
Guia para 
EVACUAÇÃO E  
REPATRIAÇÃO MÉDICA



SERVIÇOS DE EVACUAÇÃO E REPATRIAÇÃO ORGANIZADOS E 
COORDENADOS POR QUEM ENTENDE DO ASSUNTO

A Allianz Care oferece serviços rápidos de evacuação e repatriação médica até mesmo nos 
lugares mais remotos. Nossa equipe está sempre a postos, 24 horas por dia, sete dias por 
semana, e pode ser mobilizada tão logo a Central de Atendimento seja alertada.

Ao primeiro sinal de que uma evacuação ou repatriação médica seja necessária, por favor 
entre em contato com a nossa Central de Atendimento 24 horas:

+ 353 1 645 4040

Você também pode ligar para um de nossos números gratuitos disponíveis em nosso site:

www.allianzworldwidecare.com/toll-free-numbers

Em certas ocasiões não será possível ligar para nossos números gratuitos pelo telefone celular. Neste caso, ligue para 
o número da Central de Atendimento indicado acima. 



NÓS PROTEGEMOS 
A VIDA DE NOSSOS 
CLIENTES SEJA 
ONDE ELES 
ESTIVEREM NO 
MUNDO.

Equipe interna de Evacuação Médica, disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana – um único ponto de contato em todo o mundo

Cada caso de evacuação/repatriação é organizado e gerenciado por nossa Equipe Interna de 
Evacuação, composta por nossos próprios médicos, enfermeiros e coordenadores médicos. Nossa 
Equipe de Evacuação irá planejar meticulosamente e coordenar e gerenciar rapidamente todas as 
etapas da evacuação ou repatriação médica. 

Nossos médicos altamente capacitados estão situados em vários lugares do mundo, incluindo na 
Irlanda, Tailândia, Brasil, Bélgica, China, Líbia e Emirados Árabes. 

A sua segurança é nossa prioridade 

A Allianz Care oferece atendimento ágil e rápido, um serviço líder no mercado e assistência de alta 
qualidade para segurados. 

Podemos evacuar o segurado de maneira rápida e segura para o centro médico adequado mais 
próximo, ou para seu país de origem (quando a cobertura inclui Repatriação Médica). 

Método de contenção de custos líder de mercado

Prestadores alternativos podem entrar em contato com você para recomendar seus próprios serviços de 
evacuação/repatriação médica. No entanto, os preços cobrados por essas empresas podem chegar a 
ser até 100% mais altos que aqueles praticados pela Allianz Care. Além disso, a evacuação/repatriação 
pode acabar sendo realizada por prestadores que operam sem acreditação. Conseguimos obter uma 
economia significativa por meio de práticas de contenção de custos, como nosso Serviço de Médico 
Acompanhante (veja abaixo). No entanto, jamais comprometemos nossa rapidez e agilidade,  
a qualidade do atendimento prestado, ou nossos níveis de excelência em prestação de serviços. 

Portanto, é importante entrar em contato com a Central de Atendimento da Allianz Care antes 
de consultar prestadores alternativos, e evitar assim custos possivelmente mais altos e atrasos 
desnecessários no processo de evacuação/repatriação. Caso os serviços de evacuação/repatriação 
médica não sejam organizados pela Allianz Care, nos reservaremos o direito de declinar o reembolso 
de todos os custos incorridos.

Apoio e tranquilidade

A nossa Equipe de Evacuação manterá o paciente sempre atualizado (ou representante por ele 
indicado) assim como o contato no departamento de RH da empresa (se relevante) durante as várias 
etapas do processo.

Serviço de médico acompanhante

O Serviço de Médico Acompanhante utiliza voos comerciais para evacuar segurados considerados 
clinicamente estáveis. Os segurados são acompanhados durante todo o processo pelos próprios 
médicos da Allianz Care. Continuamos trabalhando em conjunto com nossas empresas parcerias de 
ambulância aérea para transportar segurados em condição crítica de saúde. No entanto, o uso do 
Serviço de Médico Acompanhante, quando adequado, contribui significativamente para a contenção 
de custos e, assim, nos permite manter os valores dos prêmios mais competitivos para nossos clientes.

Atendimento após falecimento

Quando infelizmente um segurado vem a falecer no exterior, organizaremos todas as etapas do 
processo de repatriação, incluindo autópsia, contato com uma funerária local e o transporte dos 
restos mortais.



ENTENDA SUA COBERTURA PARA EVACUAÇÃO E REPATRIAÇÃO

Para confirmar se a sua apólice fornece cobertura para evacuação/repatriação, e os 
limites desses benefícios, consulte sua Tabela de Benefícios. É importante lembrar que a 
cobertura está sujeita às nossas definições, exclusões e limitações da apólice, detalhadas 
no seu Guia de Benefícios. Para obter mais informações sobre sua cobertura, entre em 
contato com a nossa Central de Atendimento.

Evacuação médica

Esse benefício fornece cobertura para transporte por ambulância aérea, voo comercial ou 
outro veículo até o centro médico adequado mais próximo (que pode ou não ser localizado 
no país de origem do segurado), quando o tratamento necessário para qual o segurado 
tem cobertura não estiver disponível localmente, ou se não houver disponibilidade de 
sangue que tenha passado por triagem no ato da emergência.

Quando coberto, e a menos que haja um acordo especificando o contrário, esse benefício 
estará listado sob o “Plano Principal”, em sua Tabela de Benefícios.

Repatriação médica

Se o tratamento necessário para o qual o segurado possui cobertura não estiver disponível 
no local, o benefício de Repatriação Médica permitirá que ele retorne ao seu país de origem 
para tratamento, em vez de ser encaminhado ao centro médico adequado mais próximo. 
Essa condição se aplicará apenas quando o país de origem do segurado estiver localizado 
em sua área geográfica de cobertura.

Quando coberto, e a menos que haja um acordo especificando o contrário, esse benefício 
estará listado sob “Plano de Repatriação” em sua Tabela de Benefícios.

Repatriação de restos mortais

Em caso de morte, faremos o transporte dos restos mortais do segurado do país principal 
de residência para o país onde o enterro deve ser realizado. As despesas cobertas incluem, 
mas não se limitam a: embalsamamento, um recipiente legalmente apropriado para o 
transporte, custos de envio e autorizações governamentais pertinentes. Custos de cremação 
serão cobertos apenas quando legalmente necessário.

Quando coberto, e a menos que haja um acordo especificando o contrário, esse benefício 
estará listado em sua Tabela de Benefícios. 



EVACUAÇÃO/REPATRIAÇÃO: GUIA PASSO-A-PASSO

Para a sua conveniência, detalhamos abaixo o processo de evacuação/repatriação e as 
informações requeridas em cada etapa. É importante notar que todas as informações 
básicas listadas abaixo devem ser fornecidas antes que a evacuação/repatriação possa 
ser finalizada.

Entre em contato com nossa Central de Atendimento 
24 horas imediatamente

Ao primeiro sinal de que uma evacuação ou repatriação médica seja 
necessária, entre em contato com a nossa Central de Atendimento 
24 horas.

Como uma evacuação/repatriação é uma situação de emergência, é 
recomendável telefonar para nossa Central de Atendimento.  
No entanto, você também pode enviar um email a:  
medical.services@allianzworldwidecare.com. Nesse caso, ao enviar 
o e-mail, por favor inclua “Urgente - Evacuação/Repatriação” no 
assunto da mensagem.

Veja a seção “Lista de informações necessárias para uma 
Evacuação/Repatriação” para confirmar todas as informações que 
precisamos antes de iniciar uma evacuação ou repatriação. 

Equipe de Evacuação acionada para avaliação

A informação fornecida para nossa Central de Atendimento no 
Passo nº 1 do guia é então repassada para nossa experiente 
Equipe de Evacuação, composta por nossos próprios especialistas 
médicos. Eles avaliarão cada caso de maneira rápida e eficiente e, 
quando for o caso, confirmarão a necessidade de uma evacuação/
repatriação.

Local de destino 

A Equipe de Evacuação então irá estabelecer o centro médico 
adequado mais próximo, de acordo com a condição clínica do 
segurado.

Em seguida, o segurado pode ser repatriado para seu país de 
origem para tratamento, caso o benefício de Repatriação faça 
parte da cobertura, e contanto que o país de origem seja localizado 
na área geográfica de cobertura do segurado e que seja seguro 
transportá-lo para o país em questão. 
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Monitoramento próximo e comunicação frequente

A Equipe de Evacuações monitora de perto o progresso da evacuação/repatriação e 
fornece atualizações regulares e pontuais ao segurado, aos hospitais e médicos que 
atenderão o segurado e quaisquer representantes indicados. As pessoas envolvidas serão 
contatadas em todas as etapas do processo de evacuação/repatriação, incluindo:

• Quando o pedido de evacuação/repatriação é recebido.
• Durante o processo de avaliação da evacuação/repatriação, quando for necessário obter 

mais informações.
• Quando o plano de evacuação/repatriação é confirmado.
• Ao recebermos os detalhes do voo/transferência.
• Quando o segurado deixa o hospital para ser evacuado/repatriado. 
• À chegada ao aeroporto ou ponto de partida da viagem.
• No momento da partida.
• No momento da chegada ao local de destino escolhido.
• À admissão ao hospital de destino.
• Quando o processo de evacuação/repatriação chegar ao fim.

Plano de evacuação/repatriação é confirmado

A Equipe de Evacuação irá identificar, organizar e gerenciar as 
opções mais adequadas de transporte aéreo ou terrestre. O Plano 
de Evacuação será elaborado.

Plano de evacuação/repatriação é iniciado 

A evacuação/repatriação se inicia e a Equipe de Evacuação 
monitora o progresso da transferência do segurado junto aos 
prestadores de transporte e/ou serviços, por telefone e por e-mail.

Plano de evacuação/repatriação é finalizado

Quando o segurado é atendido no local de destino escolhido, 
o Gerente de Evacuações analisa a situação e confirma que a 
evacuação/repatriação foi finalizada. 

Acompanhamento e revisão do caso

Quando o segurado estiver internado no hospital de destino, o 
Gerente de Evacuações e equipe, os quais são profissionais médicos, 
monitorarão de perto a internação até que o segurado seja dado 
de alta.
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Como a Allianz Care determina o que é um “centro médico adequado”?

As unidades médicas que consideramos centros médicos adequados correspondem e 
superam os mais altos padrões internacionais de assistência médica. Além disso, nossa 
Equipe Médica e de Serviços de Provedores Médicos conduzem visitas aleatórias para 
inspecionar e avaliar os serviços, equipamentos e capacidade médica desses centros.

Como a Allianz Care confirma que o tratamento medicamente necessário “não está 
disponível no local” onde o segurado se encontra?

Para começar, checamos nosso banco de dados de provedores médicos no mundo todo 
e avaliamos a disponibilidade do tratamento medicamente necessário. Os resultados 
indicam se há centros médicos localizados próximos ao paciente e que poderiam fornecer o 
tratamento necessário, assim como a qualidade da assistência médica oferecida. Quando o 
tratamento medicamente necessário não está disponível localmente, ou quando o padrão 
de qualidade da assistência médica oferecida não corresponder às práticas geralmente 
aceitas no Ocidente, iniciamos o processo de evacuação/repatriação mediante acordo 
entre o médico responsável pelo tratamento e o médico de nossa equipe interna.

Quais documentos um amigo ou membro da família devem apresentar ao acompanharem 
um segurado durante a evacuação/repatriação?

Se esse benefício estiver coberto, qualquer pessoa acompanhando o segurado deve 
apresentar seu passaporte e corresponder às exigências relacionadas ao visto para o país 
para onde o segurado está sendo evacuado/repatriado.

O que devo fazer se o passaporte do segurado não for localizado antes de uma 
evacuação/repatriação?

Se não for possível localizar o passaporte do segurado, por favor entre em contato com 
a embaixada local do funcionário (para encontrar a embaixada correspondente, visite 
www.embassy-finder.com) e solicite um Documento Temporário de Viagem (TTD, na sigla 
em inglês). Esse documento temporário de identidade permitirá ao segurado deixar o 
país de onde está sendo evacuado e então retornar ao seu país de residência ao final do 
tratamento. Observe que os procedimentos e taxas consulares para a obtenção desse 
documento, assim como seu período de validade, variam de acordo com o país de origem 
do segurado. A Allianz Care não se responsabiliza por essas despesas.

Recomendamos que os departamentos de RH mantenham em arquivo uma cópia do 
passaporte de seus funcionários, já que isso pode ajudar a agilizar o processo em caso de 
evacuação/repatriação.

O que devo fazer se não tenho todas as informações necessárias à mão?

Caso você não tenha todas as informações necessárias à mão, entre em contato com a 
Central de Atendimento da Allianz Care. É importante observar que todas as informações 
obrigatórias devem ser recebidas antes que o processo de evacuação possa começar, 
e que qualquer atraso no fornecimento desses dados obrigatórios terá um impacto na 
prestação do serviço de evacuação/repatriação. Entretanto, não espere até que tenha toda 
a documentação requerida para contatar-nos. 

PERGUNTAS FREQUENTES



LISTA DE ITENS NECESSÁRIOS PARA EVACUAÇÃO/REPATRIAÇÃO

A lista a seguir detalha todas as informações que devem ser fornecidas à Allianz Care antes 
que o processo de evacuação ou repatriação possa começar.

Quando a evacuação/repatriação for confirmada, também será necessário fornecer as 
informações a seguir:

Requisitos adicionais

Nossa Equipe de Evacuação Médica solicitará as seguintes informações adicionais 
diretamente ao médico/hospital responsável pelo tratamento:

Repatriação de restos mortais

Quando infelizmente um segurado vem a falecer no exterior, entre em contato com a 
Central de Atendimento da Allianz Care assim que possível para fornecer as informações a 
seguir:

Nome e sobrenome do segurado.

Data de nascimento do segurado.

Número da apólice do segurado.

Localização exata do segurado e dados importantes para contato.

Endereço do local de destino, de acordo com o pedido da família ou do  
departamento de RH da empresa (se aplicável).

O atestado de óbito.

Nome e dados de contato da pessoa que ligou para a Central de Atendimento, 
incluindo sua relação com o segurado.

Dados de contato de quaisquer pessoas a serem incluídas em comunicados 
futuros.

Uma cópia do passaporte do segurado (Caso não seja possível localizar o  
passaporte do segurado, consulte nossa seção “Perguntas Frequentes”).

Dados sobre a nacionalidade do segurado e situação/e ou necessidade de visto 
para o país para onde ele será evacuado/repatriado.
(Observe que não será necessário obter visto para o país onde o membro receberá tratamento caso 
a evacuação seja realizada por ambulância aérea. No entanto, será necessário obter o visto para 
evacuação em voos comerciais).

Dados de contato do hospital/médico recomendado no local de destino  
(quando conhecido).

Relatório médico completo, incluindo a confirmação de que o tratamento 
necessário e/ou sangue que tenha passado por triagem adequada não estão 
disponíveis no local.

Data necessária/estimada para a evacuação.

Detalhes do tipo de evacuação necessária (por exemplo, voo comercial,  
ambulância aérea ou transporte terrestre).

Um certificado “Em condições para viajar” (Fit to Travel), confirmando que o  
segurado está clinicamente estável e em condições de seguir viagem.

Nome e sobrenome do segurado.

Data de nascimento do segurado.

Número da apólice do segurado (Esta informação pode ser encontrada na 
Carteirinha do Segurado. Caso não esteja disponível, nossa Central de  
Atendimento poderá fornecer o número da apólice). 

Dados de contato de quaisquer pessoas a serem incluídas em comunicados  
futuros.

Nome e dados de contato da pessoa que ligou para a Central de Atendimento. 

Nome e dados para contato (por exemplo, número de telefone e e-mail) do  
hospital onde o segurado foi admitido.

Nome e dados para contato (por exemplo, número de telefone e e-mail)  
do médico responsável pelo tratamento.

Confirmação verbal da condição clínica atual do segurado e do tratamento 
necessário (Um relatório médico completo deve ser enviado em seguida).

Se conhecidos, o destino proposto (incluindo o hospital).



A AWP Health & Life SA, atuando sob sua sucursal na Irlanda, é uma empresa de sociedade anônima regida pelo Código de Seguros 
Francês. A empresa é registrada na França sob o número: 401 154 679 RCS Bobigny. A sucursal da Irlanda é registrada pelo órgão Irlandês 
“Irish Companies Registration Office” sob o número: 907619. Endereço: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road,  
Dublin 12, Irlanda. A Allianz Care e Allianz Partners estão registradas como razões sociais da AWP Health & Life SA. 

FALE CONOSCO, SERÁ UM PRAZER AJUDÁ-LO!

Por favor, forneça todas as informações necessárias para a evacuação/repatriação 
à equipe de nossa Central de Atendimento:

Português:  + 353 1 645 4040

Inglês:  + 353 1 630 1301 

Alemão:  + 353 1 630 1302

Francês:  + 353 1 630 1303 

Espanhol:  + 353 1 630 1304

Italiano:  + 353 1 630 1305 

Fax:   + 353 1 630 1306

E-mail:  medical.services@allianzworldwidecare.com

Ao enviar as informações por e-mail ou fax, por favor inclua “Urgente - Evacuação/
Repatriação” no assunto da mensagem.

Recomendamos que os segurados mantenham consigo sua Carteirinha em todos 
os momentos. Dessa forma, eles terão o número de contato da nossa Central de 
Atendimento e os dados de sua apólice sempre à mão.

www.allianzworldwidecare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
plus.google.com/+allianzworldwidecare
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
www.snapchat.com/add/allianzcare

http://plus.google.com/+allianzworldwidecare
http://www.snapchat.com/add/allianzcare

