
 
 
BELO HORIZONTE/MG 
Tabela vigente a partir 01/06/2020 Nº de registro na ANS: 34.852-0 

 

 

PRODUTO VERSÁTIL (AMBULATORIAL+ODONTO – Rede Preferencial - 02 a 29 VIDAS               
(Venda permitida apenas nas BH e Contagem) 

 
Condições de aceitação: 
 

 Vigências – Dia 01, 10 e 20. 
 MEI mínimo 6 meses 
 Mínimo 02 VIDAS 
 Dependentes legais – Cônjuge e filhos até 29 anos. 

Carências: 
 

 Cobertura para Urgência e emergência, nos termos previstos neste Contrato, bem como procedimentos de diagnóstico e 
de prevenção em saúde bucal: A partir da vigência; 

 Cobertura para Consultas médicas / Exames  Simples e Especiais: A partir da vigência; 
 Cobertura para Procedimentos: 180 (cento e oitenta) dias; 
 Cobertura para Consulta e sessões com nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, procedimentos de 

fisioterapia e psicoterapia: 30 (trinta) dias; 
 Cobertura para Cirurgias ambulatoriais: 180 (cento e oitenta) dias; 
 Cobertura para Procedimentos de radiologia e dentística: A partir da vigência; 
 Cobertura para Procedimentos de periodontia: A partir da vigência; 
 Cobertura para Procedimentos de endodontia: A partir da vigência; 
 Cobertura para Procedimentos de Próteses Dentárias: A partir da vigência; 
 Cobertura para Demais Casos, bem como para novos procedimentos decorrentes de atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS: 180 (cento e oitenta) dias. 
 

Abrangência:Grupo de municípios.Área de atuação: Municípios de Belo Horizonte e Contagem, estado de Minas Gerais. 
 

AMBULATÓRIAL COM ODONTOLÓGICO 
 

COPARTICIPAÇÃO 
 

 R$31,00 (trinta e um reais) nas consultas eletivas. 
 R$39,00 (trinta e nove reais) nas consultas em pronto socorro. 
 R$7,00 (sete reais) nos exames e procedimentos simples, terapias simples (por sessão) - fisioterapia, 

nutrição, fonoaudiologia, psicoterapia/psicologia, terapia ocupacional e outros atendimentos ambulatoriais 
simples (até R$ 60,00) 

 R$31,00 (trinta e um reais) nos exames e procedimentos especiais e complexos, demais terapias especiais 
e complexas (quimioterapia, radioterapia, hemodiálise) e outros atendimentos ambulatoriais especiais e 
complexos (acima de R$ 60,00) 

 
 MENSALIDADE  

Faixa Etária Valor % de Reajuste 
Entre as Faixas 

Faixa Etária Valor % de Reajuste Entre 
as Faixas 

00 a 18 anos R$      38,63  39 a 43 anos R$      72,29 14,00% 

19 a 23 anos R$      41,72 8,00% 44 a 48 anos R$      83,85 16,00% 

24 a 28 anos R$      46,73 12,00% 49 a 53 anos R$      99,78 19,00% 

29 a 33 anos R$      53,74 15,00% 54 a 58 anos R$    125,73 26,00% 

34 a 38 anos R$      63,41 18,00% 59 anos ou + R$    177,27 41,00% 
 


