
                                                                                            

 

UNIFESP – Universidade Federal do Estado de São Paulo 

 

Quais são os prazos legais de carências (MEC e Vinculadas)?  

 

 

Operadoras disponíveis: 

 SULAMÉRICA  

 AMIL  

 MEDIAL  

 
*NÃO HÁ PROMOÇÃO DE CARÊNCIAS. 

 

É possível incluir agregados? 

 Não. São aceitos apenas pai e mãe como dependentes especiais, se declarados no IRPF. 

 

Quais são os dependentes legais? 

Cônjuge ou Companheiro de união estável; O companheiro ou companheira na união homoafetiva, obedecidos aos mesmos 
critérios adotados para o reconhecimento da união estável; A pessoa separada judicialmente, divorciada ou que teve sua 
união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia; Os filhos ou enteados solteiros 
até 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; Os filhos ou enteados entre 21 anos e 24 anos de idade, 
dependentes economicamente do titular e estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação. O menor 
sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial. EXCLUSIVAMENTE PARA A OPERADORA SULAMÉRICA, OS FILHOS 
PODERÃO PERMANECER COMO DEPENDENTES NOS PLANOS ATÉ 35 ANOS.  

 

Qual é o mês de reajuste? 

SULAMÉRICA: Dezembro/2016 

AMIL: Fevereiro/2016 

MEDIAL: Fevereiro/2016 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

Quais os valores dos planos (Tabelas)? 

 

SULAMÉRICA 

Tabela Nacional Sem coparticipação 

 

 

AMIL 

SEM COPARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

AMIL 

COM COPARTICIPAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

REDE CREDENCIADA 

 

Consulte a rede de cada operadora sempre atualizada em: 

SULAMÉRICA: http://www.sulamerica.com.br/saude/rede/PraEmpresa_Saude_Empresarial.pdf 

Amil e Medial: https://www.amil.com.br/portal/web/servicos/saude/rede-credenciada/amil/busca-avancada 

 

 

 

SulAmérica – São Paulo Capital 

                     

https://www.amil.com.br/portal/web/servicos/saude/rede-credenciada/amil/busca-avancada


                                                                                            

                    

 

SulAmérica – São Paulo Capital e Grande São Paulo 

              

              

 



                                                                                            

 SulAmérica – Grande São Paulo 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

Amil – São Paulo Capital 

          

          

 



                                                                                            

Amil – Grande São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            

Medial  - São Paulo Capital 

                             

                             

 



                                                                                            

Medial – Grande São Paulo 

                          

 

Qual a abrangência dos planos? 

 Os planos são de abrangência nacional ou regional de atendimento. 

 

Qual o tempo de permanência do servidor no plano após o termino do vínculo? 

 1/3 do período ativo no plano (mínimo de 6 meses e máximo 2 anos de permanência). 

 

Formas de pagamento? 

 Consignação em folha ou débito em conta. Não há cobrança de taxa de adesão. 

 

 

 



                                                                                            

Quais os diferenciais da Aliança e as vantagens da Administradora? 

 Com um inovador sistema de gestão de planos de saúde. A Aliança Administradora permite ao beneficiário da entidade 
conveniada a escolha do plano de saúde de acordo com suas possibilidades financeiras e necessidade de atendimento em 
sua região de atuação ou moradia. Além disso, o beneficiário tem a liberdade para trocar de operadora sem cumprir novas 
carências, desde que atenda condições mínimas estabelecidas em cada convênio/operadora. 

 

Vantagens para os associados: 
• Liberdade para escolher o plano de saúde mais adequado às necessidades do beneficiário; 
• Flexibilidade para trocar de operadora sem cumprir novas carências; 
• Programas de qualidade de vida e monitoramento de casos crônicos; 
• Planos de saúde elaborados conforme as características da classe atendida; 

• Planos ofertados pela Aliança estão de acordo com as exigências da Portaria n° 05 do MPOG, que garantem o recebimento 
do auxílio saúde; 

• Pagamento através de consignação em folha que agiliza e facilita o ressarcimento do auxílio saúde. 

  

Vantagens para os Órgãos: 
• O Órgão conveniado não assume qualquer risco financeiro ou técnico; 
• Implantação e gerenciamento do plano em curto prazo e sem custo para o Órgão; 
• Movimentação cadastral (inclusão e exclusão) é realizada pela Aliança Administradora; 

• O RH do órgão não precisa atender individualmente o servidor para pagamento do auxílio. 

 

Existe auxilio saúde? Qual o tipo de comprovação? 

 Sim. O servidor deverá solicitar o ressarcimento do auxílio-saúde, levando uma cópia da proposta de adesão e dos 
documentos para o RH da sua Instituição. 

O valor da mensalidade do seu plano de saúde será debitado integralmente em sua conta corrente e o seu auxílio-saúde será 
creditado em seu contracheque no mês seguinte ao da prestação do serviço.  

 

Tem planos odontológicos? 

Sim. Além de planos de saúde disponibilizamos também planos odontológicos da Dental Uni. 

 

Qual a cobertura dos planos? 

Todas as coberturas são garantidas pela Lei nº 9.656, de 1998, resoluções do CONSU e regulamentações expedidas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inclusive a Resolução Normativa (RN) 167, de 2008, bem como, as 
especificações constantes da Portaria Normativa n° 625, de 21 de dezembro de 2012. 

 

Quais as formas de adesão? 

 O servidor pode aderir aos planos através de nossos canais de vendas: 

WEB: www.aliancaadm.com.br/mec/unifesp 

Televendas: 3004 7009 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 254 2622 (Demais Regiões). 

 

http://www.aliancaadm.com.br/

