Saiba por que você
precisa ter ECCO SALVA!
Cobertura

A ECCO SALVA oferece serviços de Urgência e Emergências Médicas domiciliares, complementar
ao seu plano de saúde, ou seja, realiza atendimento médico oportuno quando as enfermidades
acontecem antes que o paciente consiga chegar ao hospital.
Além disso, como a maioria dos atendimentos são resolvidos no domicilio, os planos de saúde nem
precisarão ser acionados. Caso o paciente necessite ser removido como consequência da avaliação
do médico da Ecco Salva, proporcionaremos o translado para hospitais credenciados ao seu plano de
saúde.*
Para o atendimento:
Acione a Central de Comunicações 24hs através do telefone (51) 3333-6060. Tenha calma, informe
o nome completo do paciente e responda as perguntas que lhe são feitas a respeito do quadro clinico
do mesmo. Confirme o local exato de onde o paciente se encontra (respeitando os limites da
localidade). Enquanto nossa equipe esta a caminho, o médico da Central passará as orientações
necessárias para o atendimento.
Região de atendimento:
Dentro do perímetro Urbano da cidade de Porto Alegre.
Consultar áreas disponíveis através do telefone (51) 3230-1600.
*Mediante disponibilidade de vaga, a critério do hospital de referência.

Cadastro

As inscrições são encaminhadas a partir do dia 1º de cada mês com prazo máximo de até o dia 10,
aqueles cadastrados após o dia 10 serão incluídos para o 1º dia do mês subsequente.
O período de utilização dos serviços contratados se dará em 72 horas a partir da assinatura do
contrato, dentro dos prazos estabelecidos.

Podem fazer a adesão indivíduos dentro do grupo familiar do associado (mediante comprovante de
vinculo), sem limitação de idade ou doença pré-existente.

A taxa de inscrição e mensalidade tem valor fixado de R$ 29,00 reais por pessoa.
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