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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 PREMIUM – QUALICORP-BA 
ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 

ESTUDANTES ENSINO FUNDAMENTAL 
12/2022 DIRETO SALVADOR QC DIRETO SALVADOR QP 

QUALICORP ADESÃO COPARTICIPATIVO ADESÃO COPARTICIPATIVO 

SulAmerica Enfermaria Apartamento 
IDADE 

 

 

00 a 18 anos 355,69 481,59 

19 a 23 anos 489,86 663,24 

24 a 28 anos 532,09 720,41 

29 a 33 anos 631,37 854,84 

34 a 38 anos 688,83 932,63 

39 a 43 anos 762,46 1.032,33 

44 a 48 anos 871,27 1.079,64 

49 a 53 anos 1.071,58 1.450,84 

54 a 58 anos 1.334,22 1.806,44 

59 anos + 2.134,03 2.889,33 

Modalidade REGIONAL COPARTICIPARIVO  REGIONAL COPARTICIPATIVO 

REAJUSTE DEZEMBRO/ 2022 DEZEMBRO / 2022 

 PLANO SulAmerica Direto ENFERMARIA 

 Santa Izabel 

Rede complementar para atendimento: Sistema de Saúde Santa Helena, Promater 

Poli e Maternidade, Sokids, Hospital Portugues Oftalmoclin, Hosp Agenor Paiva 

Hospital Prohope, Probaby Clin Inf e Urgencias ltda, Inst Olhos Freitas Day Horc 

Espaco Bom Viver, Hosp Mat Santo Amaro. 
 

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. 

 

O que é coparticipação? 

É a parte efetivamente paga pelo consumidor à Operadora de 
Plano de Saúde, referente a realização do procedimento. 
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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.  
           

 
 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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