Operadora: Santa Casa de Mauá 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 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

Opcao 21 [E]
Opcao 21 [A]
Opcao Top 100 [E]
Opcao Top 100 [A]

84,86
102,34
134,11
181,60

97,68
117,79
154,35
209,02

109,41
131,93
172,88
234,12

120,35
145,13
190,18
257,52

132,39
159,63
209,19
283,28

150,80
181,83
238,27
322,66

196,48
236,91
310,47
420,42

225,56
271,96
356,41
482,64

316,91
382,13
500,76
678,12

453,83
547,20
717,09
971,07

TABELA | FAMILIAR
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

Opcao 21 [E]
Opcao 21 [A]
Opcao Top 100 [A]
Opcao Top 100 [A]

79,79
89,99
116,62
157,91

91,84
103,58
134,23
181,75

102,87
116,01
150,34
203,56

113,16
127,61
165,37
223,92

124,48
140,37
181,91
246,31

141,78
159,88
207,19
280,55

184,74
208,32
269,97
365,56

212,08
239,16
309,93
419,66

297,97
336,02
435,45
589,62

426,69
481,17
623,56
844,34

TABELA | DESCRIÇÃO
Acomodação: [E] Enfermaria (internação em quarto com dois ou mais leitos) - [A] Apartamento (internação em
quarto individual com banheiro privativo)
Tabela familiar: O valor é por pessoa, somar as mensalidades 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 | OPÇÃO SAUDE 21
CENTRO
Hospitais
H Bandeirantes
H Sta Isabel
ZONA LESTE
Hospitais
Clinicordis
H Cema

H Sta Clara V Matilde
H Sto Expedito
Pronto Saude For Life
ZONA NORTE
Hospitais
H de Olhos Santana
ZONA OESTE
Hospitais
H Jardins
ZONA SUL
Hospitais
H de Olhos Paulista Paraiso
ABCD
Hospitais
Comun Terap Bezerra Menezes - SBC
GRANDE SP - NORTE
Rede própria
Guaru Dor - Guarulhos
LABORATÓRIOS
Lab Crya, Lab Clin Med Vila Alpina, Lab Maximo, Lab Femme, Lab Omni, Lab Hormon, Lab Robert Koch

REDE CREDENCIADA | OPÇÃO SAUDE 22
ABCD
Hospitais
Unid Pta Reumatologia

REDE CREDENCIADA | OPÇÃO TOP 100
ABCD
Hospitais
H Christovao da Gama - Sto Andre
LITORAL
Hospitais
Benef Port - Santos

REDE CREDENCIADA | OPÇÃO TOP 200
ABCD
Hospitais
Day H Ana Rosa - Sto Andre

PRAZOS DE CARÊNCIAS | ARC 10 | NOVO BENEFICIÁRIOS
24 horas - Atendimento em prontos-socorros, nos casos de urgência ou emergência resultada de acidente
pessoal ou complicações gestacionais.
30 dias - Consultas eletivas, exames laboratoriais, análises clinicas em bioquímica, hematologia, radiologia
simples, eletrocardiograma, quando realizados na rede credenciada, com devidas autorizações.
120 dias - Além dos benefícios acima, testes de alergia, testes e exames oftalmológicos, testes e exames em
otorrinolaringologia, teste de imunologias, testes ortópteros, demais exames de análises clínicas, cirurgias
ambulatoriais simples (porte zero), exames de anatomia patológica, colpocitopatologia, citopatologia, exames
endoscópicos, provas de função pulmonar, exame de Líquor, mapeamento de retina, exames angiológicos (vascular
periférico), teste ergométrico eletroneuromiografia, citologia oncótica, densitometria óssea, exames com contrastes
e terapias, ultrassonografias e eletroencefalografia; mamografia, endoscopia;
180 dias - Além dos benefícios acima - Internações clínicas e cirúrgicas, videolaparoscopia, radiologia
de
intervencionista, tomografias, medicina nuclear, tratamento terapêutico contratualmente coberto pelo Rol
procedimentos da ANS.
180 dias - Além dos benefícios acima - diálise e hemodiálise, procedimentos clínicos ou cirúrgicos relacionados a
implantes, internações
transplantes cobertos contratualmente e de acordo com Rol de procedimentos da ANS,
psiquiátricas, internações de doenças infectocontagiosas, hemodinâmica, neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
quimioterapia e radioterapia;
300 dias - Além dos benefícios acima - cobertura para parto a termo
720 dias - Não haverá redução para lesões e patologias preexistentes

PRAZOS DE CARÊNCIAS | ARC 20 | PARA QUEM TEM PLANO ANTERIOR DE 12 A 24 MESES
24 horas - Atendimento em prontos-socorros, nos casos de urgência ou emergência resultada de acidente
pessoal ou complicações gestacionais.
15 dias - Consultas eletivas, exames laboratoriais, análises clinicas em bioquímica, hematologia, radiologia
simples, eletrocardiograma, quando realizados na rede credenciada, com devidas autorizações.
90 dias - Além dos benefícios acima, testes de alergia, testes e exames oftalmológicos, testes e exames em
otorrinolaringologia, teste de imunologias, testes ortópteros, demais exames de análises clínicas, cirurgias
ambulatoriais simples (porte zero), exames de anatomia patológica, colpocitopatologia, citopatologia, exames
endoscópicos, provas de função pulmonar, exame de Líquor, mapeamento de retina, exames angiológicos (vascular
periférico), teste ergométrico eletroneuromiografia, citologia oncótica, densitometria óssea, exames com contrastes
e terapias, ultrassonografias e eletroencefalografia; mamografia, endoscopia;
120 dias - Além dos benefícios acima - Internações clínicas e cirúrgicas, videolaparoscopia, radiologia
intervencionista, tomografias, medicina nuclear, tratamento terapêutico contratualmente coberto pelo Rol de
procedimentos da ANS.
180 dias - Além dos benefícios acima - diálise e hemodiálise, procedimentos clínicos ou cirúrgicos relacionados a
transplantes cobertos contratualmente e de acordo com Rol de procedimentos da ANS,

implantes, internações

psiquiátricas, internações de doenças infectocontagiosas, hemodinâmica, neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
quimioterapia e radioterapia;
300 dias - Além dos benefícios acima - cobertura para parto a termo

720 dias - Não haverá redução para lesões e patologias preexistentes

PRAZOS DE CARÊNCIAS | ARC 30 | PARA QUEM TEM PLANO ANTERIOR HÁ MAIS DE 24 MESES
24 horas - Atendimento em prontos-socorros, nos casos de urgência ou emergência resultada de acidente
pessoal ou complicações gestacionais.
15 dias - Consultas eletivas, exames laboratoriais, análises clinicas em bioquímica, hematologia, radiologia
simples, eletrocardiograma, quando realizados na rede credenciada, com devidas autorizações.
70 dias - Além dos benefícios acima, testes de alergia, testes e exames oftalmológicos, testes e exames em
otorrinolaringologia, teste de imunologias, testes ortópteros, demais exames de análises clínicas, cirurgias
ambulatoriais simples (porte zero), exames de anatomia patológica, colpocitopatologia, citopatologia, exames
endoscópicos, provas de função pulmonar, exame de Líquor, mapeamento de retina, exames angiológicos (vascular
periférico), teste ergométrico eletroneuromiografia, citologia oncótica, densitometria óssea, exames com contrastes
e terapias, ultrassonografias e eletroencefalografia; mamografia, endoscopia;
90 dias - Além dos benefícios acima - Internações clínicas e cirúrgicas, videolaparoscopia, radiologia
intervencionista, tomografias, medicina nuclear, tratamento terapêutico contratualmente coberto pelo Rol de
procedimentos da ANS.
180 dias - Além dos benefícios acima - diálise e hemodiálise, procedimentos clínicos ou cirúrgicos relacionados a
transplantes cobertos contratualmente e de acordo com Rol de procedimentos da ANS, implantes, internações
psiquiátricas, internações de doenças infectocontagiosas, hemodinâmica, neurocirurgia e cirurgia cardíaca,
quimioterapia e radioterapia;
300 dias - Além dos benefícios acima - cobertura para parto a termo
720 dias - Não haverá redução para lesões e patologias preexistentes

PRAZOS DE CARÊNCIAS | REGRAS PARA REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
Redução para beneficiários até 58 anos 11 meses e 29 dias
Mínimo de 12 meses de permanência no plano anterior;
Para ter redução de carência – não pode ultrapassar 60 dias do ultimo vencimento pago ou da exclusão da
empresa.
Segurados que queiram mudar da categoria enfermaria para apartamento terá que cumprir carência de 06 meses
para nova acomodação;

OPERADORA
Santa Casa de Maua Plano de Saúde
CNPJ: 57.553.265/0001-34
ANS: Registro 403920

TAXA DE CADASTRO
20,00 por contrato

REGRAS GERAIS

Todos os hospitais somente urgência e emergência, exceto Hospital Santa Casa de Mauá.

VIGÊNCIA / VENCIMENTO
A vigência é 24 horas da data de assinatura no contrato.

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)
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

