
Sabia que por ser participante previdenciário dos Planos 
Eletrobras, Cepel e Fundação ELETROS, assistidos, 
autopatrocinadores e optantes do benefício proporcional diferido 
(BPD) têm direito ao Atendimento de Urgência/Emergência 
Pré-hospitalar 24 horas?

A A Fundação ELETROS de Assistência e Bem-Estar Social (FABES) cobre as 
despesas com esse programa, conforme determina o regulamento do Programa 
Assistencial Básico (Benefícios de Urgência/Emergência Pré-Hospitalares 24h).

Isso significa que está disponível para você um serviço de UTI móvel, 
realizado por profissionais especializados, com objetivo de proporcionar 
assistência médica imediata em situações de urgência e emergência fora do 
ambiente hospitalar, como por exemplo, em domicílio ou no local de trabalho.

Saiba mais sobre o Atendimento de 
Urgência/Emergência Pré-Hospitalar 24h

08000 253 130  ou  (21) 3461-3030

Para acionar a VIDA UTI MÓVEL ligue:

WWW.ELETROS.COM.BR/FABES/



Mais serviços oferecidos pelo Atendimento Pré-hospitalar de  
Urgência/Emergência 24 horas!

Veja as áreas de abrangência e disponibilidade dos serviços por local! 
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• Aconselhamento Médico Telefônico 24h:  quando não for necessário um atendimento médico domiciliar, haverá 
um médico plantonista para identificar e prestar orientações médicas ao usuário.

• Orientação Telefônica Administrativa: consiste em orientar o usuário quanto a rede credenciada do Plano de 
Saúde ELETROBRAS/CEPEL/ELETROS: localização, serviços prestados, rede hospitalar, etc. 

• Transporte Inter-Hospitalar Terrestre: remoções terrestres por meio de ambulâncias simples ou UTI de uma 
entidade hospitalar para outra, respeitando a condição médica do paciente e a autorização expressa do médico 
assistente.

• Transporte Inter-Hospitalar Aéreo: remoções aéreas por meio de helicópteros ou aviões de uma entidade hospi-
talar para outra, respeitando os recursos para o atendimento no local de origem, a condição médica do paciente e 
a autorização expressa do médico assistente.
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Rio de Janeiro

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Cidade do Rio de Janeiro, Niterói, S. Gonçalo, Baixada 
Fluminense (N. Iguaçu, Duque de Caxias, B. Roxo, etc.)

Região dos Lagos

∞ ∞ ∞ ∞ ∞Araruama, Búzios, Cabo Frio, Iguaba, Iguabinha, Maricá, Ponta 
Negra, Rio das Ostras, S.P. D’Aldeia, Saquarema

Região Serrana
∞ ∞ ∞ ∞ ∞Nova Friburgo, Guapimirim, Magé, Petrópolis, Teresópolis

Sul Fluminense

∞ ∞ ∞ ∞ ∞Andrade Costa, Angra dos Reis, Areal, Arrozal, Barra Mansa, 
Itaperuna, Pinheiral, Pirai, Resende, Três Rios, Vassouras, Volta 
Redonda, Mangaratiba

Distrito Federal

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Brasília e entornos (Gama, Nova Gama, Pedregal, Val Paraíso, 
Sta. Maria, Ceilândia, Taguatingá Norte e Sul, Sobradinho, 
Samambaia, Paranoá)

Goiás
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Goiânia e Aparecida de Goiânia

São Paulo

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Cidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Franca, Marilia, 
Presidente Prudente

Rio Grande do Sul

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, 
Santana do Livramento, Lageado

Santa Catarina
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Florianópolis, Joinvile

Outras Capitais

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, 
Recife, Salvador, Vitória

Território Nacional

Capitais dos Seguintes Países

∞ ∞Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, 
Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Rep. de Panamá, 
Rep. Dominicana, Uruguai, Venezuela



Outubro de 2017

Caracterizados por emergência:

• Perda da consciência;
• Dor intensa, especialmente no peito, opressiva, irradiada ou não para os membros superiores, 

queixo, estômago, associadas ou não a suores frios, falta de ar e náuseas;
• Alteração súbita do nível de consciência, impedimento de movimentar um ou mais membros 

e dificuldade de falar;
• Perda de sangue em grande quantidade;
• Quadro alérgico grave, placas vermelhas e inchadas no corpo, tosse e falta de ar;
• Falta de ar intensa, chiado no peito, suores, incapacidade de permanecer deitado, cor 

arroxeada da pele, lábios e língua;
• Movimento do tipo “tremores”, ou abalos em todo corpo ou parte dele, com desvio dos 

olhos e repuxo da boca;
• Aumento súbito da pressão arterial, acompanhada por dor de cabeça, tonturas, falta de ar;
• Acidentes graves;
• Perda de líquidos (sangramento, diarreia, vômitos), com queda súbita de pressão arterial, 

sede intensa, sudorese, palidez e extremidades frias;
• Fraturas com hemorragia ou perda da consciência;
• Aspiração de corpos estranhos;
• Afogamentos;
• Choques elétricos;
• Intoxicações graves.

Caracterizados por urgência:

• Febre elevada de causa não esclarecida e rebelde aos antitérmicos, com dor de cabeça intensa ou 
antecedente da crise convulsiva;

• Vômitos repetidos;
• Dores de cabeça súbitas e de forte intensidade, não habituais e que não cedem com os 

medicamentos comuns;
• Dores abdominais intensas que não cedem com os medicamentos comuns;
• Tonturas intensas acompanhadas de perda súbita de equilíbrio ou de sonolência;
• Dor lombar súbita intensa, acompanhada de vômitos e alterações urinárias;
• Dor no abdome (lado direito) acompanhada de náuseas e vômitos;
• Cortes profundos;
• Fraturas sem hemorragia.

Usuários portadores de doenças crônicas que estejam fora do processo agudo da doença, 
devem procurar seu médico, pois é a pessoa que melhor poderá dar continuidade ao seu 
tratamento.


