
 

TABELA UNIMED SUPREMO 

 

Unimed CNU Plano Coletivo por Adesão na Bahia* 
CONTRATO DE PLANO DE SAUDE COLETIVO POR ADESÃO 

Administradora de Benefícios / Contratante Administradora de Beneficios. 
Plano com segmentação ambulatorial hospitalar com obstetricia com ou 

sem coparticipação. 
Todas as coberturas da Lei 9.656/98 

 

 REGIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

UNIMED CNU UNIMED CNU UNIMED CNU UNIMED CNU UNIMED CNU UNIMED CNU 

TABELAS CLASSICO ESTILO ESTILO ABSOLUTO SUPERIOR 

VAL 06-2021 483.332/19-5 483.270/19-1 483.273/19-6 483.268/19-0 483.272/19-8 

FAIXA ETÁRIA ENFERMARIA ENFERMARIA APARTAMENTO APARTAMENTO APARTAMENTO 

00 A 18 ANOS 287,92 355,45 437,21 481,64 620,18 

19 A 23 ANOS 368,55 454,98 559,64 616,50 793,85 

24 A 28 ANOS 391,54 483,39 594,57 655,00 843,39 

29 A 33 ANOS 403,03 497,56 621,00 674,20 868,12 

34 A 38 ANOS 440,45 543,79 668,86 736,83 948,77 

39 A 43 ANOS 503,80 621,97 765,02 842,77 1.085,17 

44 A 48 ANOS 705,27 870,71 1.070,98 1.179,82 1.519,18 

49 A 53 ANOS 944,25 1.165,73 1.433,84 1.579,56 2.033,90 

54 A 58 ANOS 1.059,45 1.307,95 1.608,78 1.772,29 2.282,05 

59 ANOS OU + 1.727,29 2.132,47 2.622,92 2.889,48 3.720,60 

REAJUSTE JUNHO 2021 JUNHO 2021 JUNHO 2021 JUNHO 2021 JUNHO 2021 

 

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. 

 

 

 







  

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

IMPLANTAÇÃO TODO DIA 01/10/20 DE CADA MÊS COM DATA DE CORTE. 
 
 

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 

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. 
 

PLANTÃO DE VENDAS 

71-99100-9208 \ 71-99986-9102 \ 71-98784-0037  

WhatsAPP  



TABELAS SUPREMO - CENTRAL NACIONAL UNIMED 
Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em 

condições especiais, o plano de saúde coletivo por adesão Central 
Nacional Unimed. Os profissionais devidamente registrados em sua 

respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus 
dependentes legais, conforme condições contratuais. 

GASP | Grupo Associativo dos Servidores Públicos Servidor Público 

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os servidores públicos ativos 

estaduais, municipais e federais associados ao Grupo Associativo dos Servidores Públicos 

(GASP). 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia do holerite e Declaração original da 

Entidade comprovando o vínculo associativo à GASP. 

 

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. 

 

ABO | Associação Brasileira de Odontologia – Seção BahiaCirurgião-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. 

 

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). 

 

AMPARE | Associação Multibeneficente para Servidores Públicos Servidor Público 

TITULARPoderão ser considerados beneficiários titulares todos os servidores públicos 

associados à Associação Multibeneficente para Servidores Públicos (AMPARE). 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia do holerite e cópia do comprovante de 

associação à AMPARE (carteira da entidade, declaração original da entidade ou comprovante da 

contribuição em favor da 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 TITULARCópia 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. 

 

FNA | Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas Arquiteto e Urbanista 

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 (carteirinha do sindicato filiado à FNA ou declaração original de 

associado emitida pelo sindicato filiado à FNA ou comprovante da contribuição em favor de um 

sindicato filiado à FNA). 

 

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). 

 


