ORIENTAÇÃO MÉDICA POR TELEFONE - 24 horas



BENEFÍCIOS
LIFEDAY 

Programa de acompanhamento e cuidados especiais para melhorar 
a qualidade de vida dos beneficiários.

Faz parte do programa:

Pesquisa epidemiológica junto ao grupo de beneficiários;

Acompanhamento de pacientes com doenças crônicas;

Gerenciamento de utilização, com foco na resolubilidade dos
serviços prestados.

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE



Plano
Hospitalar

Abrange os serviços do Plano 
Ambulatorial, adicionando as 
coberturas de:

     Internações hospitalares 
em acomodações semi-
privativas;

     Procedimentos cirúrgicos, 
pediátricos, clínicos e
obstétricos.

*Enfermaria (Semi-Privativo)

Plano
Hospitalar

Abrange os serviços do Plano 
Ambulatorial e do Plano
Hospitalar - Enfermaria,
adicionando a cobertura de:

     Acomodações privativas.

Privativo

Plano
Ambulatorial

     Consultas em todas as
especialidades médicas;

     Exames e procedimentos 
de baixa, média e alta
complexidade;

     Cobertura de atendimento 
de urgência e emergência 
que demandem atenção 
continuada pelo período
de 12 (doze) horas.

Plano
Odontológico

A LifeDay também oferece 
planos odontológicos com
cobertura aos seguintes 
serviços:

     Diagnóstico;
     Urgência e Emergência;
     Radiologia;
     Prevenção em Saúde Bucal;
     Dentística; 
     Periodontia;
     Endodontia;
     Cirurgias;
     Prótese Dental;
     Odontopediatria.

NOSSOS PLANOS



PARCEIROS DE
REFERÊNCIA LIFEDAY



CANAIS DE 
ATENDIMENTO
Dúvidas? Entre em contato
com a LifeDay.

SITE

lifedaysaude.com.br

EMAIL COMERCIAL

comercial@lifedaysaude.com.br

lifedaysaude
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