Operadora: Next Saúde Plano de Saúde
Tabela: Plano empresarial
Dúvidas: fale conosco
Compra: questonário on-line
Simulador: orçamento dos planos
Compare: veja todos os planos

TABELA | 2 A 29 PESSOAS
Plano e Idade

0 a 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 + 59 anos

Next Star [E]
Next ABC [E]
Next Municipal SP [E]

85,00 115,43 135,52 135,52 135,52 151,37 209,04 249,59 358,92 508,95
69,32 94,14 110,52 110,52 110,52 123,45 170,48 203,55 292,71 415,06
69,32 94,14 110,52 110,52 110,52 123,45 170,48 203,55 292,71 415,06

TABELA | DESCRIÇÃO
Acomodação: [E] Enfermaria (internação em quarto com dois ou mais leitos) - [A] Apartamento (internação em
quarto individual com banheiro privativo)
Mensalidade: O valor é por pessoa e conforme a faixa etária de cada usuário
Mínimo: 2 pessoas (1 titular - proprietário, sócio ou funcionário + 1 dependente)
Plano em apartamento: Não tem plano apartamento, somente em enfermaria
Valores: Os preços são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos de saúde
Grupos maiores: Para empresas com mais de 30 pessoas solicite orçamento

REDE CREDENCIADA | NEXT STAR - GUARULHOS
ZONA NORTE
Hospitais
H Vera Cruz - SP

(IP)

GRANDE SP - LESTE
Hospitais
H e Mat Ipiranga - Itaqua
Centros médicos
IFRAI - Itaquaquecetuba
Rede própria
Next Clin - Itaqua

(PA)

GRANDE SP - NORTE
Centros médicos
Cito Quality
IOL - Unidade I - Guarulhos
IOL - Unidade II
KS Fisioterapia
Permédica

(EL)
(PA)
(PA)
(EF)
(EL)

(PS)
(EF)

Hospitais
H Ama / Ipiranga de Aruja - Aruja - SP
H Carlos Chagas - Guarulhos - SP
Rede própria
Next Clin Ortopedia
Next Clin Promoção à Saúde
Next Clinica - Guarulhos
Next Clinica da Mulher
Next Clinica de Pediatria
Next Clinica Médica
Next Diagnostico
Next Especialidades - Arujá
Next Pronto Atendimento I
Next Pronto Atendimento II

(M,PS)
(M,EL)
(Ort)
(PA)
(PA)
(PA)
(PA)
(PA)
(Ecdiag)
(PA)
(PA)
(PA)

LABORATÓRIOS
SM, Deliberato, SMD - Itaqua, Hm Diagnostico Por Imagem e Servicos Medicos Sociedade Sim, UNEF, Unifisio

REDE CREDENCIADA | NEXT ABC - ABC
ZONA SUL
Rede própria
Clin Sto Andre / Next - Sto Andre - SP
UPO Oftalmo - SP
ABCD
Rede própria
Clin SBC / Next - SBC - SP
H e PA Rudge Ramos / Next - SP
H e PA São Bernardo / Next - SBC - SP
H Next Sto Andre / PA Next - Sto Andre - SP
PA Diadema / Next - Diadema - SP
Centros médicos
CM Clín de Olhos Nações - Sto Andre - SP
Hospitais
H Central - SCS - SP
Sta Casa - Maua - SP
INTERIOR
Hospitais
Centro Trat Bezerra Menezes - Paulinia - SP

(PA)
(PA)

(PA)
(H,PA)
(H,PA)
(H,PA)
(PA)
(PA)
(PA)
(PA)

(H)

LABORATÓRIOS
Ghelfond - SP, Lab Biocenter - SP, Lab Cesar & Kan - SP, Lab Ecoimagem - SP, Lab Hormon - SP

REDE CREDENCIADA | NEXT MUNICIPAL SP - ZONA SUL
ZONA SUL
Rede própria
Clin Sto Amaro / Next - SP
H Next Sto Amaro / Next - SP
PA Sto Amaro / Next - SP
UPO Oftalmo - SP

(PA)
(EL,PA)
(PA)
(H Of)

LABORATÓRIOS
Ghelfond - SP, Lab Nasa - SP

REDE CREDENCIADA | LEGENDA
H: Internação Hospitalar M: Maternidade PS: Pronto Socorro EL: Exames Laboratoriais PA: Pronto Atendimento
EF: Exames Fisioterapia Ecdiag: Exames Cardio Diagnóstico Ort: Ortopedia IP: Internação Psiquiátrica

PRAZOS DE CARÊNCIAS | PRC CONTRATUAL
Válido para beneficiários com idade a partir de 59 anos (exceto para os sócios e seus dependentes, que tem
idade limitada à 68 anos quando a empresa tem contrato social).
24 horas | Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência;
30 dias | Consulta médica em consultórios, clinicas ou centros médicos;
30 dias | Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
180 dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula
contratual, exceto os especificados abaixo
180 dias | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;
180 dias | Exames de ultrassonografia;
180 dias | Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia,
coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;
180 dias | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;
180 dias | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;
180 dias | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes);
180 dias | Quimioterapia e radioterapia (não relacionada a doença preexistente);
180 dias | Procedimento para litotripsia;
180 dias | Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica
ambulatorial;
180 dias | Procedimentos para artroscopia;
180 dias | Dialise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes);
180 dias | Hemoterapia;
180 dias | Cirurgias em regime de day hospital;
180 dias | Carência – internação em geral, desde que não relacionadas às doenças preexistentes;
300 dias | Cobertura de parto a termo;
24 meses | Cobertura parcial temporária (CPT) – doenças preexistentes.

PRAZOS DE CARÊNCIAS | PRC 8413
Válidos para empresas de 02 à 15 vidas, onde os beneficiários não possuam plano anterior.
24 horas | Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência;
1 dia | Consulta médica em consultórios, clinicas ou centros médicos;
1 dia | Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
90 dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula
contratual, exceto os especificados abaixo
90 dias | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;
90 dias | Exames de ultrassonografia;
180 dias | Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia,
coronariografia, mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;
180 dias | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;
90 dias | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;
180 dias | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes);

180 dias | Quimioterapia e radioterapia (não relacionada a doença preexistente);
180 dias | Procedimento para litotripsia;
180 dias | Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica
ambulatorial;
90 dias | Procedimentos para artroscopia;
180 dias | Dialise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes);
90 dias | Hemoterapia;
180 dias | Cirurgias em regime de day hospital;
180 dias | Carência – internação em geral, desde que não relacionadas às doenças preexistentes;
300 dias | Cobertura de parto a termo;
24 meses | Cobertura parcial temporária (CPT) – doenças preexistentes.

PRAZOS DE CARÊNCIAS | PRC 8500
Válido para empresas de 16 à 29 vidas, onde os beneficiários não possuam plano anterior.
24 horas | Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência;
1 dia | Consulta médica em consultórios, clinicas ou centros médicos;
1 dia | Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
30 dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula
contratual, exceto os especificados abaixo
30 dias | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;
60 dias | Exames de ultrassonografia;
90 dias | Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia,
mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;
150 dias | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;
30 dias | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;
150 dias | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes);
180 dias | Quimioterapia e radioterapia (não relacionada a doença preexistente);
150 dias | Procedimento para litotripsia;
120 dias | Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica
ambulatorial;
90 dias | Procedimentos para artroscopia;
150 dias | Dialise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes);
60 dias | Hemoterapia;
120 dias | Cirurgias em regime de day hospital;
150 dias | Carência – internação em geral, desde que não relacionadas às doenças preexistentes;
300 dias | Cobertura de parto a termo;
24 meses | Cobertura parcial temporária (CPT) – doenças preexistentes.

PRAZOS DE CARÊNCIAS | PRC 8501
Válido para empresas de 02 à 15 vidas, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, com
permanência acima de 6 meses no plano anterior.
24 horas | Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência;
1 dia | Consulta médica em consultórios, clinicas ou centros médicos;
1 dia | Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
30 dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula
contratual, exceto os especificados abaixo
30 dias | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;
30 dias | Exames de ultrassonografia;
30 dias | Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia,
mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;

60 dias | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;
30 dias | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;
60 dias | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes);
90 dias | Quimioterapia e radioterapia (não relacionada a doença preexistente);
60 dias | Procedimento para litotripsia;
60 dias | Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica
ambulatorial;
60 dias | Procedimentos para artroscopia;
60 dias | Dialise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes);
30 dias | Hemoterapia;
60 dias | Cirurgias em regime de day hospital;
60 dias | Carência – internação em geral, desde que não relacionadas às doenças preexistentes;
300 dias | Cobertura de parto a termo;
24 meses | Cobertura parcial temporária (CPT) – doenças preexistentes.

PRAZOS DE CARÊNCIAS | PRC 8502
Válido para empresas de 16 à 29 vidas, com beneficiários oriundos de quaisquer operadoras, sem restrição de
tempo mínimo de permanência no plano anterior.
24 horas | Atendimentos nos casos de emergência ou de urgência;
1 dia | Consulta médica em consultórios, clinicas ou centros médicos;
1 dia | Carência – exames e procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos;
30 dias | Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados à cláusula
contratual, exceto os especificados abaixo
30 dias | Exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica;
30 dias | Exames de ultrassonografia;
30 dias | Exames radiológicos de tomografia computadorizada, de neurorradiologia, angiografia, coronariografia,
mielografia, radiologia intervencionista e exames de ressonância magnética;
60 dias | Exames de hemodinâmica, cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia;
30 dias | Procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos;
60 dias | Hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionada a doenças preexistentes);
90 dias | Quimioterapia e radioterapia (não relacionada a doença preexistente);
60 dias | Procedimento para litotripsia;
60 dias | Videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica
ambulatorial;
60 dias | Procedimentos para artroscopia;
60 dias | Dialise ou hemodiálise (não relacionada a doenças preexistentes);
30 dias | Hemoterapia;
60 dias | Cirurgias em regime de day hospital;
60 dias | Carência – internação em geral, desde que não relacionadas às doenças preexistentes;
300 dias | Cobertura de parto a termo;
24 meses | Cobertura parcial temporária (CPT) – doenças preexistentes.

PRAZOS DE CARÊNCIAS | GRUPOS ACIMA DE 30 PESSOAS
Isenção total de carências

OPERADORA
Next Saúde Plano de Saúde
CNPJ: 44.269.579/0001-68

ANS: Registro 338362

TAXA DE CADASTRO
50,00 por contrato

COMPOSIÇÃO
Titulares | Sócios até 68 anos 11 meses e 29 dias, proprietários (quando a empresa for uma firma individual) e
funcionários com vínculo (FGTS) verificar TABELA PARA VIDAS ACIMA DE 59 ANOS.
Dependentes | cônjuge ou companheiros dos sócios até 68 anos 11 meses e 29 dias, Cônjuge ou companheiros
de funcionários ou de proprietários de firma individual até 58 anos 11 meses e 29 dias, filhos naturais ou adotivos,
enteados até 24 anos 11 meses e 29 dias e filhos inválidos sem limite de idade.
Estagiários | Aceitação com idade a partir de 16 anos e até 58 anos 11 meses 29 dias. A partir da 2ª vida, todos
entram para contagem de vidas.
Entidades | Agremiações, Associações, Clubes, Condomínios, Confederações, Cooperativas, - Entidades
Filantrópicas e Religiosas, Federações, Fundações, Sindicatos e ONGs | aceitação sujeita a análise para funcionários
constante do FGTS.

CÓPIA DE DOCUMENTOS
Empresa
Contrato social ou requerimento de empresário (firma individual)
Ultima guia do fgts (gfip) com a relação completa dos trabalhadores e a quitação bancaria da guia
RG frente e verso (ou carteira de motorista) do responsável legal pela empresa que vai assinar o contrato
Usuários
RG ou carteira de motorista (frente e verso)
Cartão do SUS
Certidão de nascimento (menores de idade)
Comprovante de residência
Certidão de casamento ou declaração de união estável (cônjuge)
Alta da maternidade com o exame do pezinho (menores de 3 anos)
Plano de saúde anterior
Para ter direito a redução nos prazos de carência é necessário apresentar:
Carteirinha (deve constar na carteirinha a data de inicio do plano)
3 últimos boletos com a quitação bancaria (não pode ultrapassar 60 dias do ultimo pagamento)
Ou então pode ser a declaração de permanência que é fornecida pelo plano. Solicite a seu plano que eles
mandam por email.

ALTERAÇÕES NA TABELA
As informações contidas nesta tabela podem sofrer alterações sem aviso prévio da operadora. Ela não tem o
objetivo de substituir o material original da operadora e sim como apoio ao corretor.

LINKS IMPORTANTES

Imprimir:imprimir a tabela
Salvar: download da tabela em pdf
Rede: rede credenciada on-line
Livro: livro com a rede medica em pdf

