
Quem ama, 
CUIDA

OS MELHORES MÉDICOS 
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

Veja como é fácil contratar:

1

2

3

4

Conheça as nossas 
opções de planos

Nós ajudamos você a 
escolher o melhor plano

Preencha seus dados na 
tabela do EVS/Torriton

Receba sua carteirinha

O CLUBE EVANGÉLICO 
SAÚDE

   A fim de dar a todos os nossos benefi-
ciários, além da qualidade de nosso aten-
dimento e credenciados, a possibilidade 
de desfrutar de muitas vantagens, 
experiências exclusivas, cultura e entre-
tenimento, o Evangélico Saúde, em par-
ceria com o Clube Gazeta do Povo, está 
lançando seu clube de benefícios para 
todos os seus beneficiários.
   Mais de 700 parceiros e 1000 estabe-
lecimentos com descontos que nenhum 
outro plano de saúde dá. 

   E não para por aí! O Clube Evangélico 
Saúde além de dar desconto em inúmeras 
atrações culturais, como cinemas, teatros, 
shows, também consegue, com exclusivi-
dade, dar experiências diferenciadas a 
seus usuários, como sessões  de cinema 
exclusivas, áreas privilegiadas em shows e 
muito mais! 
   Todo esse movimento em prol do bem 
estar de nossos clientes é apenas o 
começo de uma nova história contada 
entre o Evangélico Saúde e você, porque 
quem ama, cuida!

material exclusivo destinado ao



POR QUE ESCOLHER O 
EVANGÉLICO SAÚDE?

 
   O Plano Evangélico Saúde é o único que 
consegue aliar atendimento médico de alta 
qualidade a mensalidades acessíveis. Conheça 
os benefícios de ser Evangélico Saúde:

• Mais de 500 prestadores médicos em Curiti-
ba, Campo Largo, Paranaguá e outros 
municípios do Estado do Paraná;
• Mais de 10 hospitais da rede, a maioria com 
pronto-atendimento 24h; 
• Mais de 180 médicos de todas as especiali-
dades, 60 clínicas e 30 laboratórios;
• Unidades ambulatoriais próprias em Curiti-
ba, Paranaguá e Campo Largo, que atendem 
exclusivamente os beneficiários Evangélico 
Saúde;
• Facultamos atendimento em trânsito de 
urgência e emergência em outros estados fora 
do Paraná, via rede Abramge
   
    Com mais de 25 anos de mercado, o plano 
Evangélico Saúde é um dos mais tradicionais 
de Curitiba. Nossa missão é trazer os mel-
hores médicos do Estado e torná-los 
acessíveis à toda a população.
   Contamos com mais de 300 prestadores 
médicos credenciados e, ainda, a retaguarda 
e a referência do Hospital Evangélico Macken-
zie, o plano Evangélico Saúde busca executar, 
da forma mais ampla e completa, sua função 
social: tornar a saúde de ponta a mais 
acessível possível. 

  Cobertura ambulatorial + hospitalar enfermaria 
com coparticipação;
    Consultas com coparticipação de R$ 20,00 (tanto 
em PS - urgência e emergência como consultas 
eletivas), sem distinção de especialidades;
  Exames com coparticipação de 30% e valor 
unitário máximo de R$ 89,00

   Cobertura ambulatorial + hospitalar enfermaria 
com coparticipação;
    Consultas com coparticipação de R$ 25,00 (tanto 
em PS - urgência e emergência como consultas 
eletivas), sem distinção de especialidades;
  Exames com coparticipação de 50% e valor 
unitário máximo de R$ 99,00

CONHEÇA NOSSOS 
PLANOS STANDARD:

PLANO STANDARD COP 50

(41) 3023-4442        (41) 99946-0654
Rua Francisco Rocha, 1105 

Bigorrilho, Curitiba - PR

FAIXA ETÁRIA VALOR/PESSOA

Até 18 R$ 86,22

19 - 23 R$ 95,39

24 - 28 R$ 108,22

29 - 33 R$ 122,99

34 - 38 R$ 139,97

39 - 43 R$ 159,49

44 - 48 R$ 204,40

49 - 53 R$ 268,61

54 - 58 R$ 354,02

59+ R$ 467,62

PLANO STANDARD COP 30
Categoria Pessoa Física Categoria Pessoa Física

FAIXA ETÁRIA VALOR/PESSOA

Até 18 R$ 107,77

19 - 23 R$ 119,53

24 - 28 R$ 135,98

29 - 33 R$ 154,91

34 - 38 R$ 176,68

39 - 43 R$ 201,71

44 - 48 R$ 259,28

49 - 53 R$ 341,61

54 - 58 R$ 451,11

R$ 596,7459+

SERVIÇOS MÉDICOS DE PONTA

PREÇOS ACESSÍVEIS
+ 

TORRITON 
15% + CLUBE 
PF


