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Secretaria de Gestão do STF-Med
completa um ano
A Secretaria de Gestão do stf-med foi criada em 20 de abril de 2012, em substituição
à coordenadoria de gestão do stf-med, com o intuito de promover melhorias aos
beneficiários. Conheça aqui as novas ações:
Portal do STF
Uma das primeiras ações da SGM foi a reestruturação do portal da internet, tornando-o mais
dinâmico e acessível, de forma a facilitar a navegação e a busca de informações sobre os serviços
oferecidos pelo Plano de Saúde do STF.

Recadastramento
Foi realizado o primeiro recadastramento dos beneficiários o que possibilitou o mapeamento dos
usuários e a atualização de seus dados.

Rede de Atendimento Direto
Neste primeiro ano, a SGM implantou o antigo
projeto de criação de uma Rede de Atendimento Direto, com os mais importantes hospitais e
laboratórios do Distrito Federal, o que gerou
maior economia ao plano.
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Saiba como otimizar
o uso do Plano de Saúde
1. Quando for ao consultório, assine apenas uma
vez o documento do plano
de saúde.
2. O retorno ao consultório
médico deverá ocorrer dentro de 15 dias. Dentro desse período não poderá ser
considerada nova consulta.
3. Os honorários médicos
terão acréscimo de 30% nos
seguintes casos: no período
compreendido entre 22h e
6h, de segunda a sábado,
e em qualquer horário nos
domingos e feriados. Assim,
caso não seja uma emergência, evite tais horários.
4. A cobrança do valor relativo à participação será
efetuada posteriormente,
no contra-cheque do titular. Por isso não pague nada
adiantado.
5. Em alguns casos, o prestador pode atrasar o envio
das guias para o STF-Med
e, consequentemente, a co-

-brança e o desconto da
participação em folha. Fique atento, pois o valor
pode demorar, mas será
cobrado.
6. Os estabelecimentos credenciados do STF-Med possuem tabelas de valores dos
procedimentos. Consulte o
site do plano ou verifique
junto ao prestador.

7. Você pode utilizar o plano de saúde sempre que
precisar. A utilização do plano de saúde de forma consciente significa tranquilidade para você e sua família.
É dever de cada beneficiário
ajudar a controlar os gastos,
para manter o benefício com
qualidade e sem aumento
de custos desnecessários.

VOCÊ SABIA?
Para fazer jus à isenção ou ao reembolso dos exames periódicos de saúde é preciso
entregar uma via do pedido médico à Secretaria de Gestão do STF-Med. Mas, atenção! É necessário constar do pedido a observação “EPS”. Para mais informações, consulte a IN 136/2012 e o Ato Deliberativo nº 46 no Portal do STF-Med.

Acesse o nosso portal no endereço www.stf.jus.br/portalstfmed e conheça um pouco mais do que temos a oferecer!
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