
Você e sua saúde em 
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SAÚDE ABAS Razões para associar-se à Saúde ABAS
1. Você fará parte de uma associação estruturada 
segundo as melhores práticas de governança 
corporativa, sem fins lucrativos e com mais de 25 
anos de atuação, onde você poderá ter voz ativa 
nas decisões.

2. A Saúde ABAS está em conformidade a 
regulamentação da ANS – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar e seus planos são devidamente 
registrados. Suas contribuições associativas serão 
dedutíveis no IR.

3. O maior objetivo é que todos os recursos 
sejam revertidos para o associado em serviços 
assistenciais, por meio da prática de uma medicina 
de alta efetividade. Os planos da Saúde ABAS têm 
um excepcional custo x benefício. A política de 
reajuste se limita ao mínimo necessário para 
assegurar a sua sustentabilidade.

4. A rede própria de atendimento possui um 
padrão diferenciado, incluindo diversos centros de 
tratamento de excelência. Você também poderá 
contar com uma rede credenciada da Unimed em 
nível nacional.

5. Caso você opte ou precise ser atendido fora da 
rede credenciada, de forma particular, a Saúde 
ABAS reembolsa os valores gastos até o limite 
de sua tabela própria, que proporciona valores 
superiores a maioria dos planos de mercado. 

6. O padrão de acomodação dos planos da Saúde 
ABAS é sempre em apartamento privativo.

7. Nos planos da Saúde ABAS, familiares e 
parentes podem ser incluídos em seu contrato 
numa abrangência superior ao permitido em 
outros planos de mercado. 

8. A Saúde ABAS está em constante inovação, 
buscando oferecer serviços diferenciados e 
convenientes aos ensejos dos associados a fim de 
proporcionar a melhor experiência.

9. Você terá um plano que oferece seguro viagem 
no exterior gratuito, conforme regramento 
interno.

10. A Saúde ABAS tem coberturas para 
procedimentos adicionais ao ROL da ANS, 
incluindo, entre outros, assistência domiciliar e 
reprodução assistida.

11. Você terá um consultor de relacionamento 
próprio, que será o responsável em conduzir 
suas solicitações e proporcionar todos os 
esclarecimentos necessários. A comunicação é 
pessoal e ágil, incluindo número exclusivo de 
telefone, e-mail e WhatsApp.

12. Respeitadas as condições do regramento 
interno da instituição e determinações do Conselho 
de Administração, você e seus dependentes 
poderão ingressar com a isenção, total ou parcial, 
do cumprimento das carências, utilizando a 
portabilidade.



SAÚDE ABAS A origem da Saúde ABAS está no espirito 
de mutualismo de seus associados fundadores
A Saúde ABAS foi fundada em 1994, sendo uma 
autogestão em saúde sem fins lucrativos, mantida 
pelos próprios associados.
Na associação, os órgãos diretivos, compostos 
pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal 
e Ouvidoria, são ocupados, voluntariamente, por 
associados eleitos em Assembleia, soberana em 
suas decisões. 

A estrutura executiva e a operacional é composta 
por uma equipe de profissionais de mercado. São 
gestores, técnicos, médicos, profissionais de TI, 
auditores independentes, consultorias jurídica, 
regulatória, atuarial e em gestão. Enfim, uma 
equipe multidisciplinar de alta performance.

Sua estruturação foi baseada nas melhores práticas 
preconizadas pelo IBGC - Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa, que propõe um modelo 
de gestão equilibrado, transparente e eficaz em 
seus controles.
Não se trata de uma relação de consumo, mas 
de caráter associativo, cuja segurança está no 
seu propósito, que é proporcionar o melhor em 
assistência à saúde para cada usuário.

SAÚDE ABAS A Saúde ABAS tem um sólido caráter 
legalista
A Resolução Normativa da ANS N° 137, de 14 de 
novembro de 2006, que dispõe sobre as entidades 
de autogestão no âmbito do sistema de saúde 
suplementar, ampara a legalidade da instituição 
e de seus planos de saúde, que são registrados na 
ANS.
As obrigações impostas pela agência reguladora 
contribuem para a segurança de cada associado e 
a prestação de contas é contínua.
Enfim, é uma associação construída sobre bases 
solidadas. Compliance, na Saúde ABAS, é levado a 
sério.

SAÚDE ABAS Uma associação concebida para cuidar da 
sua saúde
A nossa equipe estará ao seu lado em todos os 
momentos. Temos a experiência e o conhecimento 
técnico para propor inúmeras alternativas 
assistenciais. A Saúde ABAS tem uma equipe de 
médicos na retaguarda para avaliar questões mais 
complexas e confirmar, dentro da cartilha da ética 
médica, as propostas de tratamento com o objetivo 
de assegurar a sua efetividade.
Nosso dever também é zelar pela utilização racional 
dos recursos. Temos a convicção de que nossos 
associados receberão o que há de melhor por um 
valor justo, proporcionando uma excelente relação 
custo x benefício.



SAÚDE ABAS É reconfortante saber o que está ao seu 
alcance

Você pode ser atendido em alguns dos mais 
conceituados hospitais do país. Fazem parte da 
rede credenciada, entre outros, os seguintes 
hospitais e laboratórios:

Em São Paulo
• Hospital Alemão Oswaldo Cruz
• Hospital Beneficência Portuguesa

• Hospital Samaritano Paulista
• Hospital Samaritano Higienópolis
• Hospital Nove de Julho
• A. C. Camargo Câncer Center
• Incor

Em Campinas
• Hospital Vera Cruz
• Hospital Madre Theodora

• Centro Médico Campinas

Laboratórios
Inúmeros laboratórios de análises clínicas e clinicas de 
diagnose por imagem, sem contar com toda a rede 
credenciada MASTER da Unimed.

SAÚDE ABASReembolso de Procedimentos Médicos
Os planos da Saúde ABAS tem valores máximos 
de reembolso para despesas médico assistenciais 
baseadas em uma tabela própria, que tem como 
referência a CBHPM, Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos, 
publicada pela Associação Médica Brasileira, 
multiplicada por fatores que variam de 4 a 6 vezes. 
No plano Saúde ABAS 15 o limite para reembolso 
é a integralidade da tabela própria, enquanto no 
plano Saúde ABAS Prata o limite é de 50% deste 
valor. 
O Estatuto e as Resoluções do Conselho de 
Administração da Saúde ABAS trazem, em detalhes, 
o cálculo dos valores de reembolso, funcionamento 
da associação e seus planos. A informação é aberta 
e está no site www.saudeabas.org.br.

SAÚDE ABAS Acomodação em Apartamento Privativo
Nos planos da Saúde ABAS, você sempre terá 
uma acomodação privativa, com direito a 
acompanhante. Em momentos difíceis, trata-se de 
um conforto que vale a pena.

SAÚDE ABAS Sempre cabe mais um nos  planos da 
Saúde ABAS...
Você poderá assegurar proteção à saúde de 
dependentes e parentes até 4º grau, como: 
cônjuges, filhos e enteados, pais e sogros, genrose 
noras, irmãos, netos, sobrinhos e bisnetos. 



SAÚDE ABAS Uma Experiência Inovadora
A inovação está no DNA da Saúde ABAS e possibilita 
desde a realização de uma consulta médica online 
por meio de um APP em seu celular, tablet ou 
computador, junto a equipe médica de um dos 
melhores e mais conceituados hospitais do Brasil, 
até a coleta domiciliar de material biológico para 
exames. O que estiver ao nosso alcance será feito!

SAÚDE ABAS Viaje tranquilo pelo mundo
Os planos da Saúde ABAS garantem, por meio 
de seguradoras parceiras, o seguro viagem 
internacional. São até 30 dias de cobertura por ano 
civil por conta da Saúde ABAS. Tranquilidade onde 
você estiver.

SAÚDE ABAS Benefícios e coberturas que vão além do 
ROL da ANS
É o caso da reprodução assistida, feita por 
reembolso até o limite estabelecido na tabela de 
reembolso própria dos planos Saúde ABAS.
Se há indicação técnica e capacidade financeira, 
o Conselho de Administração já se antecipa. Na 
história da associação, o usuário já tinha acesso a 
procedimentos e exames que, mais tarde, foram 
incorporados ao ROL.
Casos excepcionais são avaliados tecnicamente 
e depois, deliberados pelo Conselho de 
Administração, que avalia cada solicitação em
suas reuniões mensais.

SAÚDE ABAS Você só precisa falar com uma pessoa...
Na Saúde ABAS há uma pessoa destacada para 
atender todos os usuários de seu contrato. A 
comunicação é ágil, fácil e humanizada, incluindo 
número de telefone direto, e-mail e WhatsApp. 
Quando necessário, você sempre vai saber com 
quem vai entrar em contato. 
Se você preferir utilizar outro(s) canal(is), suas 
solicitações podem ser resolvidas pelo portal do 
usuário ou pelo celular, por meio do APP da Saúde 
ABAS.

SAÚDE ABAS Aproveite para fazer sua adesão o quanto 
antes...
Para ingressar sem carências a regra é simples: 
escolha seu plano e solicite sua adesão em até 30 
dias após sua posse no Poder Judiciário Trabalhista.
Caso tenha outro plano, você poderá solicitar 
ao Conselho de Administração uma avalição de 
portabilidade que, se aceita em sua totalidade, 
excluirá a necessidade de cumprimento de 
carência.



SAÚDE ABAS Na Saúde ABAS você tem duas opções de planos
O plano Saúde ABAS 15 tem como limite máximo de reembolso de despesas médicas assistenciais o valor integral 
de sua tabela própria e a coparticipação na utilização é baixíssima. No plano Saúde ABAS Prata, você conta com as 
mesmas coberturas, porém o limite de reembolso de despesas médicas é de 50% da tabela própria e a coparticipação 
nas despesas assistenciais é de 40%. Em ambos planos a coparticipação é aplicada apenas para despesas médicas 
ambulatoriais. Internações não estão sujeitas a coparticipação. Você escolhe o plano que melhor se adaptar ao seu 
perfil, conforme a tabela abaixo. 

Faixa Etária
Contribuição Associativa Mensal

Plano SaúdeABAS Plano SaúdeABAS Prata

De 0 a 18 anos  414,54 313,38

De 19 a 23 anos 520,83 393,73

De 24 a 28 anos 621,79 470,05

De 29 a 33 anos 728,08 550,41

De 34 a 38 anos 834,36 630,05

De 39 a 43 anos 935,33 707,08

De 44 a 48 anos 1.041,62 787,43

De 49 a 53 anos 1.525,25 1.153,04

De 54 a 58 anos 2.008,87 1.518,64

Acima de 59 anos 2.487,17 1.880,22

Coparticipação em exames e 
procedimentos ambulatoriais

5% limitado a R$ 5,00 por exame / 
procedimento

40% por exame/procedimento

Tabela de reemboso
Tabela própria, aproximadamende de 4 a 

6 vezes o valor da CBHPM
Tabela própria, aproximadamende de 2 a 

3 vezes o valor da CBHPM

Reembolso de Consultas 149,50 74,75

Cobertura Nacional Nacional

Acomodação Apartamento privativo Apartamento privativo

Registro do produto na ANS 480.712/18-0 485.273/20-7

Nota: Valores vigentes a partir de 01/07/2020.



Esta publicação contém informações resumidas, prevalecendo, em caso de dúvida, as regras constantes no Estatuto da entidade 
e nas Resoluções que disciplinam as coberturas.

SAÚDE ABAS

Rua Barão de Jaguara, 707, Salas 101 a 104, Centro - Campinas, SP - 13015-926
www.saudeabas.org.br | falecom@saudeabas.org.br | Fone: 19 3733-5060

Saúde é o seu bem mais valioso!

Junte-se a nós!
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