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       SulAmerica Saúde Plano Direto Salvador 

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. 

 

Plano Médico Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia 
     Tabela Direto Salvador Direto Salvador Direto Salvador Direto Salvador 

Qualicorp ADESÃO ADESÃO ADESÃO Copart ADESÃO Copart 

Regional Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 
IDADE Regional Regional Regional Regional 

00 a 18 anos 354,09 479,40 300,97 407,50 

19 a 23 anos 487,65 660,23 414,51 561,20 

24 a 28 anos 529,68 717,14 450,24 609,58 

29 a 33 anos 628,52 850,96 534,26 723,33 

34 a 38 anos 685,72 928,40 582,87 789,15 

39 a 43 anos 759,02 1.027,65 645,18 873,51 

44 a 48 anos 867,32 1.174,29 737,25 998,16 

49 a 53 anos 1.066,72 1.444,26 906,74 1.227,63 

54 a 58 anos 1.328,17 1.798,24 1.128,99 1.528,52 

59 anos + 2.124,35 2.876,22 1.805,77 2.444,81 

Modalidade Completo Completo Completo Completo 

REAJUSTE DEZEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 

 PRINCIPAIS PROFISSÕES 
 

Entidades | Públicos: Administrador, Arquitetos, Assistente Social, Advogados, 
Biomédico, Biólogo, Contabilista, Corretor de Imóveis (CRECI-BA), Dentista, 

Economista, Educador Físico, Enfermeiros, Engenheiros, Farmacêutico, Filósofo, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Jornalista, Médicos, Nutricionistas, Professor, 

Psicólogo, Publicitário, Químicos, Radiologista, Secretariado, Segurança do 
Trabalho, Servidor Público Federal, Servidor Público Estadual, Servidor Público 
Municipal, Sociólogo, Técnicos em Contabilidade, Técnicos em enfermagem, 

Técnicos em Laboratório, Teólogos, Turismo, Veterinário 
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O Sul América Saúde assegura qualidade de vida e bem-estar para você e sua família. Além da 
rede referenciada REGIONAL, o seguro oferece vantagens, benefícios, descontos e programas 

especiais para proporcionar a tranquilidade que vocês necessitam 
 

 
 

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 mórbida. 
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 Reajustes MÊS 12\2022 
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. 

 
 

 

 VALDETE QUINTELA 
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E-mail:corretoravaldetequintela@gmail.com 
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