




Oi, como 
você está? 
Somos a Levmed! 
Somos uma operadora de planos de saúde idealizada 

pelos hospitais filantrópicos de Jaraguá do Sul -- Hospital São José e 

Hospital e Maternidade Jaraguá.

Nosso propósito é promover o acesso à saúde para os 

colaboradores das empresas da região de forma simples, seguindo os 

melhores padrões de qualidade e governança, fortalecendo e dando 

sustentabilidade aos planos de saúde e aos hospitais.

Nossa visão é a de ser a principal operadora de planos de saúde 

das empresas da nossa região.

Nossa missão é promover acesso à saúde para os 

colaboradores das empresas da região, com qualidade, 

de forma simples e sustentável.

Nosso lema é acesso facilitado à saúde. 

E nossos valores são: responsabilidade social, respeito ao ser 

humano, comprometimento, ética e transparência.

30800 041 4100 | 47 3512 4100 | www.levmed.com.br



Sabe 
onde 
estamos? 
Somos daqui e cuidamos da nossa região!
Temos produtos que abrangem 

Jaraguá do Sul, 
Guaramirim, 
Corupá, 
Schroeder 
e Massaranduba.



Nossos 
cuidados para 
a sua empresa! 

BemLev
Ambulatorial

BemLev
Hospitalar

VivaLev VivaLev+

Produto

I

II

III

IV

BemLev
Ambulatorial 

Coparticipação 20%

Coparticipação 30%

Coparticipação 40%

Coparticipação 50%

BemLev 
Hospitalar

*

*

*

*

VivaLev 

Coparticipação 20%

Coparticipação 30%

Coparticipação 40%

Coparticipação 50%

VivaLev+ 

Coparticipação 20%

Coparticipação 30%

Coparticipação 40%

Coparticipação 50%

As opções de coparticipação disponíveis no ato da contratação do plano não alteram o perfil do produto 
contratado, tal como segmentação, acomodação e abrangência. 
Após contratado o plano de saúde Levmed, o cliente segue a regra do plano escolhido.
*O BemLev Hospitalar não possui coparticipação, somente franquia limitadora por evento.

Abrangência

Grupo de municípios
Segmentação 

Amb. + Hospitalar
com Obstetrícia

Acomodação

Enfermaria
Rede 
APS

Abrangência
Grupo de municípios

Segmentação 

Amb. + Hospitalar
com Obstetrícia

Acomodação

Apartamento
Rede 

APS + PLUS

Abrangência
Grupo de municípios

Segmentação
Ambulatorial

Acomodação
-

Rede 
APS

Abrangência
Grupo de municípios

Segmentação

Hospitalar
com Obstetrícia

Acomodação

Enfermaria
Rede 
APS
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Criado para atender a sua empresa e todos os seus funcionários! É um plano com atendimento 

ambulatorial, de baixo custo. Com o BemLev Ambulatorial você fica amparado pela rede de serviços 

disponíveis dos hospitais e Rede APS no Centro Médico da Levmed, fazendo suas consultas e sendo 

direcionado para especialistas indicados pela Levmed.

Contratação: Coletivo empresarial

Abrangência: Grupo de municípios (Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba)

Acomodação: Não

Segmentação: Ambulatorial (consultas, exames, terapias, urgência e emergência) 

Formação de preço: Pré-pagamento

Fator: Coparticipação (20% - 30% - 40% - 50%)

Franquia Ambulatorial: Sim (por evento)

Rede: APS

Consulta Centro Médico Levmed: Valor fixo 

Consulta Rede (Especialidade): Valor fixo

Consulta Pronto-Socorro: Valor fixo

Atendimento com abrangência nacional pelo sistema ABRAMGE nos casos de urgência/emergência. 

Todos os produtos da Levmed estão de acordo com as coberturas obrigatórias, conforme rol de procedimentos da ANS. 

Hospitais e Rede APS – Atenção e Prevenção à Saúde no Centro Médico da Levmed.

BemLev
Ambulatorial

Opções 
de Produtos - PJ
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Criado para atender a sua empresa e todos os seus funcionários! O produto BemLev Hospitalar tem 

como cobertura atendimentos em regime de urgência e emergência, internação clínica e internação 

cirúrgica, gerando conforto para a empresa que quer ter a segurança quando ocorrer algum imprevisto 

e/ou planejar seu uso. Você é amparado pela rede de serviços disponíveis dos hospitais e Rede APS, 

fazendo seus procedimentos hospitalares nos hospitais São José e Maternidade Jaraguá. O BemLev 

Hospitalar conta com obstetrícia, na qual você pode planejar seu melhor momento.

Contratação: Coletivo empresarial

Abrangência: Grupo de municípios (Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba)

Acomodação: Enfermaria

Segmentação: Hospitalar com Obstetrícia (internações clínicas e cirurgias)

Formação de preço: Pré-pagamento

Fator: Não

Franquia Hospitalar: Sim

Consulta Pronto-Socorro: Valor fixo

Atendimento com abrangência nacional pelo sistema ABRAMGE nos casos de urgência/emergência. 

Todos os produtos da Levmed estão de acordo com as coberturas obrigatórias, conforme rol de procedimentos da ANS. 

Hospitais e Rede APS – Atenção e Prevenção à Saúde no Centro Médico da Levmed.

BemLev
Hospitalar

Opções 
de Produtos - PJ



Opções 
de Produtos - PJ

O princípio do VivaLev é cuidar da sua tranquilidade. Um produto completo com ótimo custo-benefício, 

conta com internação em acomodação enfermaria, ideal para atender a sua empresa e todos os seus 

funcionários. É um plano com atendimento em urgência e emergência, ambulatorial, internações 

clínicas, internações cirúrgicas e obstetrícia.. Com o VivaLev você fica amparado pela rede de serviços 

disponíveis dos hospitais e Rede APS no Centro Médico da Levmed, fazendo suas consultas e sendo 

direcionado para as especialidades indicadas pela Levmed.

Contratação: Coletivo empresarial/coletivo por adesão

Abrangência: Grupo de municípios (Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba)

Acomodação: Enfermaria 

Segmentação: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (consultas, exames, terapias, 

urgência e emergência, internação clínica, intervenções cirúrgicas e obstétrica.)

Formação de preço: Pré-pagamento

Fator: coparticipação (20% - 30% - 40% - 50%)

Franquia Ambulatorial: Sim (por evento)

Rede: APS 

Consulta Centro Médico Levmed: Valor fixo

Consulta Rede (Especialidade): Valor fixo

Consulta Pronto-Socorro: Valor fixo

Franquia Cirurgia/Internação Eletiva: Sim (por evento)

Atendimento com abrangência nacional pelo sistema ABRAMGE nos casos de urgência/emergência. 

Todos os produtos da Levmed estão de acordo com as coberturas obrigatórias, conforme rol de procedimentos da ANS.

Hospitais e Rede APS – Atenção e Prevenção à Saúde no Centro Médico da Levmed.

 

VivaLev



Para estar tranquilo e ter acesso conforme sua escolha apresentamos o VivaLev+ , um produto completo, 

com todos os benefícios! Conta com internação em acomodação apartamento, atendendo sua empresa 

e todos os seus funcionários. É um plano com atendimento em urgência e emergência, ambulatorial, 

internações clínicas, internações cirúrgicas e obstetrícia. No VivaLev+ você fica amparado pela rede de 

serviços disponíveis dos hospitais e Centro Médico da Levmed, podendo fazer suas consultas diretamente 

com os médicos de sua Rede APS PLUS.

Contratação: Coletivo empresarial

Abrangência: Grupo de municípios (Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e Massaranduba)

Acomodação: Apartamento

Segmentação: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (consultas, exames, 

terapias, urgência e emergência, internação clínica, cirúrgicas e obstétrica.)

Formação de preço: Pré-pagamento

Fator: Coparticipação (20% - 30% - 40% - 50%)

Franquia Ambulatorial: Sim (por evento)

Rede: APS + PLUS

Consulta Centro Médico Levmed: Valor fixo

Consulta Rede (Especialidade): Valor fixo

Consulta Pronto-Socorro: Valor fixo

Franquia Cirurgia/Internação Eletiva: Sim (por evento)

Atendimento com abrangência nacional pelo sistema ABRAMGE nos casos de urgência/emergência. 

Todos os produtos da Levmed estão de acordo com as coberturas obrigatórias, conforme rol de procedimentos da ANS. 

Hospitais e Rede APS – Atenção e Prevenção à Saúde no Centro Médico da Levmed.

VivaLev+
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Opções 
de Produtos - PJ



Você sabe 
como funciona 
a coparticipação?
É o fator moderador com o qual o beneficiário coparticipa. Em atendimentos de regime ambulatorial, você 

coparticipa sobre a tabela da Levmed somente quando usa o serviço. 

 

Ex.: plano contratado 50% de coparticipação  

Exame hemograma no valor de R$ 10,00* (dez reais), coparticipação de R$ 5,00* (cinco reais)

Ex.: plano contratado 40% de coparticipação  

Exame hemograma no valor de R$ 10,00* (dez reais), coparticipação de R$ 4,00* (quatro reais)

Ex.: plano contratado 30% de coparticipação  

Exame hemograma no valor de R$ 10,00* (dez reais), coparticipação de R$ 3,00* (três reais)

Ex.: plano contratado 20% de coparticipação  

Exame hemograma no valor de R$ 10,00* (dez reais), coparticipação de R$ 2,00* (dois reais)

*Valores meramente explicativos, podendo sofrer alterações e variações sem aviso prévio.



Consulta Médico da Família 
Sem custo. 

Consulta Centro Médico Levmed
Valor fixo de R$ 20,00 (vinte reais). (Cardiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria e demais especialidades.)

O beneficiário que realiza atendimento do Centro Médico Levmed coparticipa com um valor fixo por 

atendimento. 

Consulta Rede (Especialidade) 
Valor fixo de R$ 50,00 (cinquenta reais) – Rede APS e R$ 70,00 (setenta reais) – Rede APS PLUS. 

O beneficiário que utiliza a rede credenciada tem o valor fixo de consulta.

Consulta Pronto-Socorro 
Valor fixo de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

Quando realizado atendimento de urgência/emergência o beneficiário tem coparticipação na consulta e, 

para demais procedimentos e exames realizados no evento, coparticipa conforme o percentual contratado.

Franquia Ambulatorial 
Os exames ambulatoriais possuem uma franquia limitadora conforme o seu contrato, na qual é o teto 

máximo para aquele exame: Ex.: Ressonância Magnética, valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), beneficiário 

que possui o plano participativo de 50% pelo cálculo teria sua coparticipação de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), porém seu contrato tem uma franquia de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais), conforme seu contrato.

Franquia Cirurgia/Internação
Os procedimentos que caracterizam internação possuem uma franquia limitadora conforme o seu

contrato, na qual é o teto máximo para o tipo de procedimento realizado: Ex.: cesariana, valor de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), beneficiário que possui o plano participativo de 50% pelo cálculo teria sua 

coparticipação de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), e seu contrato tem uma franquia de R$ 

250,00 (Duzentos e cinquenta reais) a R$ 500,00 (Quinhentos Reais) por evento, dependendo do produto 

contratado.

Nossos valores 
de consultas 
e franquias
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Opções de 
acomodação 

Serviço de
remoção
Ao ser um beneficiário Levmed, você conta com a tranquilidade em caso de remoção inter-hospitalar, 

referenciamento para rede de alta complexidade ou repatriação do transporte realizado pela Levmed.

Os produtos da Levmed oferecem as acomodações:

Enfermaria – Acomodação com até dois leitos (ou conforme estrutura hospitalar disponível)

Apartamento – Acomodação individual.



No Centro Médico Levmed você tem acesso a médicos das especialidades:

Cardiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Medicina da Família
Pediatria

O agendamento é rápido e prático, exclusivo para beneficiários Levmed. Com toda praticidade, você 

consegue agendar consultas com médicos especialistas, que seguem um padrão de atendimento 

humanizado, além de contar com espaço aconchegante e uma localização privilegiada, perto de você! 

Os beneficiários atendidos no Centro Médico Levmed podem realizar o agendamento através do serviço 

de concierge Levmed, site, fone e WhatsApp.

Os exames podem ser agendados direto, no local indicado pela Levmed (conforme disponibilidade).

Veja mais no nosso site. 

O seu Centro 
Médico Levmed
 

www.levmed.com.br
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Saiba 
como funciona 
o agendamento! 
 



Nossa rede 
credenciada

Prevenção 
é tudo! 

Fazem parte da nossa rede credenciada:

Hospital São José e Hospital e Maternidade Jaraguá

Pronto-Socorro para Urgência/Emergência 

Centro de Diagnóstico por Imagem (Hospitais)

Médicos Credenciados

Laboratórios

Fisioterapeutas 

Nutricionistas

Fonoaudiólogos

Psicologia

Terapeuta ocupacional

Acesse nosso Guia Médico em www.levmed.com.br e baixe nosso aplicativo Levmed.

Pelo aplicativo o beneficiário tem acesso à carteirinha virtual, Guia Médico,  extrato

financeiro e extrato de utilização.

Sabemos da importância da prevenção,

por isso oferecemos aos beneficiários diversos

programas de gestão integral à saúde com foco em:

Saúde da Mulher

Saúde da Criança

Saúde do Homem

Saúde do Idoso



Agendamento;

Coleta de exames laboratoriais na empresa/casa – com agendamento;

Descontos em farmácias conveniadas;

Descontos em academias;

Descontos em lojas.

Somos daqui e queremos cuidar da nossa região!

Mais do que cuidar da sua saúde, queremos levar leveza para a sua consciência, por saber que estará bem 

amparado sempre que precisar. 

Acreditamos que o seu bem-estar não precisa pesar no bolso e que, para uma boa vida, você deve ter 

acesso rápido e fácil aos seus cuidados.

Somos um plano de saúde sem fins lucrativos. O que nos move é o bem da nossa região. Com a força dos 

nossos hospitais, o apoio das empresas regionais e a capacidade de um corpo clínico próprio altamente 

qualificado, conseguimos entregar o melhor cuidado que todos precisam e merecem ter.   

Pronto 
para aproveitar 
todos os benefícios? 

O nosso plano 
é cuidar da 
nossa gente! 
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Rua Presidente Epitácio Pessoa, 651 - Centro 

89251-155 - Jaraguá do Sul -  SC

www.levmed.com.br

0800 041 4100 | 47 3512 4100


