


Prevent Senior 
Especialista em pessoas 

Ampliar, crescer, evoluir e manter a essência do primeiro 
plano de saúde pensado para o adulto+. Há mais de duas 
décadas, está em nosso DNA cuidar da saúde de uma forma 
diferenciada, com linhas de cuidado desenvolvidas com 
exclusividade por profissionais especializados que têm paixão 
por cuidar. 

Focamos em estratégias e ações para promover mais 
saúde e qualidade de vida, todos os dias, para que nossos 
beneficiários aproveitem os melhores momentos com a 
família e com quem amam, e assim possam sonhar e realizar 
seus desejos. 

Somos a operadora de saúde especialista em pessoas que 
está em constante movimento, e que acredita e investe no 
poder da inovação e da tecnologia para surpreender. Uma 
transformação impulsionada por uma ampla rede própria de 
atendimento e por equipes multidisciplinares. 

Cuidamos da saúde do corpo e da alma com programas e 
parcerias que incentivam cultura, esporte e lazer para os mais 
variados perfis de pessoas e famílias. 

Assim é a Prevent Senior. 

Bem-vindo(a) ao nosso mundo.



PREVENT SENIOR BRASIL (MATRIZ) 

A sede administrativa Brasil está localizada no coração 
da cidade, na região do Parque do Ibirapuera. O prédio é 
o escritório de todos os departamentos administrativos da 
operadora.

DIFERENCIAIS 

• Medicina integrada e linhas de cuidado inteligentes, 
disponíveis em todas as unidades, que permitem máxima 
resolução em menor tempo. 

• Combinação de empatia, inovação e recursos 
tecnológicos para maior precisão diagnóstica e acolhimento 
no atendimento do paciente. 

• Núcleos mistos que combinam atendimento 
ambulatorial e exames para agilizar o diagnóstico. 

• Agilidade no início do tratamento, visando o bem-
estar e a qualidade de vida do paciente. 

• Visão holística do ser humano. 

• Rede credenciada qualificada. 

• Rede própria em São Paulo e Rio de Janeiro.



UNIDADES TEMÁTICAS 

Pensando sempre no conforto e bem-estar de seus 
beneficiários, a Prevent Senior inova e cria o conceito de 
unidades temáticas, ambientadas com nomes de países 
e cidades. 

É o caso dos núcleos de medicina avançada e diagnóstica 
Londres e Alemanha, que incorporaram elementos 
decorativos destas duas grandes referências turísticas. 

Um grandioso hospital que remete ao clima árabe, 
o Hospital Sancta Maggiore Dubai, com suíte para 
acompanhantes, o Pronto-Atendimento Sancta Maggiore 
Rússia com as principais referências culturais do maior 
país do mundo e o Hospital Sancta Maggiore Paris com 
elementos que nos levam a charmosa “cidade das luzes” 
compõem a rede de unidades temáticas da operadora, em 
franca expansão. 

Com ambientes mais acolhedores, o beneficiário vive 
uma experiência que vai além do atendimento médico. 

REDE PRÓPRIA PREVENT SENIOR 

NÚCLEOS DE MEDICINA AVANÇADA PREVENT SENIOR 

Médicos de diversas especialidades e equipe 
multiprofissional atuam de forma integrada para cuidar com 
excelência do bem mais precioso: a vida. 

Hospital Sancta Maggiore Dubai



DIFERENCIAIS 

• Núcleos especializados em Oftalmologia, Oncologia 

e Hematologia, Ortopedia e Traumatologia e Reabilitação. 

• Linhas de cuidado em Dor, da Pele, Cuidados 

Essenciais e Obesidade. 

ATENDIMENTO 

O atendimento pode ser realizado com ou sem 

agendamento prévio (em algumas especialidades)

O prontuário do beneficiário é eletrônico para facilitar 

a troca de informações e o acompanhamento do paciente 

pelas múltiplas especialidades, seja nas unidades da Prevent 

Senior ou na rede credenciada. 

Para oferecer um atendimento de excelência, os 

profissionais são constantemente capacitados em habilidades 

humanas e técnicas. 

LINHAS DE CUIDADO 

A rede ambulatorial da Prevent Senior oferece 

atendimento integrado entre diferentes profissionais e 

diversas especialidades médicas. O objetivo é garantir um 

atendimento ágil ao beneficiário. 

Após o diagnóstico e o início do tratamento, temos 

ainda uma rede de profissionais que supervisionam o 

paciente remotamente. Resultado: terapêutica eficiente e 

segura para todos! 

Linha de Cuidado em Dor 

A linha de cuidado em dor conta com fisioterapeutas, 

ortopedistas, traumatologistas, reumatologistas, fisiatras e 

neurocirurgiões. Todos esses profissionais ficam à disposição 

do paciente, que é minuciosamente avaliado por meio de 

recursos clínicos e tecnológicos que auxiliam no correto 

diagnóstico da causa da dor. Após essa avaliação, a conduta 

clínica é rapidamente decidida e aplicada. 



Se for identificada a necessidade de algum procedimento 

ou cirurgia, o paciente já sai da unidade com tudo organizado 

e agendado. 

Linha de Cuidado da Pele 

Com auxílio de dispositivos tecnológicos, os pacientes 

podem ser submetidos a avaliações periódicas para buscar 

lesões de pele. O exame é seguro, rápido, não invasivo e 

permite o reconhecimento precoce de doenças cutâneas, 

agilizando o tratamento médico. 

Cuidados Essenciais 

Atende portadores de doenças crônicas avançadas, tais 

como doenças cardíacas e pulmonares, neoplasias e outras, 

observando as necessidades físicas, psíquicas e sociais de 

cada paciente. 

Todas as informações sobre o quadro clínico são 

transmitidas com clareza para pacientes, familiares e 

cuidadores, e as decisões são compartilhadas, ou seja, 

considerando as condutas médicas possíveis em cada caso, 

há o envolvimento do paciente e familiar na decisão sobre o 

cuidado que deseja receber. 

O Ambulatório de Cuidados Essenciais também oferece 

suporte e apoio psicológico para familiares e cuidadores para 

o alívio das dificuldades relacionadas ao tratamento. 

Obesidade 

A Prevent Senior entende que a obesidade é um problema 

mundial crônico e dispõe de equipe de profissionais composta 

por médicos endocrinologistas, cirurgiões, psicólogos, 

nutricionistas, nutrólogos e educadores físicos. O objetivo 

é oferecer ao paciente, com ou sem indicação de cirurgia 

bariátrica, apoio psicológico e todo o suporte necessário para 

o emagrecimento, tendo como base a reeducação alimentar 

e a adoção de hábitos saudáveis.



NÚCLEOS ESPECIALIZADOS 

Núcleos de Oftalmologia Prevent Senior 

Oferecem consultas, exames e cirurgias e possuem 
atendimento para todas as especialidades da Oftalmologia, 
como Visão Subnormal, Retina Clínica e Cirúrgica, Neuro-
Oftalmologia, Onco-Oftalmologia, Glaucoma, Plástica Ocular 
Reparatória, Estrabismo, Uveítes, Catarata e Córnea. 

Linhas de cuidado e equipamentos modernos visam ao 
diagnóstico e tratamento precoce de doenças oculares com 
o objetivo de trazer maior conforto e qualidade de vida para 
os pacientes. 

Entre os procedimentos cirúrgicos realizados estão as 
plásticas oculares reparadoras, cirurgias para tratamento 
de Catarata, Glaucoma, doenças retinianas e até mesmo 
transplante de córnea. 

Núcleo de Oncologia e Hematologia Prevent Senior 

Realiza atendimento em especialidades voltadas 
ao tratamento oncológico e hematológico, além de 
procedimentos especializados de quimioterapia, com 
conforto e privacidade, em boxe individual, e com a 

possibilidade de ter o acompanhamento de um familiar 
durante toda a aplicação de medicamentos. 

Oferece atendimento multiprofissional nas especialidades 
de Oncogeriatria, Oncologia Clínica, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Torácica, Cuidados 



Essenciais, Hematologia, Tumor Ósseo, Nutrição, Psicologia 
e Fisioterapia. 

Além dos tratamentos quimioterápicos, também 
disponibiliza hemoterapia para pacientes em 

acompanhamento na unidade. 

Alô Saúde  
(11) 4085-9276 

Monitoramento telefônico realizado por enfermeiros 
especializados para esclarecer dúvidas de pacientes em 
tratamento quimioterápico. O objetivo é verificar a presença 
de efeitos adversos e, se necessário, solicitar a presença do 
paciente no núcleo de atendimento. 

Núcleos de Ortopedia e Traumatologia Prevent Senior 

Oferecem atendimento em Ortopedia Geral e suas 
subespecialidades (mão, pé e tornozelo, ombro, quadril, 
joelho, trauma ortopédico e tumor ósseo) com a atuação 
conjunta do ortopedista e do fisioterapeuta, no consultório. 

A equipe conta ainda com o apoio de gerontólogos, 
profissionais especializados nos processos de promoção à saúde 
e monitoramento biológico e psicossocial do envelhecimento. 

Núcleos de Reabilitação Prevent Senior

Acompanhamento de forma integrada por equipe 
multiprofissional, considerando cada perfil, quadro médico 
e necessidade. Os profissionais atuam na preparação pré-
cirúrgica, cirúrgica e reabilitação pós-cirúrgica, visando ao bem-
estar, pronta recuperação e qualidade de vida do paciente.

Entre os serviços oferecidos estão a fisioterapia (ortopédica, 
cardiopulmonar, vascular, oncológica, uroginecológica e 
neurológica), reabilitação vestibular (restabelecimento do 
equilíbrio e prevenção de quedas), reabilitação cognitiva 
(para prevenção ou tratamento de alterações e melhora da 
interação social), serviços voltados para terapia ocupacional, 
fonoaudiologia, psicologia, nutrição, cuidados com a pele, 
obesidade, saúde mental, antitabagismo, incentivo à prática 
esportiva, entre outros. 



Núcleo de Fragilidade 

Em parceria com a universidade americana Johns Hopkins, 
foi desenvolvida uma tabela de classificação de fragilidade 
adaptada às particularidades dos pacientes brasileiros. 

A classificação de fragilidade é aplicada em pacientes 
durante o pré-operatório para cirurgias ortopédicas (joelho e 
ombro), oncológicas, urológicas, vasculares e cardiovasculares. 

A partir do cálculo do índice de fragilidade de cada 
paciente, que considera doenças preexistentes, por exemplo, 
são adotadas medidas como apoio nutricional e reabilitação 
clínica, com o objetivo de preparar o paciente para o 
procedimento a ser realizado. 

Essas medidas possibilitam o aumento da taxa de sucesso 
das cirurgias e melhor recuperação no pós-operatório. 

UNIDADES 

Núcleos de Medicina Avançada Prevent Senior 

• Bela Vista 
Av. São Carlos do Pinhal, 60 - Bela Vista

• Alemanha 
Al. Santos, 960 - Jardim Paulista. 

• Londres 
Praça dos Omaguás, 34 - Pinheiros. 

Núcleo de Medicina Avançada e Diagnóstica Londres



• Ibirapuera* 

Av. Ibirapuera, 780. 

• Jardim São Paulo* 

Av. Leôncio de Magalhães, 885. 

• Penha II 

R. Dr. Luís Carlos, 792 e 794. 

• Santana 

Av. Cruzeiro do Sul, 2463 - 5º andar.

• Santos 

R. Jorge Tibiriçá, 5 - Gonzaga - Santos 

*Atendimento mediante encaminhamento clínico e 

agendamento prévio de consulta. 

Núcleos de Oftalmologia Prevent Senior 

• Jardim Paulista 

Al. Campinas, 529. 

• Alto da Mooca

R. Bixira, 148

Núcleo de Oncologia e Hematologia Prevent Senior 

• Vila Mariana 

R. Vergueiro, 1695. 

Núcleo de Ortopedia e Traumatologia Prevent Senior 

• Jardim Anália Franco 

R. José Oscar Abreu Sampaio, 368. 

Núcleos de Reabilitação Prevent Senior 

• Alto da Mooca 

R. Tamarataca, 129. 

• Itaim Bibi 

R. Joaquim Floriano, 533 - 11º andar. 

• Santana 

Av. Cruzeiro do Sul, 2463 - térreo e 1º andar. 



PREVENT SENIOR MEDICINA DIAGNÓSTICA 

A rede Prevent Senior Medicina Diagnóstica realiza 
exames de análises clínicas e exames por imagem, invasivos 
e clínicos, com alta tecnologia, segurança e precisão.

DIFERENCIAIS 

• Unidades focadas em exames por imagem. 

• Unidades com atendimento misto, com ambulatórios 
e serviços de diagnósticos, a fim de diminuir a necessidade 
de deslocamento e oferecer mais facilidade e conforto para 
o paciente. 

• Dispensa do jejum para diversos exames de 
análises clínicas. 

• Serviços que visam à agilidade no encaminhamento 
do paciente para o especialista, se constatadas alterações 
em exames. 

• Resultados de exames online: no Portal do 
Beneficiário ou aplicativo Prevent Senior. 

• Médicos da rede própria e credenciada têm acesso 
ao prontuário eletrônico. 

MEDICINA INTEGRADA 

Tomografia de Corpo Inteiro 

Exame de imagem de corpo inteiro baseado no protocolo 
da Cleveland Clinic (EUA) para antecipar diagnósticos de 
doenças graves como cânceres e aneurismas de aorta. 



Radiologia Intervencionista 
Quando há indicação da equipe médica da Prevent 

Senior, o médico radiologista especialista em intervenção 
utiliza métodos de imagem para orientar o tratamento de 
lesões tumorais, usualmente com cateteres e agulhas, sem a 
necessidade de cortes cirúrgicos ou câmeras de videocirurgia.

Screening Mamário 

Toda mamografia realizada no Núcleo de Medicina 
Diagnóstica por Imagem Itaim Bibi ou Tatuapé é avaliada por 
um especialista, que pode aproveitar a presença da beneficiária 
na unidade para solicitar estudos complementares. 

O laudo do exame pode ser retirado no mesmo dia e, 
se necessário, a paciente já é encaminhada para consulta 
com mastologista. Em alguns casos, se indicado, é possível a 
realização de biópsia na mesma data da consulta. 

O objetivo é oferecer atendimento mais rápido para 
pacientes diagnosticadas com doenças de mama, aumentando-
se assim suas chances de cura e qualidade de vida. 

A média nacional entre o diagnóstico e a cirurgia 
para a retirada do câncer pode chegar a até 190 dias. 
Na rede própria Prevent Senior, os esforços são 
voltados para que o diagnóstico e o procedimento 
para a retirada do câncer sejam ágeis e não levem 
mais do que 14 (quatorze) dias, ou seja, tempo 
muito inferior ao da média nacional. 

Screening Pulmonar 

Pacientes com maior risco de desenvolver câncer 
pulmonar são submetidos a tomografia computadorizada de 
baixa dose (menos radiação). Desta forma, é possível detectar 
tumores em fase inicial e aumentar as taxas de sucesso no 
tratamento. 

Fast Capture 

O Fast Capture é um sistema de atendimento no qual o 
médico identifica alterações em exames de raios X, ultrassons, 
cintilografias, mamografias, densitometrias ósseas, 



tomografias e ressonâncias, e, se verificar a necessidade, 
encaminhará o paciente para o especialista de forma proativa 
e sem burocracia. O objetivo é agilizar o início do tratamento 
e oferecer mais qualidade de vida para o paciente. 

Colonoscopia com Preparo no Local do Exame 

A Prevent Senior dispõe de suítes de internação para 
realização do preparo para a colonoscopia no local do exame. 
O paciente recebe todas as orientações e é acompanhado 
durante todo o processo.

Prevenção ao Câncer Colorretal 

A Prevent Senior iniciou um programa de prevenção de 
câncer colorretal, visando à busca ativa de pacientes para 
realizar a colonoscopia no período adequado, de acordo com 
seu quadro clínico, e o monitoramento contínuo dos casos 
identificados. 

UNIDADES 

Núcleos de Medicina Avançada e Diagnóstica Prevent Senior 

• Barcelona 
R. Lourenço Marques, 158

• Pinheiros 
Praça dos Omaguás, 34. 

• Cerqueira César 
Al. Santos, 960. 

• Santo Amaro 
Av. João Dias, 257. 

• Santo André 
Av. Atlântica, 195. 

• Tatuapé 
R. Coelho Lisboa, 61. 

Prevent Senior Medicina Diagnóstica 

• Jardim Paulista 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4677. 



• Mooca 
Av. Paes de Barros, 3428. 

• Santana 
R. Conselheiro Saraiva, 328. 

Núcleos de Medicina Diagnóstica por Imagem 

• Itaim Bibi 
R. Clodomiro Amazonas, 150. 

• Tatuapé 
R. Padre Estevão Pernet, 551. 

REDE HOSPITALAR SANCTA MAGGIORE 

Qualidade e segurança no atendimento, conforto e 
acolhimento, da internação à alta hospitalar, são prioridades 
na rede hospitalar Sancta Maggiore. 

DIFERENCIAIS 

• Unidades com atendimento focado em 
especialidades. 

• Centro especializado em Neurologia para tratamento 
hospitalar clínico e cirúrgico para casos de urgência ou 
emergência. 

• Setor de nefrologia com infraestrutura completa para 
consultas e tratamento de doenças relacionadas aos rins. 

• Sala Radial Lounge, um novo conceito em recuperação 
de pacientes após cateterismo cardíaco e vascular. 

Hospital Sancta Maggiore Dubai



• Setor de diagnóstico avançado, com equipamentos 

de alta complexidade. 

• Equipes de enfermagem especializadas. 

• Atuação de equipe multiprofissional para melhor 

recuperação do paciente. 

• Atendimento por Agentes de Internação e 

Concierges.

• Serviço próprio de remoção.

SERVIÇOS 

Prontos-Atendimentos 

A estrutura permite atender, 24 horas por dia, casos de 

urgência e emergência. O atendimento é realizado de acordo 

com protocolos médicos e segue o modelo de classificação de 

risco de urgência e emergência, possibilitando diagnosticar e 

tratar com agilidade os casos em que o tempo é determinante 

para minimizar os riscos inerentes à patologia e preservar a 

vida do paciente. 

Internações Clínicas e Cirúrgicas 

A estrutura da internação garante os cuidados 

necessários ao paciente e a tranquilidade aos familiares e 

acompanhantes. 

Há dois tipos de acomodações: enfermaria e apartamento. 

Centro Cirúrgico 

Amplas salas dotadas de toda a infraestrutura física 

e tecnológica necessária para realizar cirurgias de diversas 

especialidades e diferentes tipos de complexidade. 

UTI 

Com moderna infraestrutura, as UTIs possuem 

equipamentos de última geração para o monitoramento 

contínuo dos pacientes. Além dos recursos avançados, conta 



com equipe composta por médicos intensivistas, enfermeiros 
e equipe multiprofissional que atuam de forma integrada. 

Hemodinâmica 

O setor conta com o equipamento mais moderno 
existente no mercado brasileiro, com tecnologia 3D e 
equipe conceituada em neurorradiologia e cardiologia 
intervencionista e cirurgia endovascular. 

Em virtude do alto grau de especialização da equipe, a rede 
hospitalar Sancta Maggiore tem se consolidado como referência 
em hemodinâmica inovadora em diversos tratamentos que 
visam preservar a vida e o bem-estar do paciente.

ATENDIMENTO 

Agentes de Internação e Concierges 

Agentes de Internação auxiliam pacientes e 
acompanhantes, desde a recepção até a alta hospitalar, 
e os Concierges têm a missão de proporcionar uma 
experiência agradável e individualizada para pacientes, 
familiares e visitantes. 

PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO 

Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva 

Desde março de 2016, a equipe responsável pela cirurgia 
cardíaca da rede hospitalar Sancta Maggiore utiliza técnicas 



minimamente invasivas para pacientes com indicação 
clínica da junta de especialistas. Entre essas técnicas está 
o procedimento realizado pela válvula mitral, via aréola 
mamária. Os objetivos são menor trauma cirúrgico e melhor 
recuperação para o paciente. 

UNIDADES 

Rede Hospitalar Sancta Maggiore 

• Hospital Sancta Maggiore Alto da Mooca  
- Pronto-Atendimento e Internação Clínica. 
R. Tamarataca, 127.

• Hospital Sancta Maggiore Santa Cecília  
- Internação Cirúrgica. 

R. Jaguaribe, 144. 

• Hospital Sancta Maggiore Itaim 
- Internação Cirúrgica. 
Av. Santo Amaro, 22. 

• Hospital Sancta Maggiore Japão 
- Internação Clínica e Serviço de Nefrologia. 
R. Mituto Mizumoto, 596. 

• Hospital Sancta Maggiore Mooca 
- Pronto-Atendimento exclusivo de Ortopedia e 
Internação Cirúrgica.
R. da Figueira, 831. 

• Hospital Sancta Maggiore Paraíso 
- Pronto-Atendimento e Internação Clínica. 
R. Maestro Cardim, 1137. 

• Hospital Sancta Maggiore Pinheiros 
- Internação Clínica. 
R. Cristiano Viana, 890. 

• Hospital Sancta Maggiore São Bernardo do Campo 
- Pronto-Atendimento e Internação Clínica. 
R. Duque D’Abruzzo, 40. 

• Hospital Sancta Maggiore Dubai 
- Internação Clínica. 
R. Francisco Tramontano, 100.



• Hospital Sancta Maggiore Paris 
- Internação Clínica. 
R. General Chagas Santos, 314 - Saúde

• Hospital Sancta Maggiore Espaço Terra 
Espaço Mariazinha - Complexo hospitalar dentro do 

Hotel Espaço Terra - Estrada José Mathias de Camargo, 491 
(antigo 515) – Bairro Invernada – Embu das Artes/ SP. 

O local é um centro de transição completo, onde pacientes 
com indicação médica em reabilitação (que receberam alta 
hospitalar e desenvolveram sequelas) contam com o carinho, 
amor e especialização de médicos e equipe multidisciplinar 24 
horas. O Espaço Mariazinha foi cuidadosamente planejado 
para contribuir com a renovação da fé e da esperança de 
quem mais precisa. Possui quartos individuais para o paciente 
e um acompanhante. 

Prontos-Atendimentos Sancta Maggiore 

• Pronto-Atendimento Sancta Maggiore Jardim Paulista 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4312. 

• Pronto-Atendimento Sancta Maggiore Butantã 
Av. Professor Francisco Morato, 1177. 

• Pronto-Atendimento Sancta Maggiore Santana 
R. Augusto Tolle, 787. 

• Pronto-Atendimento Sancta Maggiore Rússia 
Av. Professor Francisco Morato, 1133. 

• Pronto-Atendimento Sancta Maggiore Tatuapé 
R. Uriel Gaspar, 162. 

PREVENT SENIOR NO RIO DE JANEIRO 

Oferecemos uma rede credenciada estruturada, 
moderna e que também conta com a experiência dos 
profissionais especializados da Prevent Senior, além das 
unidades de rede própria:

• Núcleo de Medicina Avançada Prevent Senior RIO SUL
R. Lauro Muller, 116 – Salas 1302 a 1304. Botafogo – Rio 
de Janeiro/RJ 



• Núcleo de Medicina Avançada e Diagnóstica Prevent 
Senior Malibu no Shopping Nova América 
Avenida Pastor Martin Luther King 126, - Bloco 10 - 
Lâmina B - Sala 701 - 7°andar - Del Castilho/RJ 

• Hospital Dia Sancta Maggiore São Francisco no  
Barra Shopping 
Av. das Américas, 4666 - Lojas 316, 317 e 318. Centro 
Médico 1 – Entrada I – Barra da Tijuca/RJ 

Em breve, mais unidades da rede própria no Rio de Janeiro. 

A sede administrativa ocupa dois andares de um prédio 
corporativo no Leblon, um dos bairros mais charmosos do 
Rio de Janeiro. 

A Prevent Senior possui equipes médicas alocadas nos 
hospitais credenciados para garantir a mesma excelência e 
resolutividade do modelo de atendimento médico realizado 
em sua rede hospitalar. 

Consulte a rede de atendimento completa e todos os 
serviços credenciados em www.preventsenior.com.br. 

SAÚDE DE CORPO E ALMA 

Experiências que Encantam 
Adicione bons momentos às suas lembranças! 

Acreditamos que a saúde vai muito além da ausência de 
doenças. Trata-se de um estado de bem-estar físico, mental 
e social. Para ser saudável, é preciso ter qualidade de vida, 
vivenciar novas experiências, fazer amigos, ser feliz. 

Núcleo de Medicina Avançada RIO SUL

http://www.preventsenior.com.br


Através do portal Experiências que Encantam, beneficiários 
Prevent Senior têm descontos diferenciados nas categorias 
Bem-Estar e Saúde, Educação, Gastronomia, Infantil, Lazer 
e Cultura, Produtos e Serviços e Viagens. Novas parcerias 
e descontos são disponibilizados todos os meses, além de 
dicas especiais em datas comemorativas. Há oportunidades 
em vários lugares do Brasil. 

Acesse experienciasqueencantam.preventsenior.com.br e 
leia as regras disponíveis nos vouchers. 

Desconto em farmácia 

Beneficiário Prevent Senior possui descontos* vantajosos 
em medicamentos genéricos e de marca tarjados. Consulte 
itens nas lojas de cada rede, percentuais e formas de 
pagamento. *Válidos por tempo limitado, mediante 
apresentação de documento com foto e carteirinha do plano 
de saúde.

http://experienciasqueencantam.preventsenior.com.br


Núcleo de Vendas

4004-4500
0800 772 2400

vendassp@preventsenior.com.br
vendasrj@preventsenior.com.br

Serviço de Atendimento ao Cliente 
(11) 3003-6284 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 591 1156 (demais localidades)

Serviço de Atendimento ao Cliente para Deficientes Auditivos
0800 770 0110

https://wa.me/558007722400
mailto:vendassp%40preventsenior.com.br%20?subject=
mailto:vendasrj@preventsenior.com.br


 Sem reajuste de preço por mudança de faixa etária  
a partir dos 50 anos, por liberalidade da operadora  
(tempo indeterminado).

 Informe-se sobre a redução do período de carência.

 Rede própria de atendimento.

 Rede hospitalar exclusiva.

Área de cobertura: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos,  
Rio de Janeiro e Niterói.

Consulte a rede de atendimento completa em  
www.preventsenior.com.br.

Faixa Etária
Enfermaria

Ambulatorial e hospitalar

Plano individual
ANS 492.274/22-3

Apartamento
Ambulatorial e hospitalar

Plano individual
ANS 492.275/22-1

0 a 18 anos R$ 286,01 R$ 372,77

19 a 23 anos R$ 357,52 R$ 465,97

24 a 28 anos R$ 446,90 R$ 582,46

29 a 33 anos R$ 491,58 R$ 640,70

34 a 38 anos R$ 516,16 R$ 672,74

39 a 43 anos R$ 567,78 R$ 740,01

44 a 48 anos R$ 709,73 R$ 925,02

49 a 53 anos R$ 780,70 R$ 1.017,52

54 a 58 anos R$ 845,73 R$ 1.208,31

A partir de 59 anos R$ 1.104,27 R$ 1.589,90

PREVENT SENIOR PREMIUM 1002

DIFERENCIAIS

http://www.preventsenior.com.br.


https://wa.me/558007722400
http://www.preventsenior.com.br
https://www.facebook.com/preventsenioroficial/
https://www.instagram.com/preventsenior/
https://www.youtube.com/preventsenioroficial

