Operadora: Classes Laboriosas Plano de Saude
Tabela: Plano pessoa física
Dúvidas: fale conosco
Compra: questonário on-line
Simulador: orçamento dos planos
Compare: veja todos os planos

TABELA | INDIVIDUAL
Plano e Idade

0 a 18

Prime [E]
Line [E]
Top [A]

131,12 171,53 181,63 221,95 242,15 262,25 343,03 443,90 524,66
160,99 210,55 222,97 272,48 297,28 321,92 421,09 544,90 644,04
244,62 319,95 338,82 414,02 451,69 489,15 639,79 827,88 978,58

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
786,50
965,41
1466,88

TABELA | DESCRIÇÃO
Acomodação: [E] Enfermaria (internação em quarto com dois ou mais leitos) - [A] Apartamento (internação em
quarto individual com banheiro privativo)
Tabela familiar: Não tem, somar os valores pela idade de cada usuário
Valores Tabelados: Os preços são tabelados e não pode haver variação de preços entre as corretoras de planos
de saúde

REDE CREDENCIADA | PRIME
CENTRO
Hospitais
H Adventista
ZONA LESTE
Hospitais
H Cema
H IBCC
H Sta Marcelina
ZONA NORTE
Hospitais
H Presidente
H San Paolo
ZONA OESTE
Hospitais
Casa Saúde e H Psiq N S de Fatima
PS N S Pompeia

(H,PSA)

(H,Amb,PS Ofot)
(H O)
(H,M,PSA,PSI)

(H,PSA)
(M,PSI)

(H Psiq)
(PSA,PSI)

ZONA SUL
Hospitais
Casa Saude e H Psiq N S do Caminho
H Sao Rafael
H Sta Rita

(H Psiq)
(H)
(H,PSA)

LABORATÓRIOS
Ghelfond, Lab Cimerman, Lab Schmillevitch, Lab Uddo, Lab Digimagem, Lab Mello, Lab Carezzato, Lab Femme, Lab
UCD

REDE CREDENCIADA | LINE, TOP
ZONA SUL
Hospitais
H Paulista
ABCD
Hospitais
Benef Port - SCS
H Coracao de Jesus - Sto Andre
H Sao Bernardo - SBC
H Sao Bernardo Baeta Neves - SBC
Sta Casa - Maua
GRANDE SP - NORTE
Hospitais
H Bom Clima - Guarulhos
LITORAL
Hospitais
Benef Port - Santos
Casa Saude - Santos
Casa Saude Santos - Praia Grande

(Amb,PS Ot)

(H,M,PSA,PSI)
(PA)
(H,PSA)
(H,PSI)
(H,M,Amb,PSA,PSI)

(H,PSA,PSI)

(H,PSA)
(H,M,PSA,PSI)
(PSA)

LABORATÓRIOS
Lab Rocha Lima, Lab Tecnolab, Lab Sanitas, Inst Anal Clin de Santos, Lab Mult Imagem, Lab Ruiz e Milare, Lab
Tomosantos, Lab Vila Rica, Lab Biomed

REDE CREDENCIADA | LEGENDA
H: Internação Hospitalar M: Maternidade Amb: Ambulatório H Psiq: Hospital Psiquiátrico PSA: Pronto Socorro Adulto PS Ot: Pronto Socorro Otorrino EL: Exames Laboratoriais PA: Pronto AtendimentoPSI: Pronto Socorro Infantil
PS Ofot: Pronto Socorro Oftalmo/Otorrino H O: Hospital Oncologico

PRAZOS DE CARÊNCIAS
Obs | Não tem compra de carências para quem tem plano anterior
24 HORAS | Atendimentos em prontos-socorros gerais ou especializados, nos casos de emergência
(independentemente da causa) ou de urgência (quando resultante de acidente pessoal ou de complicações no

processo gestacional), que impliquem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente,
caracterizados nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98.
30 DIAS | Além dos atendimentos descritos acima, o beneficiário adquire o direito a: a) atendimento em prontossocorros gerais ou especializados, nos casos em que não se configure risco imediato de vida ou lesões irreparáveis
para o paciente; b) consultas médicas eletivas; c) exames realizados em regime ambulatorial de análises clínicas em
sangue, fezes e urina; radiologia simples (não contrastada); eletrocardiografia.
90 DIAS | Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito aos
seguintes procedimentos/eventos realizados em regime ambulatorial: a) mamografia; b) endoscopia digestiva alta; c)
teste ergométrico; d) ultrassonografia, eletroencefalografia, exames oftalmológicos; e) fisioterapia.
120 DIAS | Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito aos
seguintes procedimentos/eventos realizados em regime ambulatorial: a) demais exames de análises clínicas; b)
cirurgias ambulatoriais de porte zero (com anestesia local); c) demais exames de anatomia patológica, citologia
oncótica (papanicolau), colposcopia; d) colonoscopia, broncoscopia; e) prova de função pulmonar, mapeamento de
retina; f) exames de Doppler; g) Holter; h) eletroneuromiografia; i) densitometria óssea; j) exames radiológicos
contrastados.
150 DIAS | Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito a: a)
internações; clínicas e cirúrgicas com exceção do previsto nos grupos de Carências 5 e 6; b) laparoscopia; c)
tomografia computadorizada; e) com exceção daqueles previstos no grupo de Carência 5, todos os demais exames
para diagnósticos e tratamentos terapêuticos contratualmente cobertos.
180 DIAS | Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire o direito a: a)
consultas/sessões com psicólogos e/ou terapeuta ocupacional; b) consultas/sessões com fonoaudiólogo; c)
consultas/sessões com terapeuta ocupacional; d) consultas/sessões com nutricionista; e) sessão de psicoterapia; f)
diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; g) procedimentos clínicos ou cirúrgicos, relacionados aos transplantes
listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou implantes e sua consequências; h) internações
hospitalares psiquiátricas; i) internações hospitalares de portadores de doenças infectocontagiosas de notificação
compulsória, inclusive AIDS; j) hemodinâmica e angiografia digital, transfusões e hemoderivados; l) neurocirurgia e
cirurgia cardíaca, acidente vasculo-cerebral; m) angioplastia em geral; n) quimioterapia e radioterapia; o)
procedimentos cobertos em diretrizes de utilização, conforme definidos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS
(tais como cirurgias esterilizantes, cirurgia refrativa, cirurgia bariátrica, dermolipectomia); p) procedimentos
exclusivamente relacionados a planejamento familiar.
300 DIAS | Além dos procedimentos/eventos descritos nos itens anteriores, a beneficiária titular ou dependente
adquire o direito à cobertura de partos a termo.
720 DIAS | Moléstias preexistentes e suas conseqüências.

OPERADORA
Classes Laboriosas Plano de Saúde
CNPJ: 61.740.791/0001-80
ANS: Registro 340146

TAXA DE CADASTRO
20,00 por contrato

REGRAS GERAIS
Para contratação do plano o beneficiário deverá se associar à Classes Laboriosas pagando uma taxa associativa

mensal de 3,00. Esta taxa será cobrada somente a partir do 1º boleto.
A operadora poderá convocar os beneficiários inscritos no plano para a realização da entrevista médica
qualificada, independente da idade, até 02 anos da data de contratação.
O beneficiário convocado que não comparecer à entrevista agendada e não justificar a ausência terá o seu
contrato cancelado.

AVALIAÇÃO MÉDICA
Será obrigatório a realização de avaliação médica antes do preenchimento da proposta para:
Beneficiários com idade igual ou acima de 59 anos 11 meses e 29 dias até 69 anos 11 meses e 29 dias.
Beneficiários até 2 anos 11 meses e 29 dias.
Levar uma proposta onde o médico fará o preenchimento da declaração de saúde, esta mesma proposta deve ser
preenchida e assinada para protocolo na operadora dentro do mesmo mês da realização da avaliação médica.
A Entrevista é realizada de Segunda, quarta e sexta das 09:00 as 12:00 o atendimento é por ordem de chegada.
Local de atendimento: Rua 15 de novembro, 150 1ª andar - Centro - São Paulo

VIGÊNCIA / VENCIMENTO
Vigência 24 horas da data assinatura.
O vencimento das próximas mensalidades será de 30 dias contados da data de assinatura do contrato.

ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO / ABRANGÊNCIA
O produto Prime tem abrangência utilização e comercialização somente para São Paulo/Capital.
O produto Line e Top tem abrangência utilização e comercialização passam a ser também nos seguintes
municípios do estado de São Paulo: São Paulo, Mauá, Osasco, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul.

DIFERENCIAIS DE COBERTURAS
Sem custo adicional - carência de 30 dias
OMT - Orientação médica por telefone 24hs.
EMT - Emergência médica domiciliar com remoção a critério médico

CÓPIA DE DOCUMENTOS
Usuários
RG ou carteira de motorista (frente e verso)
Cartão do SUS
Certidão de nascimento (menores de idade) - se o menor for o titular do plano, precisa também ter numero de
cpf próprio
Comprovante de residência
Certidão de casamento ou declaração de união estável (cônjuge)
Alta da maternidade com o exame do pezinho (menores de 3 anos)

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
Livro: livro com a rede medica em pdf

