
Card Total é uma plataforma digital de

pagamentos,recebimentos,descontos e convênios.

Totalmente configurável de acordo com as

necessidades do cliente, bem como seus parceiros

comerciais, fornecedores de serviços e produtos,

com gerenciamento e upgrade de serviços

integrados online e automatizado.



Seja Bem-vindo à

É com imensa satisfação que recebemos você como

nosso Prezado Cliente.

Através da Parceria Card Total + E-Saúde Assist,

somos uma instituição que atua aproximando você a

uma grande rede de parceiros, nas mais diversas

áreas como: clínicas médicas, laboratórios, farmácias

e drogarias.

Firmamos parcerias com profissionais de altíssima

qualidade, buscando a mais alta qualidade na

prestação de todos os serviços oferecidos e

satisfação total de nossos clientes.

Com seu E-Saúde Assist, você tem acesso a

consultas e exames contemplados , descontos em

medicamentos exames e consultas.



Rede Credenciada

A Rede Credenciada está presente nos

Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul,

Paraná, Minas Gerais e Ceará. São mais

de 400 Empresas Credenciadas e mais de

1500 Pontos de atendimento.

O atendimento é mais humanizado

possível, com empatia, sempre nos

colocando no lugar do nosso cliente, seja

presencial, online ou por telefone.

A consulta ou exame é marcado na data

que o cliente desejar dentro dos horários

flexíveis disponíveis, eliminando filas de

espera e burocracias desnecessárias.

O E-Saúde Assist através do convênio

com a Rede e-Pharma está presente em

3.000 municípios , em mais de 27.000

Farmácias.



Assistência Odontológica
Assistência Premium

- O E-Saúde Assist fornece Excelente Assistência Odontológica com mais

de 200 procedimentos contemplados.

- Plano Odontológico sem carência até 90 dias para adesão ao Assistência

Premium.

- Caso não houver adesão á Assistência Odontológica em até 90 dias ,

haverá automaticamente uma carência de 150 dias para atendimento

Odontológico.

- Valor de R$ 34,80 por pessoa na Assistência Premium.

- Rede Credenciada em todo o Brasil.

- Descontos de até 70% em procedimentos e tratamentos Odontológicos

não contemplados.

- Nos valores das 03 modalidades de Assistência Premium não está incluso

o valor de R$34,80 para o Titular R$21,90 para + cada dependente. Para o

atendimento Odontológico é necessário adesão a Pacote Assistência

Odontológico do E-Saúde Assist.



Alô Saúde 24 hs

O Alô Saúde 24 horas é um serviço de orientação e informação médica

via telefone.

A central fica à disposição 24 horas, todos os dias da semana, com

enfermeiros experientes e capacitados, para responder as mais diversas

dúvidas sobre saúde.

O objetivo do serviço não é substituir a consulta médica, mas orientar o

beneficiário na melhor conduta a ser tomada, esclarecer e fornecer

orientações educativas e de

autocuidado.

Alô Saúde 24 Horas : 0800 017 7000

Central de Atendimento : 0800 031 2020



ASSISTÊNCIA FUNERAL 
MULTI -FAMILAR

Em caso de falecimento do titular, cônjuge e filhos até 21 anos, pais ou sogros de até 79 

anos, você conta com o plano de assistência funeral que incluem:

- Preparação do Corpo, velório, coroa de flores.

- Urna Mortuária e Ornamentação da urna, carro funerário.

- Translado de até 200 km do corpo.

- Orientação para Registro.

- Veículo de aluguel com motorista.

- Locação de Jazigo.

- Transmissão de mensagens.

- Paramentos.

- Sepultamento ou Cremação.

- Cobertura de R$ 5.000 ,00 para o Titular e para todos os dependentes inclusos na 

Assistência Premium.



DESCONTOS EM       
MEDICAMENTOS

O E-Saúde Assist em parceria com a e-Pharma habilita farmácias em todo o 

território nacional para o atendimento dos beneficiários.

O E-Saúde Assist possui parceria com a Pague Menos , com farmácias em 

todo o Brasil.

Apresente ao balconista seu cartão de identificação, receita médica (quando 

necessário) e o código de autorização fornecido no atendimento da E-Saúde 

Assist.

Qualquer dúvida entre em contato : 0800 017 7000



DESCONTOS E BENEFÍCIOS

Desconto de até 70% em medicamentos, consultas não 

contempladas e exames não contemplados.

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

O titular da Assistência Classic e Assistência Premium,

possuem o direito, em caso de morte ou invalidez

permanente, a um seguro de acidentes pessoais de até

R$ 5.000,00. O seguro também participará de sorteios

mensais e Benefícios no valor de R$ 50.000,00 que serão

realizados pela Loteria Federal.

ALÔ SAÚDE 24 HORAS

Você ainda conta com a CATH (Central de Atendimento 

Humanizado) para tirar todas as suas duvidas e marcar 

as consultas no  0800 017 7000.



E-Saúde 

Assisist

Marcar 

Consulta

Central de 

Atendimento

Humanizado 0800 017 7000 0800 031 202

COMO MARCAR SUA 

CONSULTA
Para marcar consulta é muito fácil. Basta entrar em contato na CATH 

(Central de Atendimento) Humanizado do E-Saude Assisist.

Nossos atendentes marcarão sua consulta na data e clínica  mais próxima.

Para marcar a sua consulta ligue : 0800 017 7000

Central de Atendimento : 0800 031 202



PREMIUM 1

Consultas Contempladas:
•Cardiologia e Clínico Geral
•Ginecologia e Urologia

•Dermatologia
•Endocrinologia

•Nutrição
•Ortopedia

•Otorrinolaringologia
•Pediatria

Exames Contemplados:
•Hemograma Completo

•Glicose
•Urina de Rotina

•Fezes EPF

Cobertura
•Limite de 04 dependentes

•Titular até 69 anos
•Titular e Cônjuge
•Filhos até 21 anos

R$ 119,90

Assistências Premium

PREMIUM 2

Consultas Contempladas:
•Cardiologia e Clínico Geral
•Ginecologia e Urologia

•Dermatologia
•Endocrinologia

•Nutrição
•Ortopedia

•Otorrinolaringologia
•Pediatria

Exames Contemplados:
•Hemograma Completo

•Glicose
•Urina de Rotina

•Fezes EPF

Cobertura
•Limite de 04 dependentes

•Titular até 69 anos
•Titular e Cônjuge
•Filhos até 21 anos
•Pais do titular

R$ 169,90

PREMIUM 3

Consultas Contempladas:
•Cardiologia e Clínico Geral
•Ginecologia e Urologia

•Dermatologia
•Endocrinologia

•Nutrição
•Ortopedia

•Otorrinolaringologia
•Pediatria

Exames Contemplados:
•Hemograma Completo

•Glicose
•Urina de Rotina

•Fezes EPF

Cobertura
•Limite de 04 dependentes

•Titular até 69 anos
•Sogros até 79 anos
•Titular e Cônjuge

•03 Filhos até 21 anos
•Pais do titular

R$ 219,00

ODONTOLÓGICO

Assistência odontológica sem 

carência até 90 dias para adesão 

a Assistência Premium.

Caso não haja adesão da 

Assistência Premium em até 90 

dias, haverá automaticamente 

uma carência de 150 dias para 

atendimento odontológico.

Rede credenciada em todo país.

Descontos de até 70% em 

procedimentos e tratamentos 

odontológicos não contemplados.

Acesse www.inpao.com.br e 

consulte a rede credenciada de 

clínicas odontológicas

R$ 34,80



Benefícios Premium

Descontos de até

70% em Medicamentos

Atendimento 24hs por dia e 7 

dias por semana

Descontos em parceiros

Sorteios mensal de  R$ 50 mil 

pela loteria federal

Seguro de acidentes 

pessoais

Assistência funeral 

para todos os 

dependentes



Obrigado


