
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Descontos Especiais para Associados do SAAEPAR na 1ª mensalidade 

de 10% e carências reduzidas. 

 

Planos Individuais ou Familiares 

Para sua tranqüilidade e a de sua família, oferecemos Planos Individuais, para 

atendimento a uma pessoa física, ou Familiares, que permitem incluir dependentes 

diretos, como cônjuge e filhos. 

Dentre os planos Individuais ou Familiares da Nossa Saúde, destacam-se:  

Vida Leve 

Ampla rede assistencial na cidade de Curitiba,  região metropolitana e litoral do Paraná. 

Sempre com produtos completos e 100% dentro da lei. Atende Você e sua família em 

consultas e exames sem restrição, internações, cirurgias e programas de prevenção. 

Através do Plano Vida Leve o cliente tem a oportunidade de poder contar com a 

qualidade NOSSA SAÚDE e ainda poder fazer economia. Um produto individual ou 

familiar que dispõe de atendimentos em Curitiba, Região Metropolitana e todo o Litoral 

do Paraná. 

 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

     Representante: Marcos e Sidnei 

Telefone: 41-9504-8418 / 95001398 

E-mail:                Sidnei @nossaplanos.com.br 

    marcos@nossaplanos.com.br  
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Tipo de contratação: Pessoa Física – Individual ou Familiar. 

Área de Abrangência: Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. 

Segmentação de cobertura assistencial: 

Líder 100: Ambulatorial + Hospitalar – sem obstetrícia. 

Padrão de Acomodação: enfermaria ou apartamento. 

Modalidade de contrato: com ou sem coparticipação. 

  

Lúmen 

A rede assistencial abrange as cidades do estado do Paraná. Médicos, clínicas hospitais 

e serviços de excelência conceituada garantem a qualidade e o diferencial deste produto 

que permite ao cliente a opção de acomodação coletiva ou individual nos melhores 

hospitais de Curitiba e demais regiões, consultas e exames em serviços de referência. 

Com o plano Lúmen o cliente associa saúde com muita tranqüilidade em um produto 

individual ou familiar. O cliente ainda conta com atendimento em todo o Paraná e com 

um preço que cabe no seu bolso. 

Tipo de contratação: Pessoa Física: Individual ou Familiar. 

Área de Abrangência: Estado do Paraná 

Segmentação de Cobertura: 

Líder 100: Ambulatorial + Hospitalar – sem obstetrícia 

Líder 200: Ambulatorial + Hospitalar – com obstetrícia. 

Padrão de Acomodação: enfermaria ou apartamento 

  

 

 

 



 

Planos Empresariais 

O investimento no Capital Humano é uma questão de visão estratégica, pois a saúde dos 

colaboradores de uma empresa é a base do sucesso e garantia de bons resultados. 

Ao optar pelos benefícios de garantir a saúde de seus trabalhadores, a empresa somente 

ganha, seja na satisfação de seus trabalhadores, na melhoria de desempenho e em 

dedução tributária. 

Ao optar por um plano corporativo da NOSSA SAÚDE, as pequenas, médias ou 

grandes empresas contam com a flexibilidade de nossos produtos, podendo associar  

qualidade e preços interessantes numa composição feita de acordo com as necessidades 

do segmento e grupos da sua empresa. 

- Vida Leve Corporativo 

Uma ampla rede assistencial na cidade de Curitiba,  região metropolitana e litoral do 

Paraná. Na modalidade de coparticipação, atende sua empresa em consultas e exames 

sem restrição, internações, cirurgias e programas de prevenção. 

Através do Plano Vida Leve o cliente tem a oportunidade de poder contar com a 

qualidade NOSSA SAÚDE e ainda poder fazer economia. Um produto individual ou 

familiar que dispõe de atendimentos em Curitiba, Região Metropolitana e todo o Litoral 

do Paraná. 

Área de Abrangência: Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. 

Segmentação de cobertura assistencial: 

Padrão de Acomodação: enfermaria ou apartamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIDADES PRÓPRIAS 

 CENTRO CLÍNICO NOSSA SAÚDE – CURITIBA – 24 HORAS 

Com localização privilegiada e de fácil acesso, o Centro Clínico Nossa Saúde, está 

localizado na Rua Alcides Munhoz, n° 600 - Mercês, esquina com a Avenida Manoel 

Ribas, com atendimento exclusivo aos clientes NOSSA SAÚDE: 

 Pronto Atendimento Adulto 24 horas 

 Pronto Atendimento Pediátrico das 8h às 19h30 de 

2ª a 6ªfeira, exceto feriados. 

 Clínica de Especialidades para consultas 

agendadas em diversas especialidades 

 Exames de Análises Clínicas, Radiologia, Ecografia 

e Mamografia. 

 Internações Clínicas e Cirúrgicas. 

 Programas de Promoção à Saúde. 

  



 CENTRO CLÍNICO NOSSA SAÚDE – UNIDADE SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS – 24 HORAS 

 

Com uma estruturadiferenciada, oferecendo aos nossos clientes mais conforto e 

segurança, a nova Unidade do Centro Clínico Nossa Saúde é de fácil acesso, 

localizado na Rua Barão do Cerro Azul, n° 830 - Centro, 

esquina com a Rua Visconde do Rio Branco. 

 Pronto Atendimento Adulto 24 horas 

 Pronto Atendimento Pediátrico das 8h às 21h30 de 

2ª a 6ª feira e sábados das 8h as 19h30, exceto 

feriados. 

 Clínica de Especialidades para consultas agendadas em diversas 

especialidades. 

 DEMAIS PRESTADORES, CONHEÇA ALGUNS: 

 Hospital e Maternidade Santa Brígida – Curitiba 

 IPO – Curitiba – Urgência e emergência 24h e eletivo para consultas; 

 Hospital Pilar – Eletivo por encaminhamento; 

 Hospital XV –Urgência e emergência ortopédica 24h e eletiva por encaminhamento;  

 Instituto de Medicina e Cirurgia do Paraná – Curitiba - Eletivo por encaminhamento; 

 Hospital Menino Deus – Curitiba; 

 Hospital Pequeno Príncipe – Curitiba; 

 Hospital de Olhos do Paraná – Curitiba 24h e eletivo; 

 Hospital Cruz Vermelha - Curitiba - somente por encaminhamento; 

 Hospital e Maternidade de Pinhais; 

 Concemed - Fazenda Rio Grande; 

 São Camilo - Pinhais; 

 Clínica Médica São Paulo – Paranaguá 24h; 

 Clinipraias – Paranaguá 

 Laboran – Curitiba 

 FrischamnnAisengart – Curitiba 

 PR Analise 

 Cetac – Curitiba* 

 Cedil – Paranaguá 


