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Médico, Advogado, Servidor Público, Dentista, CREA, 

CRA, Fisioterapeuta, Economista, Arquiteto 

Tabelas Qualicorp | Validade 12-2022 
Plano coletivo por adesão Bahia 

Oferece toda a comodidade de atendimento em todas as regiões do Brasil e as 
vantagens de uma ampla Rede de Referenciados Saúde Bradesco. Um dos 

principais benefícios deste plano é a opção de escolha do padrão de 
reembolso, que está disponível para atendimentos no Brasil e no exterior. 

  

   
TABELA PREÇOS BRADESCO TOP BRADESCO FLEX 

BAHIA ADESÃO ADESÃO 

NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

CODIGO ANS 477.013/16-7 477.017/16-0 477.005/16-6 477.009/16-9 

Faixa Etária Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento 

00 a 18 anos 579,51 706,71 521,56 579,51 

19 a 23 anos 720,94 879,20 648,86 720,94 

24 a 28 anos 846,46 1.032,26 761,80 846,46 
29 a 33 anos 1.034,62 1.261,72 931,12 1.034,62 

34 a 38 anos 1.153,34 1.486,48 1.037,96 1.153,34 

39 a 43 anos 1.201,20 1.464,85 1.081,05 1.201,20 

44 a 48 anos 1.419,95 1.731,59 1.277,89 1.419,95 

49 a 53 anos 1.659,07 2.023,19 1.493,07 1.659,07 

54 a 58 anos 1.973,60 2.406,77 1.776,15 1.973,80 

59 anos ou + 3.476,92 4.239,98 3.129,01 3.476,92 
REAJUSTE VAL 12-2022 VAL 12-2022 VAL 12-2022 VAL 12-2022 

 
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 a elas se vincular e, 

consequentemente, ingressar no plano de saúde. 
 

SOLICITAR PROPOSTA 

71-98511-7007 
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TABELA PLANO DE SAUDE BRADESCO COLETIVO POR ADESÃO 

Quem pode contratar os planos de saúde Bradesco por adesão 
tabelas SUPREMO 

 
  Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em 

condições especiais, o plano de saúde coletivo por adesão 

BRADESCO SAUDE. Os profissionais devidamente registrados em 

sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus 

dependentes legais, conforme condições contratuais. 

 

 
 

 

ABM | Associação Bahiana de 
MedicinaMédico e Acadêmico 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os médicos e acadêmicos de medicina 
associados à Associação Bahiana de Medicina (ABM). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULARMédicos: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-BA | Associação Brasileira 
de Odontologia dos Juízes 
Federais do BrasilCirurgião-
dentista e Estudante de graduação 

  

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 TITULARCirurgiões-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. 
 

AMB | Associação dos 
Magistrados Brasileiros-
Magistrado 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os magistrados estaduais ou federais filiados 
ao membro institucional (Associações Regionais) a que estiverem vinculados, devidamente associados à 
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da identidade funcional e cópia do comprovante de 
pagamento ao membro institucional em que o beneficiário estiver vinculado. 
 

   
CAAB | Caixa de Assistência dos 
Advogado do Estado da Bahia-
Advogado e estagiário 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os advogados e estagiários de direito 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogadosdo Brasil – Seção do Estado da Bahia (OAB-BA) associados à 
Caixa dos Advogados da Bahia (CAAB). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira da OAB-BA. 
 
CORECON-BA | Conselho 
Regional de Economia – 5ª Região 
– 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. 
 

CREFITO-7 | Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional da 7ª Região 
Fisioterapeuta e Terapeuta 

  

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. 
 

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). 
 

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 
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devidamente associados à Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Profissional 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 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 e estudante 

  

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 Profissional: 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). 
 

Carências 
O que é carência? 
Carência é o espaço de tempo que o consumidor precisa aguardar para 
usufruir dos benefícios contratados em seu plano de saúde. Todos os 
prazos de carência estão definidos em contrato. 
 
 

Cobertura Parcial Temporária (CPT) 

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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Carências Contratuais Grupo de benefícios  

Carência - consulta eletiva em consultório, clínica ou 
centro médico. 

15 (quinze) dias 

Carência - exames e procedimentos terapêuticos 
ambulatoriais básicos. 

15 (dias) dias 

Carência - exames e procedimentos especiais, 
realizados em regime ambulatorial, relacionados em 
cláusula contratual, exceto os específicos abaixo: 

180 (cento e oitenta) dias 

a) Exames de endoscopia digestiva, respiratória e 
urológica; 

180 (cento e oitenta) dias 

b) Exames de ultrassonografia; 180 (cento e oitenta) dias 
c) Exames radiológicos de tomografia 

computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, 
coronariografia, mielografia, radiologia 
intervencionista e exames de ressonância magnética; 

180 (cento e oitenta) dias 

d) Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em 
medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; 

180 (cento e oitenta) dias 

e) Procedimentos terapêuticos endoscópicos 
digestivos, respiratórios e urológicos; 

180 (cento e oitenta) dias 

f) Hemodinâmica terapêutica e angioplastias; 180 (cento e oitenta) dias 
g) Quimioterapia e radioterapia; 180 (cento e oitenta) dias 
h) Procedimentos para litotripsia; 180 (cento e oitenta) dias 
i) Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos 
com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial; 

180 (cento e oitenta) dias 

j) Artroscopia; 180 (cento e oitenta) dias 
k) Diálise ou hemodiálise; 180 (cento e oitenta) dias 
l) Hemoterapia; 180 (cento e oitenta) dias 
m) Cirurgias em regime de day hospital. 180 (cento e oitenta) dias 
Carência - internações em geral (não relacionadas às 
doenças preexistentes); 

180 (cento e oitenta) dias 

Carência - parto a termo. 300 (trezentos) dias 
 

Reajustes 

Independentemente da data de adesão do beneficiário ao contrato coletivo de plano de 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 anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade); 
II) reajuste por mudança de faixa etária; 
III) reajuste em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS. 

Independentemente das situações previstas, a aplicação de reajustes poderá ocorrer apenas 1 

(uma) vez por ano, exceto o reajuste por mudança de faixa etária. 
 

PLANTÃO DE VENDAS 

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

WhatsApp 
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