
  SUL AMERICA SAUDE ADESÃO INDIVIDUAL, FAMILIAR-BAHIA 

 

071-99986-9102 \ 071-98784-0037 VAL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE ODONTO E SEGUROS 

 

        

Plano por Adesão com boleto individual 

 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. 

TABELA SUPREMO 
Advogado, Medico, Dentista, Fisioterapeuta, Economista, 

Administrador, Corretor de Imóveis. Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Psicólogo, CREA, Servidor Municipal, Servidor Federal, Servidor 

Estadual, Contador, Professor, Veterinario, Arquitetos,  
2020 EXATO CLASSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO 

BAHIA* ADESÃO ADESÃO ADESÃO ADESÃO 
NACIONAL Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento 

IDADE Nacional Nacional Nacional Nacional 
00 a 18 anos 455,84 547,98 674,26 1.350,04 
19 a 23 anos 627,77 754,69 928,57 1.859,27 
24 a 28 anos 681,87 819,75 1.008,62 2.019,54 
29 a 33 anos 809,11 972,71 1.196,84 2.396,38 
34 a 38 anos 882,72 1.061,22 1.305,74 2.614,46 
39 a 43 anos 977,11 1.174,66 1.445,33 2.893,94 
44 a 48 anos 1.116,53 1.342,30 1.651,57 3.506,91 
49 a 53 anos 1.373,23 1.650,89 2.031,27 4.067,18 
54 a 58 anos 1.709,79 2.055,52 2.529,14 5.064,04 

59 anos + 2.734,74 3.287,70 4.045,22 8.099,68 
Modalidade Completo Completo Completo Completo 

REAJUSTE JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 

  

SUL AMERICA SAÚDE - PLANO COLETIVO POR ADESÃO  
O Sul América Saúde assegura qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. 

Além da rede referenciada, o seguro oferece vantagens, benefícios, descontos e 
programas especiais para proporcionar a tranquilidade que vocês necessitam. 

 
A Sul América também disponibiliza o Seguro Saúde Coletivo por Adesão, com reembolso 
e rede referenciada nacional para contratação por meio das Administradoras de Benefícios 

de entidades de classe. 
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São diversos planos para sua escolha, os quais se diferenciam por rede e valores de 
reembolso. Caso você seja vinculado a alguma entidade de classe, entre em contato com 

ela e verifique se o produto Sul América está disponível para contratação. 
                

Tabela COM COPARTICIPAÇÃO 
Exclusiva para: 

UBES- Estudantes Ensino Fundamental e Médio,  
UNE-Estudante Universitário 

 

O que é coparticipação? 
É a parte efetivamente paga pelo consumidor à Operadora de 

Plano de Saúde, referente a realização do procedimento. 
 
 
 

TABELA SUL AMERICA SUPREMO 
Advogado, Medico, Dentista, Fisioterapeuta, Economista, 

Administrador, Corretor de Imóveis. Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Psicólogo, CREA, Servidor Municipal, Servidor Federal, Servidor 

Estadual, Contador, Professor, Veterinario, Arquitetos,  
2020 EXATO CLASSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO 

NACIONAL Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento 
IDADE NACIONAL NACIONAL NACIONAL  

00 a 18 anos 387,46 465,79 573,12 1.147,52 
19 a 23 anos 533,59 641,47 789,29 1.580,39 
24 a 28 anos 579,59 696,78 857,32 1.716,63 
29 a 33 anos 687,73 826,81 1.017,31 2.036,92 
34 a 38 anos 750,32 902,03 1.109,89 2.222,29 
39 a 43 anos 830,55 998,47 1.228,52 2.459,85 
44 a 48 anos 949,05 1.140,95 1.403,84 2.810,88 
49 a 53 anos 1.167,24 1.403,26 1.726,58 3.457,09 
54 a 58 anos 1.453,33 1.747,20 2.149,77 4.304,44 

59 anos + 2.324,53 2.794,55 3.438,46 6.884,72 
Modalidade Coparticipativo Coparticipativo Coparticipativo Coparticipativo 

REAJUSTE JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 
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O que é plano hospitalar? 

É o plano que cobre as despesas com as internações clínicas e cirúrgicas, bem como 
os exames e procedimentos realizados no decorrer da internação, desde que estejam 

contemplados no rol de procedimentos ou no contrato. Não dá direito a consultas, 
exames e procedimentos realizados em ambulatório. Alguns procedimentos considerados 

especiais pela ANS, embora realizados fora do ambiente hospitalar, são de 
cobertura obrigatória (por exemplo: hemodiálises, diálises, radiologia intervencionista, 
quimioterapia oncológica, etc.). As coberturas mínimas deste plano são estabelecidas 

pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”. 
 

 

 TABELA SUPREMO 
Advodado, Medico, Dentista, Fisioterapeuta, Economista, 

Administrador, Corretor de Imóveis. Fonoaudiólogo, Nutricionista, 
Psicólogo, CREA, Servidor Municipal, Servidor Federal, Servidor 

Estadual, Contador, Professor 
2020 EXATO CLASSICO ESPECIAL 100 EXECUTIVO 

BAHIA* ADESÃO ADESÃO ADESÃO ADESÃO 
NACIONAL Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento 

IDADE NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 
00 a 18 anos 273,49 328,81 404,55 810,03 
19 a 23 anos 376,65 452,83 557,15 1.115,56 
24 a 28 anos 409,12 491,83 605,17 1.211,71 
29 a 33 anos 485,46 583,62 718,09 1.437,84 
34 a 38 anos 529,64 636,73 783,45 1.568,68 
39 a 43 anos 586,25 704,80 867,19 1.736,37 
44 a 48 anos 669,92 805,38 990,95 1.984,15 
49 a 53 anos 823,93 990,53 1.218,76 2.440,30 
54 a 58 anos 1.025,86 1.233,31 1.517,47 3.038,41 

59 anos + 1.640,85 1.972,63 2.427,14 4.859,81 
Modalidade Hospitalar Hospitalar Hospitalar Hospitalar 
REAJUSTE JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 JUNHO 2020 

 
 
 PRINCIPAIS BENEFICÍOS 
 
 – Plano Global: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia. 
 – Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 e mais: Transplantes de fígado, pâncreas, coração  e  
pulmão (além de rim, córnea e transplante autólogo de medula óssea, previstos pela Lei). 
 – Fonoaudiologia, psicomotricidade e escleroterapia (30 sessões/ano civil). 
 – Remissão: Cobertura por 3 anos sem custo, em caso de óbito do titular, para os segurados 
dependentes. 
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 – Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no exterior (Plano Executivo). 
   
 
 
 
 
ABM | Associação Bahiana de 
Medicina Médico 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os médicos e acadêmicos de medicina associados à 
Associação Bahiana de Medicina (ABM). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Médicos: Cópia da carteira de registro no Conselho Regional de Medicina 
(CRM-UF) e cópia do comprovante de associado (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela 
entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade).Estudantes: Cópia da última mensalidade quitada da 
Faculdade ou declaração da Faculdade e cópia do comprovante de associado (carteirinha da entidade, declaração 
original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). 
 
ABO | Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Bahia Cirurgião-
Dentista 

  

TITULAR  
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os cirurgiões-dentistas associados à Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Bahia (ABO-BA) e regularmente inscritos no Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), 
assim como os estudantes de graduação em Odontologia associados à ABO-BA. 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cirurgiões-dentistas :Cópia da carteira do CRO-BA e cópia da carteira de 
associado a ABO-BA ou cópia da carteira do CRO-BA e declaração original de associado emitida pela entidade com 
anuidade paga.Estudantes de graduação em Odontologia :Cópia da última mensalidade quitada da faculdade ou 
declaração da faculdade e cópia da carteira de associado a ABO-BA ou declaração original de associado emitida pela 
entidade com anuidade paga. 
 
 
AFB | Associação de Fisioterapeutas 
do BrasilFisioterapeuta 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais associados à 
Associação de Fisioterapeutas do Brasil (AFB) e devidamente registrados em um dos Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional (CREFITOs). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CREFITO e declaração original de associado emitida pela 
entidade e cópia do comprovante de pagamento à entidade. 
 
 
AMB | Associação Médica Brasileira 
Médico 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os médicos associados à Associação Médica Brasileira 
(AMB) por meio de uma das entidades regionais federadas ou Associações Nacionais de Especialidade, excetuando-se a 
Associação Paulista de Medicina (APM) e a Associação Bahiana de Medicina (ABM). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM-UF) e 
comprovante de vínculo associativo com uma Entidade Regional Federada ou Associação Nacional de Especialidade 
(cópia da carteirinha, cópia do comprovante de pagamento da mensalidade ou declaração original). 
 
 
AMN | Abrigo do Marinheiro 
Marinheiro 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os militares e servidores civis da Marinha do Brasil 
associados ao Abrigo do Marinheiro (AMN)). 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia do holerite que comprove a função na Marinha do Brasil e 
comprovante de vínculo associativo com o Abrigo do Marinheiro AMN (cópia da carteirinha e declaração de associado 
emitida pelo AMN). 
 
 
 
CAAB | Caixa dos Advogados da 
Bahia Advogado 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os advogados e estagiários de direito regularmente 
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado da Bahia (OAB-BA) associados à Caixa dos Advogados da 
Bahia (CAAB). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULARCópia da carteira da OAB-BA. 
 
 
CORECON-BA | Conselho Regional de 
Economia da Bahia Economista 

  

TITULAR  
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os economistas devidamente registrados no Conselho Regional de 
Economia – 5ª Região – Bahia (CORECON-BA). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR 
Cópia da carteira do CORECON-BA e certidão de adimplência ou cópia da carteira do CORECON-BA e declaração original 
de associado emitida pela entidade. 
 
 
CRA-BA| Conselho Regional de 
Administração da Bahia 
Administrador 

  

TITULAR Poderão ser considerados benefeciários titulares todos os administradores devidamente registrados no 
Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CRA-BA e declaração de adimplente ou declaração 
original de regularidade e adimplência no Conselho Regional de Administração BA. 
 
 
CRECI-BA| Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do Estado da 
Bahia – 9ª Região Corretor de Imóvel 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os corretores de imóveis devidamente registrados no 
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado da Bahia – 9ª Região (CRECI-BA).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da certidão de regularidade profissional (CARP) e cópia da carteira de 
corretor de imóveis. 
 
 
CREFITO-7 | Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 7º Região Fisioterapeuta 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais registrados 
no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região (CREFITO-7).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CREFITO-7. 
 
 
CREFONO-4 | Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 4ª Região 
Fonoaudiologista 

  



  SUL AMERICA SAUDE ADESÃO INDIVIDUAL, FAMILIAR-BAHIA 

 

071-99986-9102 \ 071-98784-0037 VAL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE ODONTO E SEGUROS 

 

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os fonoaudiólogos inscritos no Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 4ª Região (CREFONO-4). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CREFONO-4 ou declaração original de associado emitida 
pela entidade. 
 
 
CRMV-BA | Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado da 
Bahia Veterinário 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais devidamente registrados no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV-BA). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CRMV-BA. 
 
 
CRN-5 | Conselho Regional de 
Nutricionistas – 5ª Região – Bahia 
Nutricionista 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética 
devidamente registrados no Conselho Regional de Nutricionistas – 5ª Região – Bahia (CRN-5). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CRN-5 e certidão de regularidade original emitida pela 
entidade. 
 
 
 
CRP-03 – BA | Conselho Regional de 
Psicologia da 3º Região – Bahia 
Psicólogo 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais de psicologia devidamente registrados no 
Conselho Regional de Psicologia da 3º Região – Bahia (CRP-03 – BA). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CRP-3ª Região. 
 
 
FNA | Federação Nacional dos 
Arquitetos e Urbanistas Arquiteto 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais de arquitetura e urbanismo no exercício 
da profissão, registrados em seus respectivos conselhos de classe e associados a um dos sindicatos filiados à Federação 
Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do conselho regional e cópia do comprovante de 
associação (declaração original de associado emitida pelo sindicato filiado à FNA ou comprovante da contribuição em 
favor de um sindicato filiado à FNA). 
 
 
MÚTUA | Mútua de Assistência dos 
Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia Engenheiro 
e Profissional do CREA 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais registrados em um dos CREAs 
devidamente associados à Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Profissiona l Cópia da carteira do CREA-UF e cópia da carteira da MÚTUA ou 
cópia da carteira do CREA-UF e declaração original de associação emitida pela MÚTUA. 
 
 
SASPB | Sociedade Assistencialista   
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dos Servidores Públicos do Brasil 
Servidor Público 
TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos servidores públicos ativos devidamente associados à 
Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil (SASPB).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia do holerite com a indicação do desconto mensal devido à SASPB ou 
cópia do holerite e declaração original de associado emitida pela entidade ou termo de posse e diário oficial com a 
publicação e declaração original de associado emitida pela entidade. 
 
SINDICONTA-BA | Sindicato dos 
Contabilistas do Estado da Bahia 
Contabilista 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os contabilistas e estudantes (nível universitário, a partir 
do 5º semestre, ou técnico, no último ano do nível médio) de contabilidade do Estado da Bahia, desde que associados ao 
Sindicato dos Contabilistas do Estado da Bahia (SINDICONTA -BA).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Profissionais: Cópia da carteira do CRC-BA e comprovante de associação 
(carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em 
favor da entidade).Estudantes: Cópia do comprovante de escolaridade do último ano em curso técnico de contabilidade 
e comprovante de associação (carteirinha da entidade, declaração original de associado emitida pela entidade ou 
comprovante da contribuição em favor da entidade) ou comprovante de matrícula a partir do 5º semestre do curso 
superior em contabilidade e comprovante de associação (carteirinha da entidade, declaração original de associado 
emitida pela entidade ou comprovante da contribuição em favor da entidade). 
 
 
SINPRO-BA | Sindicato dos 
Professores no Estado da Bahia 
Professor 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os professores, instrutores, monitores, regentes, 
supervisores, coordenadores educacionais e orientadores pedagógicos que sejam sócios ativos do Sindicato dos 
Professores no Estado da Bahia (SINPRO -BA). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia do holerite comprovando a contribuição ao SINPRO-BA ou declaração 
original de associado emitida pela entidade.  
 
 
 

QUEM PODE ADERIR COMO DEPENDENTE 
 
Cônjuge 
 
– Cópia do RG + cópia da Certidão de Casamento. 
 
Companheiro (a) 
 
– Declaração de União Estável de próprio punho, contendo: RG, CPF, endereço, tempo de convívio e  
   assinatura de 2 testemunhas, com firma reconhecida do titular e do companheiro (a) + RG do (a) 
   companheiro (a) ou Certidão de nascimento, no caso de terem filho em comum. 
 
Filho (a) solteiro (a) de qualquer idade 
 
– Cópia do RG (24 anos ou mais) 
– Certidão de Nascimento (menores de 24 anos) 
 
Filho (a) inválido (a) de qualquer idade 
 
– Certidão de Invalidez emitida pelo INSS. 
 



  SUL AMERICA SAUDE ADESÃO INDIVIDUAL, FAMILIAR-BAHIA 

 

071-99986-9102 \ 071-98784-0037 VAL CORRETORA DE PLANOS DE SAUDE ODONTO E SEGUROS 

 

Enteado (a) solteiro (a) de qualquer idade 
 
– Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento do (a) enteado (a). 
 
– Titular com companheiro (a): Declaração de União Estável de próprio punho, contendo: RG, CPF, 
   endereço, tempo de convívio, constando dependência econômica do (a) enteado (a) pelo titular + 
   Certidão de Nascimento e assinatura de duas testemunhas e com firma reconhecida do titular e 
   companheira (o) + RG do companheiro (a). e a Certidão de Nascimento do (a) enteado (a). 
 
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular* 
 
– Cópia da tutela ou do “Termo de Guarda” e Certidão de Nascimento do (a) tutelado (a). 
 
ATENÇÃO:  
o estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as 
informações prestadas no pedido de adesão.     
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício,  
desde que seja solteiro (a), podendo ser solicitada documentação complementar.                                                                     

             
CARÊNCIAS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DO BENEFÍCIO) 
 
24 (vinte e quatro) horas 
Atendimentos de urgência e/ou emergência, incluindo os decorrentes de complicações 
gestacionais. 
 
15 (quinze) dias 
Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de 
diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência 
subseqüentes. 
 
180 (cento e vinte) dias 
Internações hospitalares, ultra-sonografias com Doppler, ultra-sonografias coloridas, 
tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e 
seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e 
terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e 
arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, 
quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos 
pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. 
 
180 (cento e oitenta) dias 
Transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. 
Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de 
refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. 
 
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 Procedimentos 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 mórbid 
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PLANO HOSPITALAR 

CARÊNCIAS (CONTADAS A PARTIR DO INÍCIO DO BENEFÍCIO) 
 
24 (vinte e quatro) horas 
Atendimentos de urgência e/ou emergência, incluindo os decorrentes de complicações 
gestacionais. 
 
15 (quinze) dias - APENAS OBSTETRÍCIA 
Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de 
diagnose em regime externo LIGADOS AO PRE NATAL, exceto os serviços descritos nos grupos 
de carência subseqüentes. 

 
 
180 (cento e vinte) dias 
Internações hospitalares, ultra-sonografias com Doppler, ultra-sonografias coloridas, 
tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e 
seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e 
terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e 
arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, 
quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos 
pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. 
 
180 (cento e oitenta) dias 
Transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. 
Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de 
refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. 
 
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 Procedimentos 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. 
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REGRAS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS 
 
Para que o proponente seja elegível à redução de carências, devem ser respeitadas as 
condições a seguir: 
 
• Possuir um plano de saúde da “Relação de operadoras congêneres”, listadas a seguir neste 
aditivo, por um período igual ou maior que 6 (seis) meses e menor que 12 (doze) meses 
ininterruptos, para ter a redução de carências indicada na ”Tabela 1”; 
 
 ou por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos, para ter a redução de 
carências indicada na 
“Tabela 2”; 
• O plano anteriormente contratado deve estar ativo ou ter sido cancelado há, no máximo, 30 
(trinta) dias do início de vigência do benefício decorrente desta Proposta. 
 
NÃO serão reduzidas carências para proponentes que se enquadrem em qualquer uma das 
seguintes condições: 
 
• Oriundos de planos cuja segmentação seja diferente de ambulatorial + hospitalar com 
obstetrícia. 
• Oriundos do sistema Nipomed, Sinam, Sinasa e similares. 
• Cuja data do pagamento do último valor mensal do plano anterior seja superior a 30 (trinta) 
dias da data de início de vigência do benefício decorrente desta Proposta. 
• Oriundos de planos não regulamentados. 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS 
 
Proponente oriundo de plano individual 
– Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação); 
– Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere, em papel timbrado com carimbo 
de CNPJ, informando a data de início no plano, condições de pagamento e relação dos dependentes. 
 
Proponente oriundo de plano empresa ou coletivo 
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando: a data de início no plano,o 
tempo de permanência e a relação dos dependentes 
             

 
 Reajustes MÊS 06\2020 
Independentemente da data de adesão do beneficiário à apólice coletiva de seguro-saúde, o valor mensal do benefício 
poderá sofrer reajustes legais e contratuais, de forma cumulativa (parcial ou total) ou isolada, nas seguintes situações: 
I) reajuste financeiro; 
II) por índice de sinistralidade; 
III) por mudança de faixa etária; 
IV) em outras hipóteses, desde que em conformidade com a legislação em vigor. 
Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 (uma) vez por ano, 
exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 
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 VALDETE QUINTELA 
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EMAIL. valconsultora@hotmail.com 

 


