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PLANO DE SAÚDE  

RECURSOS PARA URGÊNCIAS OU EMERGÊNCIAS EM VIAGEM 

 

Os Convênios de Reciprocidade que a ITAIPU mantém com as empresas congêneres do 
Sistema Elétrico Federal e Estadual permitem o atendimento médico-hospitalar aos 
Beneficiários em localidades não abrangidas pela rede própria de credenciados do Plano 
de Saúde da ITAIPU Binacional, conforme listados abaixo. 

Lembrando que também poderá ser utilizada de forma normal UNIMED-FEDERAÇÃO DO 
PARANÁ, em todo território nacional, exceto nas cidades de Foz do Iguaçu, Curitiba e 
Cascavel. 

 
Convênios de reciprocidade por estado: 
 
ELETRONORTE 
ACRE/AMAZONAS/AMAPÁ/BRASILIA/GOIAS/MARANHÃO/MATO GROSSO/PARÁ/TOCANTINS  
 
FORLUZ 
MINAS GERAIS 
 
CESP 
SÃO PAULO 
 
ELETROS E FURNAS 
RIO DE JANEIRO 
 
FACHESF 
ALAGOAS/BAHIA/CEARÁ/PARAÍBA/PERNAMBUCO/PIAUÍ/RIO GRANDE DO NORTE/SERGIPE  
 
ELETROSUL 
RIO GRANDE DO SUL/SANTA CATARINA 
 
COPEL 
PARANÁ 
 
 

Assim, caso opte pelo uso do Convenio de Reciprocidade recomenda-se a adoção dos 
seguintes procedimentos: 

 
1. SÁBADOS/DOMINGOS E FERIADOS: 

a) Certificar-se de que o profissional/ estabelecimento procurado para prestar o 
atendimento pertence à rede credenciada da empresa que mantém convênio 
de reciprocidade com a ITAIPU na respectiva região. 
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b) Identificar-se como beneficiário(a) do Plano, por meio de convênio de 
reciprocidade, informar que  no primeiro dia útil seguinte ao atendimento, 
será encaminhada a autorização específica para o faturamento pelo convênio.  

Nota: Deverá ser negociada pelo beneficiário(a) ou acompanhante, a forma de 
garantia ao prestador de serviço. 

c) Contatar, na primeira hora do primeiro dia útil seguinte, a Divisão de 
Administração de Benefícios, com: 

• Eunice Albernaz: tel. 0xx-45-3520-6982 

• Victor Cezar: tel. 0xx45-3520-6244 

• Fátima Inês: tel. 0xx45-3520-6693 

• José Carlos Teodoro: tel. 0xx45-3520-6314 

d) Solicitar a autorização, com os seguintes dados em mãos: nome, telefone e 
cidade do prestador de serviço, nome do usuário(a), matrícula e tipo de 
atendimento necessário (consulta, exames, internação, outros). 

e) Em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais, nos sábados, domingos 
e feriados, contatar com o PLANTÃO da Divisão de Administração de 
Benefícios, por meio do celular 0xx45-9919-0161 (podendo ser ligação a 
cobrar). 

 

2. DE 2ª A 6ª FEIRA - HORÁRIO COMERCIAL 

 
a) Manter contato com a Divisão de Administração de Benefícios, pelos telefones 

informados acima, exceto o celular do plantão, solicitando previamente, a 
respectiva autorização de atendimento, tendo em mãos as informações já 
mencionadas anteriormente. 

 
 
Independentemente dos convênios de reciprocidade e contrato com a UNIMED, em todas 
as localidades do País é possível o atendimento pelo sistema de Livre Escolha 
(Reembolso), dentro dos limites das Tabelas do Plano de Saúde da Itaipu. 
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

Este informativo contribui para os Objetivos Estrat égicos do APOENA RH 

 
OE F1. Compatibilizar Custos de Pessoal com a Estra tégia Corporativa da ITAIPU. 

OE P5. Zelar pela Saúde e Segurança das Pessoas. 
OE P7. Promover uma Comunicação Eficaz no RH e com os Clientes.  


