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Planos de Saude Amil  
   

Coletivo por Adesão Individual              
Equipe de Vendas 71-4102-6330 

Tabelas de Preços Planos de Saude Amil | Val. 06-2021 

TABELAS AMIL & QUALICORP - PLANO DE SAUDE COLETIVO POR ADESÃO NA BAHIA 

 
AMIL POR ADESÃO AMIL 400 AMIL 400 AMIL 400 AMIL 400 

     
VAL. JUNHO 2021 NACIONAL NACIONAL NACIONAL NACIONAL 

COD  ANS 472.930/14-7 472.932/14-3 472.929/14-3 472.931/14-5 

ADESÃO BAHIA BAHIA COPARTICIPATIVO COPARTICIPATIVO 

FAIXA ETARIA ENFERMARIA APARTAMENTO ENFERMARIA APARTAMENTO 

00 a 18 anos R$ 436,82 R$ 496,63 R$ 371,29 R$ 422,14 

19 a 23 anos R$ 546,02 R$ 620,80 R$ 464,12 R$ 527,69 

24 a 28 ANOS R$ 682,53 R$ 776,00 R$ 580,16 R$ 659,61 

29 a 33 anos R$ 750,79 R$ 853,59 R$ 638,16 R$ 725,58 

34 a 38 anos R$ 788,32 R$ 896,28 R$ 670,09 R$ 761,86 

39 a 43 anos R$ 867,13 R$ 985,90 R$ 737,10 R$ 838,04 

44 a 48 anos R$ 1.083,93 R$ 1.232,37 R$ 921,37 R$ 1.047,55 

49 a 53 anos R$ 1.192,32 R$ 1.355,63 R$ 1.013,52 R$ 1.152,31 

54 a 58 anos R$ 1.490,41 R$ 1.694,54 R$ 1.266,91 R$ 1.440,40 

59 anos ou + R$ 2.608,19 R$ 2.965,46 R$ 2.217,10 R$ 2.520,67 

 

Planos de Saúde – Amil Adesão Tabelas Qualicorp 

 ABM | Médico, • ABO | Cirurgião-Dentista, • AJUFE | Juiz Federal 
• ANAMATRA | Magistrado, • CAAB | Advogado, • CREFONO-4 | Fonoaudiólogo, • FNA | 
Arquiteto e Urbanista, • MÚTUA | Engenheiro e Profissional do CREA, • SINDICONTA-BA | 
Contabilista, • SINDIRECEITA | Servidor Público 
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Conheça Amil Saúde antes 
de escolher seu plano de 

saúde 
Se você deseja contratar um plano de saúde, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o 
plano que a Amil oferece! 

Atualmente, a Amil é uma operadora de plano de saúde do país, com mais de três 
milhões de beneficiários em quatro regiões brasileiras. Contratar um plano em uma 

empresa deste tamanho indica que você terá uma rede credenciada grande, com mais 
opções de médicos e hospitais conforme o plano que você escolher. 

 
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade 

representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado, diretamente 
ou com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar 
assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de 
caráter profissional, classista ou setorial. O vínculo poderá abranger ainda, 

desde que previsto em contrato, o grupo familiar do consumidor titular 
 

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. 
 

Quem pode contratar os planos de saúde da Amil por adesão 

A contratação pode ser feita por pessoa física na modalidade coletivo por adesão através das 
administradoras de benefícios por elegibilidade (Medicos, Advogados, Dentista, Fonoaudiologo, 
Urbanistas, Arquiteto, CREA, Contador). 
 

Os tipos de plano de saúde da Amil 

O que é plano coletivo por adesão? 
Os planos coletivos por adesão são aqueles contratados por pessoas jurídicas, 
constituídos ou formatados para uma população que mantenha 
vínculo associativo com uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista 
ou setorial. A adesão ao plano é espontânea e opcional. 
Podem ser incluídos como dependentes, desde que previsto contratualmente, 
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o grupo familiar do beneficiário titular 

A Amil Ofereçe o Plano Referência, que é a cobertura básica ambulatorial, hospitalar e obstétrica, 
com acomodação em enfermaria, além de planos em linhas:, Amil One, Amil 700, Amil 500, Amil 
400 é a opção tradicional, As opções planos com e sem coparticipação.  
 
 
 

 

O que são Administradoras de Beneficios 

 O que são Administradoras 
de Benefícios? 

São pessoas jurídicas, reguladas pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), que atuam como estipulantes ou prestadoras de 
serviço de empresas, órgãos públicos ou entidades representativas 
que desejam contratar um plano de saúde coletivo, auxiliando-os a 

proporcionar acesso à saúde a população a eles vinculada. 
Por serem especializadas em planos de saúde coletivos, as 

Administradoras de Benefícios ampliam ainda mais o poder de 
negociação desses contratantes, na medida em que eles passam a ter 

maior compreensão sobre os direitos garantidos pela legislação que rege 
o setor, além de poderem contar com o suporte logístico e a infraestrutura 

de serviços que elas oferecem. 
Artigo 2º da RN 196/2009 ANS 

 

 Quais as vantagens que as Administradoras 
de Benefícios oferecem às empresas 
ou entidades representativas e aos 

consumidores? 
Para as empresas ou entidades representativas: Ao gerenciar e assumir 
todas as obrigações financeiras, operacionais e comerciais do plano de 
saúde, a Administradora de Benefícios desonera a Entidade e a auxilia a 

cumprir seu papel assistencial. 
Para os consumidores: Pelo volume de vidas concentradas em um 

contrato coletivo, a Administradora de Benefícios tem poder de 
negociação junto à Operadora de Planos de Saúde, favorecendo a 

obtenção de melhores condições de cobertura, preço e reajuste. 
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Contratação Eletrônica 

É possível contratar um plano de 
saúde coletivo por meio eletrônico? 

Sim. A contratação do plano de saúde coletivo empresarial ou 
por adesão também poderá ser realizada por meio eletrônico, 

mediante acesso do vendedor de planos de saúde 
 ao site da Operadora de Planos de Saúde ou da Administradora de Benefícios, 

 caso estas disponibilizem este serviço. 
Artigo 2º da RN 413/2016 ANS 

 

Como é realizada a assinatura do 
consumidor nesses casos? 

As Operadoras de Planos de Saúde ou Administradoras de 
Benefícios que comercializem planos por meio eletrônico deverão 

disponibilizar ao consumidor as seguintes formas de assinatura: 
certificação digital; login e senha; identificação biométrica; 

assinatura eletrônica certificada ou qualquer outra forma de 
assinatura que assegure sua autenticidade e seja legalmente 

permitida. 
Artigo 7º, § 1º da RN 413/2016 ANS 

Saiba Mais – Planos de Saude por Adesão Individual 

 
 
 
 

Em 2009, em um novo avanço no desenvolvimento da saúde suplementar, 
a ANS publicou duas importantes Resoluções Normativas (RN): 

RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de 
saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, 

criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de 
caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, 

profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos, 
entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico hospitalar 

privada de qualidade; 

 

RN ANS 196 - regulamentou a atividade das Administradoras de 
Benefícios. Responsáveis por defender os interesses dos consumidores de 
planos de saúde coletivos, essas Administradoras propõem a contratação 
de plano de saúde coletivo na condição de estipulantes ou prestadoras de 

serviços, dando apoio técnico a diversas áreas, tais como as de recursos 
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humanos ou gestão de benefícios. 

  

 

Entidades Publico Alvo TABELAS AMIL SUPREMO 

  Estas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em 
condições especiais, o plano de saúde coletivo por adesão Amil. 
Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva 
entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes 
legais, conforme condições contratuais. 

 

 
 

 

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 termo de associação à ABM original. Estudantes: Cópia da última 
mensalidade quitada da faculdade ou declaração da faculdade e termo de associação à ABM original. 

 

 
ABO | Associação Brasileira de 
Odontologia – Seção Bahia 
Cirurgião-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 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. 
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CAAB | Caixa de Assistência 
dos Advogados da Bahia 
Advogado 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os advogados e estagiários de direito 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do 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. 

 

  
CREFONO-4 | Conselho 
Regional de Fonoaudiologia – 
4ª Região Fonoaudiólogo 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os fonoaudiólogos inscritos no 
Conselho Regional de Fonoaudiologia 4ª Região (CREFONO-4).  
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR Cópia da carteira do CREFONO-4 ou declaração original 
de associado emitida pela entidade. 
 
 
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 devidamente associados à Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Mútua). 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO TITULAR 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.  

 

SINDICONTA-BA | Sindicato 
dos Contabilistas do Estado da 
Bahia Contabilista 

  

TITULAR Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os contabilistas e estudantes (nível 



PLANOS DE SAUDE AMIL – TAB SUPREMO 
Coletivo por Adesão Individual              Equipe de Vendas 71-4102-6330  

 7 

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). 

 

Quais os tipos de planos de saude existentes no Brasil? 

As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas 
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem 
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações 
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”. 
 
Cada plano ou seguro de saúde oferecido aos consumidores pelas 
operadoras – são mais de 1.100 empresas com beneficiários 
em atuação no país – se diferencia por aspectos apresentados e 
negociados com o futuro beneficiário, no momento da contratação. 
São eles: 
• Área geográfica coberta 
• Cobertura de rede de serviços escolhida 
• Padrão de conforto 

• Carências a serem cumpridas 

POR QUE OS PLANOS DE SAÚDE FICAM MAIS CAROS COM 
O AVANÇAR DA IDADE? 
Como se sabe, a probabilidade de internações e longos tratamentos, 
cada vez mais caros, é bem maior com a idade. Com isso, sobem 
também as despesas, que impactam as mensalidades. 
 
POR QUE SÃO NECESSÁRIOS REAJUSTES ANUAIS? 
Um dos maiores desafios para o setor de saúde é a inflação médica, 
que em todo o mundo é muito superior à inflação que mede os 
demais preços da economia. Insumos, medicamentos, materiais, 
equipamentos, diárias em clínicas e hospitais sofrem reajustes 
que impactam a precificação das mensalidades. Outros fatores, 
como o aumento da utilização do plano e a incorporação de 
novas tecnologias, por vezes mais caras que as existentes, também 

influenciam no custo dos planos. 
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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. 
 
 
O que é Cobertura Parcial Temporária (CPT)? 
Cobertura Parcial Temporária (CPT) é o período ininterrupto de até 24 
(vinte e quatro) meses, contado a partir da data da contratação ou adesão 
ao plano de saúde, em que fica suspensa a cobertura de procedimentos 
de alta complexidade, leito de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, 
desde que relacionados, exclusivamente, a doenças ou lesões preexistentes 
declaradas pelo consumidor ou representante legal. 
Artigo 2º da RN 162/2007 ANS 

Carências ContratuaisGrupo de benefícios Carência contratual 
Carência - consulta eletiva em consultório, clínica ou 
centro médico. 

30 (trinta) dias 

Carência - exames e procedimentos terapêuticos 
ambulatoriais básicos. 

30 (trinta) 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 
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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. 

 

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. 

 

 

EQUIPE DE VENDAS 

71-4102-6330 | 71-3140-2400 

71-98511-7007 | 71-99986-9102 

E-mail: vendas@planosmedicos.com.br 


