
 
 

 

 

 

UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

PRODUTO SABE 

 

A Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, operadora do plano de 

assistência médico-hospitalar Saúde Beneficência, tem a satisfação de apresentar 

proposta para atendimento médico-hospitalar aos funcionários e seus dependentes 

dessa empresa. 

Nosso plano encontra-se totalmente adaptado à regulamentação prevista na Lei 

9.656/98 e suas atualizações, colocando a disposição de seus usuários plena 

cobertura em centros médicos, ambulatórios, laboratórios, hospitais e um renomado 

corpo clínico. 

Contamos com diversos pontos de serviços credenciados em diversas especialidades, 

onde as consultas são realizadas diretamente nos consultórios particulares dos 

médicos credenciados com hora marcada, sem a necessidade da retirada prévia de 

guias. 

Nas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia o Saúde Beneficência mantém 

credenciada a Maternidade de Campinas, centro de referência na área em nossa 

região, realizando internações, partos e demais atendimentos. 

O Saúde Beneficência, por ser uma operadora sem fins lucrativos, pode oferecer aos 

seus usuários um excelente plano de saúde com o suporte de uma instituição que 

conta com a qualidade e tradição, de quem há mais de 140 anos cuida da saúde de 

várias gerações de Campinas e região. 

 
Nossa área de atuação engloba os municípios de Campinas, Valinhos, Vinhedo, 

Sumaré, Jaguariúna, Artur Nogueira, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, 

Hortolândia, Paulínia, Monte Mor, Holambra, Engenheiro Coelho, contando 

também nestas cidades com os consultórios médicos, laboratórios e demais serviços 

credenciados. Nas demais cidades do Brasil, nossos usuários dispõem da rede 

ABRAMGE que representa a associação de diversos hospitais presentes em todo o 

país. Assim os usuários do plano Saúde Beneficência, podem viajar tranquilos, pois 

caso precisem de atendimento de urgência ou emergência, é só ligar de qualquer parte 

do Brasil para o telefone existente no verso do cartão e obter a localização do hospital 

credenciado mais próximo. 



 
 

 

 

 

 

Cliente Saúde Beneficência tem atendimento de urgência e emergência domiciliar 

garantido pela Medicar Emergências Médicas (apenas região de Campinas). O 

serviço é prestado por pré-atendimento médico via telefone e conta também com o 

envio de ambulância com UTI móvel até o paciente nos casos de urgências e 

emergências.  

Através de uma parceria com a rede de drogarias Farmáxima e Drogaria São Paulo, os 

clientes do Saúde Beneficência têm garantido descontos em medicamentos, artigos de 

perfumaria e cosméticos. Para medicamentos genéricos o desconto é de 30%, para os 

de marca 20% e 5% para artigos de perfumaria e cosméticos. São mais de 50 

estabelecimentos em Campinas e região, que podem ser consultadas no 

www.redefarmaxima.com.br e www.drogariasaopaulo.com.br  

 

 

 

 

Características do plano e preços das mensalidades: 

 

 

 
 
Plano SABE TOTAL: Cobertura completa para consultas, exames, cirurgias, 
internações sem qualquer tipo de coparticipação nos custos. As consultas poderão ser 
realizadas diretamente nos consultórios particulares da rede credenciada por livre 
escolha do usuário, sem a necessidade da obtenção de guias e contempla os Hospitais 
credenciados da região. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

HOSPITAIS E COBERTURAS 
PRODUTO 

SABE 
TOTAL 

Hospital Beneficência Portuguesa; �  

Maternidade de Campinas; �  

Hcor – Hospital do Coração Campinas; �  

Casa de Saúde Campinas (apenas Pediatria) 
*** �  

Centro Clínico – Rua Tiradentes; �  

Centro Oftalmológico – Campinas; �  

Medicar Emergências Médicas; �  

Rede de descontos Farmáxima; �  

Rede de descontos Drogaria São Paulo; �  

Rede ABRAMGE; �  

Rede credenciada de  clínicas, médicos e 
laboratórios em– Campinas e região; �  

Santa Casa de Valinhos  �  

Santa Gertrudes de Cosmópolis; �  

Santa Casa de Vinhedo; �  

Hospital Bom Samaritano de Artur Nogueira; �  

Hospital Sagrado Coração de Jesus de Monte 
Mor; �  

 

 

*No momento, devido a pandemia, o atendimento pediátrico foi transferido para o 

Hospital Vera Cruz 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
Quem pode entrar no plano? 
 
 
Titulares: Funcionários estatutários ou no regime da CLT da Unicamp ativos ou aposentados. 

- Dependentes: serão aqueles que compõem o núcleo familiar do titular, regularmente 

inscritos, a saber: 

 Cônjuge; Companheira (o), havendo união estável de no mínimo 2 (dois) anos ou filhos em 

comum e desde que não concorra com o cônjuge; 

 Filhos inválidos de qualquer idade; 

 Filhos solteiros e adotivos até 24 (vinte e quatro) anos; 

 O menor sob guarda, tutelado e o curatelado, todos por decisão judicial; 

 Enteados (as), solteiros até 24 anos. 

– Agregados: Pai, mãe, sogro (a); 

Filhos (as) e enteados (as) do titular, solteiros a partir de 25 anos. 

Netos do titular desde que solteiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela de Carências 

 

A) Procedimentos nos casos de urgência e emergência: 24 (vinte e quatro) horas; 
 Consultas médicas (incluindo consultas com nutricionista, psicólogo e 
terapiaocupacional), psicoterapia, exames simples e fisioterapia: 30 (trinta) dias; 
B) Atendimento de remoção inter-hospitalar: 30 (trinta) dias; 
C) Exames sofisticados à exceção de tomografia e ressonância magnética: 30 (trinta)dias; 
D) Exames Especiais (audiometria, Ecocardiograma, Mamografia, Radiologia 
Contrastada, Holter, Teste Ergométrico, Mapa, Densitometria Óssea, Ultra-sonografia em 
geral sem punção ou Doppler Complementar, Colonoscopia) - 90 (noventa) dias; 
E) Procedimentos clínicos e cirúrgicos ambulatoriais: 180 (cento e oitenta) dias; 
F) Internações e cirurgias eletivas, radioterapia, quimioterapia, procedimentos de 
Cirurgia cardíaca e hemodinâmica, procedimentos clínicos e cirúrgicos ambulatoriais, 
inclusive litotripsia, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada: 180 (cento 
e oitenta) dias; 
G) Hemodiálise crônica – 180 (cento e oitenta) dias; 
H) Internação psiquiátrica – 180 (cento e oitenta) dias; 
I) Genética (procedimentos diagnósticos) – 180 (cento e oitenta) dias; 
J) Septação gástrica (cirurgia obesidade mórbida) – 180 (cento e oitenta) dias; 
k) Exames de alta complexidade (radiologia intervensionista, ecocardiograma de esforço 
ou stress farmacológico, ultra-som com Doppler, angiografia, medicina nuclear, tomografia, 
ressonância magnética, exames laboratoriais de alta complexidade – hormônios e imunologia, 
polissonografia, mapeamento cerebral, eletroneuromiografia, provas de função respiratória, 
cateterismo cardíaco, exames oftalmológicos – retinografia, biometria, paquimetria, 
microscopia e ceratoscopia – e exames otoneurológicos) – 180 (cento e oitenta) dias; 
L) Transplante de cobertura obrigatória nos termos do Rol da ANS, cirurgia refrativa 
nos termos do Rol de procedimentos da ANS: 180 (cento e oitenta) dias; 
M) Órteses e Próteses - 180 (cento e oitenta) dias; 
N) Parto a Termo – 300 (trezentos) dias; 
O) Mudança de acomodação para quarto privativo: 180 (cento e oitenta) dias. 
DOENÇAS OU PRÉ-EXISTENTES – 720 DIAS 
 


