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SAUDE CASSEB VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO INDIVIDUAL 

Plano de Saúde 
– Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 com cobertura médica e hospitalar. 

Segmentação assistencial Referência Ambulatorial + 
Hospitalar com obstetrícia 

 
 

TABELA 1 - PLANO CASSEB SEM COPARTICIPAÇÃO  
 

CASSEB SAÚDE 
SALVADOR 

ADESÃO INDIVIDUAL ADES]AO INDIVIDUAL 

2020 LOCAL LOCAL 
CÓD ANS 473602158 476301150 

REGIONAL ENFERMARIA APARTAMENTO 
00 a 18 anos 258,35 322,16 
19 a 23 anos 314,61 392,30 
24 a 28 anos 356,54 444,60 
29 a 33 anos 397,69 495,90 
34 a 38 anos 435,57 543,13 
39 a 43 anos 501,62 625,52 
44 a 48 anos 638,62 796,33 
49 a 53 anos 793,10 988,97 
54 a 58 anos 967,93 1.206,98 
59 anos ou + 1.505,31 1.877,05 

*** ELEGIBILIDADE | FALE COM O CORRETOR 

 

Centro Médico Casseb, Hospital Santa Izabel, Hospital Agenor Paiva, 
Hospital da Cidade, Hospital Salvador, Hospital Evangélico, Hospital 
Sagrada Família, Hospital Sobaby, Hospital Aeroporto, Sames, Somed, CDI, 
Clab, Sermeca, ClinicaEcco, Nephron, Cenob, Clinica Ultra Gin, 
Clinica Oftalmológica 
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A Saúde Casseb possui uma rede credenciada otimizada para atender 
às necessidades de seus beneficiários. Além disso, tem uma rede 
própria montada no Centro Médico Casseb, ótima localização no 

Cidadela, em Salvador, instalações bastante confortáveis, 
equipamentos modernos, profissionais altamente capacitados, centro 

fisioterápico, centro cirúrgico e laboratório. 
Procurando posicioná-la de acordo com as modernas filosofias de gestão 

na área de saúde, promoção e prevenção de doenças, o Plano Saúde 
Casseb vem buscando uma forma de estar apoiando sua equipe de 

venda na melhor orientação desse projeto inovador 

TABELA 2 - PLANO CASSEB COM COPARTICIPAÇÃO  
CASSEB SAÚDE ADESÃO INDIVIDUAL ADESÃO INDIVIDUAL 

2020 COPARTICIPATIVO COPARTICIPATIVO 
CÓD ANS 473604154 473603156 

REGIONAL ENFERMARIA APARTAMENTO 
00 a 18 anos 193,84 242,62 
19 a 23 anos 236,05 295,45 
24 a 28 anos 267,51 334,83 
29 a 33 anos 298,39 373,48 
34 a 38 anos 326,81 409,04 
39 a 43 anos 376,37 471,08 
44 a 48 anos 479,15 599,72 
49 a 53 anos 595,07 744,79 
54 a 58 anos 726,24 908,99 
59 anos ou + 1.129,44 1.413,62 

COPARTICIPAÇÃO REDE CREDENCIADA 

CONSULTAS R$ 21,00 

EMERGÊNCIAS  R$ 35,00 

EXAMES SIMPLES R$   6,00 

EXAMES COMPLEXOS R$ 30,00 

  

  

CENTRO MÉDICO CASSEB CENTRO MÉDICO CASSEB 

CONSULTAS R$ 8,00 

EXAMES SIMPLES R$ 6,00 

EXAMES ESPECIAIS R$ 15,00 
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OBSERVAÇÕES 

Quem pode aderir *** ELEGIBILIDADE | FALE COM O CORRETOR 

ANASERV – Profissionais Liberais (Superior e Técnico), dono e funcionários de empresa 
/ AEB - Estudantes apartir de 02 anos / CORE – Representantes Comerciais / SOCIELA - 
Servidor Público / SINDITAXI - Taxista /AASP- Associação de ao Servidor Público: 
Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais / SASB – Sindicato dos 
Assistentes Sociais do Estado da Bahia / CRA – Conselho Regional da Bahia. 
Taxa Associativa SOCIELA - R$ 4,00 com direito a Ass. Funeral e desconto em 
farmácia (titular) 
 

O que significa elegibilidade? 
 

Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está 
relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou 

entidades representativas para que seus empregados ou associados, 
respectivamente, possam ingressar no plano de saúde. 

 
 
Coparticipação 10% no Centro Médico Casseb / 30% na Rede Credenciada 
/ Internação não há coparticipação 
VIGÊNCIA 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Titular RG, CPF, Comprovante de Residência (Exceto Embasa e Coelba) e 
comprovação da Entidade de Classe 
DEPENDENTES 
Cônjuge e Companheiro: Declaração de União Estável / Certidão de 
Casamento 
Cópia do RG ou Certidão de Nascimento / CPF 
Cópia do RG / CPF e Comprovante de Matrícula da Faculdade 
Filhos(as) Inválidos(as): Certidão de Invalidez Emitido do INSS. 
Menor sob guarda: Cópia da Tutela / Termo de Guarda. 
Cartão do SUS 
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CARÊNCIA 

 Carências (contadas a partir do início da vigência do benefício) 
 

Prazo Data de Adesão Vencimento 
 
CONTRATAR Dia 01 a 15  | VIGENCIA Dia 01 do mês subsequente Todo dia 
01 de cada mês. 
 
CONTRATAR Dia 16 a 31 | VIGÊNCIA Dia 15 do mês subsequente Todo dia 
15 de cada mês 

 
Carências contratuais 
24 (vinte e quatro) horas DA IMPLANTAÇÃO 
Acidentes pessoais. Atendimentos de urgências e emergências. 
 
30 (trinta) dias 
Consultas médicas; exames de análises clínicas  
 
 180 (cento e oitenta) dias 
Procedimentos cirúrgicos de porte anestésico 0 (zero) realizados em consultório; 
densitometria óssea; monitorização ambulatorial de pressão arterial; endoscopia 
diagnóstica realizadas em consultório; exames e testes alergológicos; exames 
radiológicos com contraste, exceção feita aos constantes das alíneas subsequentes; 
fisioterapia; eletrocardiografia dinâmica (Holter); teste ergométrico; ultrassonografia, 
à exceção das constantes das alíneas subsequentes; perfil biofísico fetal e 
tococardiografia; ultrassonografia morfológia; dopplerfluxomentria e 
videolaringoestroboscopia computadorizada; ecocardiograma/ecodoppler; e 
ultrassonografia com Doppler; exames de análises clínicas pelo método de pesquisa 
P.C.R. e histocitopatológico por histoquímica; hibridização molecular; e pesquisa de 
anticorpos Anti-HTLV III (HIV) – Wesern Blot; eletroencefalograma prolongado; 
mapeamento cerebral; polissonografia; potencial evocado; eletromiografia; e 
eletroneuromiografia; medicina nuclear; cintilografia; mielografia; tomografia 
computadorizada; ressonância nuclear magnética; acupuntura; e litotripsia; exames 
diagnósticos e/ ou cirurgia por vídeo; endoscopia que não possam ser realizadas em 
consultório; laparoscopia diagnostica e terapêutica; dialise peritoneal; diálise 
periometral – CAPD; hemodiálise; internações clínicas ou cirúrgicas; transplante de 
rim, córneas e o transplante alergênico e autólogo de medula óssea; fornecimento de 
próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico; 
internações psiquiátricas; psicoterapia; cirurgia refrativa (correção de miopia e 
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hipermetrofia); radioterapia; transfusão de segue e hemoderivados; angiografia; 
angioplastia; arteriografia; cineangiocoronariografia; procedimentos de 
hemodinâmica; neurorradiologia e radiologia intervencionista. 
 
300 (trezentos) dias 
Parto a termo. 
 
ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na “Declaração de 
Saúde” a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o 
Proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por 
diagnóstico feito ou conhecido, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura 
Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e 
quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a 
suspensão da cobertura para Procedimento de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta 
tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou 
lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida. 
EA DE ATENDIMENTO 
Município de Salvador 
REDE CREDENCIADA – RESUMO 

Informações sujeitas a alterações a qualquer momento e sem aviso 
prévio. 

 
 

 
1. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE 
Qual é a diferença entre plano e seguro-saúde? 

Plano e seguro-saúde são tipos de plano de saúde. Praticamente não há diferenças 
entre esses tipos, exceto em relação à forma de oferta dos serviços e acesso. Plano 

de saúde deve oferecer serviços por rede assistencial própria ou contratada 
(credenciada) e pode ou não oferecer a garantia de cobertura mediante reembolso. 

Já o seguro-saúde garante a cobertura em regra por reembolso (característica 
obrigatória) ou por rede referenciada, uma vez que o beneficiário pode ou não 

aceitar a indicação feita pela seguradora. O seguro-saúde só pode ser 
oferecido por uma Seguradora Especializada em Saúde. 

 
Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei n.º 9.656/98 e Lei 10.185/01. 

 

PLANOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 
 Há diferença entre planos individuais e coletivos contratados após a vigência da 

lei? 
Com relação à cobertura assistencial praticamente não há diferença, pois, todos os 
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contratos firmados após a vigência da Lei deverão garantir, no mínimo, as 
coberturas estabelecidas pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado e 

atualizado periodicamente pela ANS. A maior diferença encontra-se na questão 
do reajuste anual por variação de custos, pois, enquanto para os contratos 

individuais e familiares, a ANS autoriza e divulga o índice a ser utilizado, para os 
contratos coletivos o índice é negociado entre as partes, havendo por parte da 

Operadora, a obrigatoriedade de comunicação à ANS do referido reajuste em até 
30(trinta) dias de sua aplicação. 

Com relação à cobertura, casos decorrentes de acidente de trabalho e doenças 
profissionais, a cobertura é obrigatória apenas para os planos individuais familiares. 

 
Fundamento Legal: Lei n.º 9656/98 e Resolução Normativa n.º 171/08 e Resolução 

Normativa n° 167. 
 
 

Quais as diferenças entre um plano coletivo por adesão e 
um plano coletivo empresarial? 

 
A diferença ocorre em razão da massa a ser segurada. O plano coletivo empresarial 

é aquele que oferece cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa 
jurídica contratante, por relação empregatícia ou estatutária. O plano coletivo por 

adesão é aquele que oferece cobertura à população que mantenha vínculo 
com pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. Além disso, o 

plano coletivo por adesão poderá ser oferecido a conselhos federais e entidades de 
classe, sindicatos, centrais sindicais, cooperativas, caixas de assistência, entre outras. 
 

 
 

 
 

ABEVD 
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