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A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DA BAHIA - CAAB, órgão da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia, nos termos do art. 62, da lei 8.906/94, no uso 
das atribuições que lhe foram outorgadas pelo artigo 9º do seu Regimento Interno, institui o 
Regulamento Geral do Plano de Assistência à Saúde, denominado OAB SALUS, que será 
oferecido aos seus beneficiários titulares, dependentes e agregados que aderirem às regras a 
seguir aduzidas.  

 

 

Capítulo I - Objeto do Regulamento 

Art. 1º – O presente regulamento tem por objeto a prestação de serviços na forma de Plano 
Privado de Assistência à Saúde, conforme previsto no inciso I, art. 1º da Lei nº 9.656/98, 
abrangendo cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar, de natureza clínica, 
cirúrgica, obstétrica, de diagnóstico e terapia, visando o tratamento de todas as doenças 
listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde /10º Revisão - CID – 10, conforme Rol de Procedimentos anexo à Resolução Normativa 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - RN/ANS nº 167, de 09 de janeiro de 2008, 
publicada no Diário Oficial da União em 10 de janeiro de 2008, e suas possíveis atualizações, 
para o plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, aos beneficiários titulares, dependentes 
e agregados regularmente inscritos, na forma e condições deste instrumento. 

 

 

Capítulo II - Natureza do Regulamento 

Art. 2º - O presente regulamento traça as diretrizes do plano de assistência à saúde que será 
oferecido aos beneficiários titulares, dependentes e agregados da CAAB, possuindo 
característica de contrato de adesão. 

 

Capítulo III – Características do Plano de Saúde 

NOME DO PRODUTO OAB SALUS FAMILIAR 

TIPO DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL POR ADESÃO 

SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM 
OBSTETRÍCIA 

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ESTADO DA BAHIA E DE SERGIPE 

PADRÃO DE ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL 
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Capítulo IV - Condições de Admissão 

Art. 3º - Serão considerados como BENEFICIÁRIOS TITULARES, para todos os efeitos deste 
regulamento, os advogados e estagiários inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil - Seção Bahia e Sergipe. 

Art. 4º – Serão considerados como BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES, as pessoas com grau de 
parentesco ou afinidade ou dependência econômica em relação ao BENEFICIÁRIO TITULAR, 
para todos os efeitos deste regulamento: 

a) O (a) cônjuge; 

b) Os (as) filhos (as) solteiros (as) até 21 anos; 

c) Os (as) filhos (as) solteiros (as) e/ou os filhos tutelados (as), até completarem 
24 anos, desde que estejam cursando o nível superior; 

d) O enteado e os menores sob a guarda por força de decisão judicial, que ficam 
equiparados aos filhos; 

e) O (a) companheiro (a) que comprove união estável conforme Lei Civil, sem 
eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial; 

f) Os (as) filhos (as) comprovadamente inválidos (as); 

g) Os genitores, economicamente dependentes do titular, mediante a comprovação 
de renda não superior a 2 (dois) salários mínimos. 

Art. 5º - Serão considerados como BENEFICIÁRIOS AGREGADOS, aqueles com grau de 
parentesco ou afinidade em relação ao BENEFICIÁRIO TITULAR: 

a) Os (as) irmãos (ãs) e sobrinhos (as). 

b) Os (as) netos (as) e bisnetos (as). 

Art. 6º – A inclusão de beneficiários a este plano de saúde deverá ser requerida pelo 
BENEFICIÁRIO TITULAR e será processada após a entrega, à CAAB, do “Termo de Adesão” 
devidamente preenchido e assinado por cada um dos beneficiários inscritos, com os 
respectivos nomes e qualificação completa de cada um. 

§1º - O “Termo de Adesão”, de cada beneficiário a ser incluído neste plano de 
saúde integrará o presente regulamento para todos os fins de direito. 

§2º - O “Termo de Adesão” para menores de 18 anos de idade deverá ser 
preenchido e assinado pelo BENEFICIÁRIO TITULAR ou seu responsável legal. 

§3º - O BENEFICIÁRIO TITULAR obriga-se a apresentar o “Termo de Adesão”, de 
cada beneficiário dependente ou agregado que eventualmente será inscrito, até o 
dia 05 de cada mês. 

§4º - Os beneficiários dependentes e agregados estarão vinculados ao 
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BENEFICIÁRIO TITULAR no que diz respeito a todas as características do plano ora 
escolhido. 

Art. 7º - Serão considerados como beneficiários deste plano privado de assistência à saúde, 
com todas as obrigações, responsabilidades e direitos, todos os participantes que cumprirem 
plenamente os requisitos de admissão previstos nesse regulamento, fornecendo cópia dos 
seguintes documentos, que comprovarão a veracidade das informações prestadas: 

I - Carteira de Identidade Profissional expedida pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Bahia ou Sergipe; 

II - Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

III - Comprovante de Residência. 

Art. 8º - É assegurada a inclusão: 

I - Do recém-nascido, filho natural ou adotivo do BENEFICIÁRIO TITULAR, isento 
do cumprimento dos períodos de carência, contanto que, simultaneamente: 

a) Já tenham sido cumpridas, integralmente, pelo BENEFICIÁRIO TITULAR, 
as carências relativas à cobertura obstétrica; e 

b) A inscrição do recém nascido seja realizada pelo BENEFICIÁRIO TITULAR 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o nascimento. 

§1º - Ao recém-nascido não caberá qualquer alegação de doença ou lesão 
preexistente, sendo-lhe garantida a assistência durante os primeiros 30 (trinta) 
dias de vida dentro da cobertura do plano do BENEFICIÁRIO TITULAR, assim como 
estará garantida a sua inscrição na operadora sem a necessidade de cumprimento 
de qualquer período de carência ou de cobertura parcial temporária ou agravo. 

§2º - Caso o nascimento ocorra quando o BENEFICIÁRIO TITULAR (pai ou mãe) 
ainda estiver cumprindo carências, o recém-nascido observará o prazo restante de 
cumprimento das mesmas para, então, ter direito ao atendimento previsto neste 
regulamento. 

II - Do filho adotivo, menor de doze anos, com aproveitamento de todos os 
períodos de carência já cumpridos pelo beneficiário adotante. 

Art. 9º - A CAAB entregará aos beneficiários regularmente inscritos o Cartão Individual de 
Identificação que, acompanhado de documento de identidade, e comprovante de pagamento 
da mensalidade do mês vigente, os habilitará aos atendimentos previstos neste regulamento. 

 

Capítulo V - Cobertura e Procedimentos Garantidos 

Art. 10- A CAAB assegurará aos beneficiários regularmente inscritos, e depois de satisfeitas as 
respectivas condições, a cobertura básica prevista neste capítulo, compreendendo a cobertura 



REGULAMENTO GERAL 

6 

de todas as especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, visando o 
tratamento de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde /10º Revisão - CID – 10, conforme Resolução Normativa da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - RN/ANS nº 167, 09 de janeiro de 2008, publicada 
no Diário Oficial da União em 10 de janeiro de 2008. 

Parágrafo Único: O atendimento, obedecida a segmentação assistencial e a área 
de abrangência geográfica estabelecida no presente regulamento, será assegurado 
independentemente do local de origem do evento. 

Cobertura Ambulatorial 

Art. 11 - A cobertura ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou 
em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde/ANS, 
observadas as seguintes exigências: 

I -  Cobertura de consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e 
especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina - CFM; 

II -  Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais 
procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente, ou cirurgião-dentista, mesmo quando realizados 
em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação; 

III -  Cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, 
na forma prevista no presente regulamento; 

IV -  Cobertura dos procedimentos de fisioterapia listados no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde vigente à época do evento, em número ilimitado de sessões 
por ano, que poderão ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, 
conforme indicação do médico assistente; 

V -  Cobertura de 06 (seis) consultas ou sessões, por ano de adesão, não 
cumulativas, com nutricionista e com terapeuta ocupacional, conforme indicação do 
médico assistente; 

VI -  Cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais: 

a) Hemodiálise e diálise peritonial - CAPD; 

b) Quimioterapia ambulatorial: aquela baseada na administração de 
medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o 
controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, 
conforme prescrição do médico assistente, que, independentemente da via de 
administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob 
intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro do 
estabelecimento de Unidades de Saúde, tais como, hospitais, clínicas, 
ambulatórios e urgência e emergência; 
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c) Radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletronterapia 
etc.); 

d) Hemoterapia ambulatorial; 

e) Cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, inclusive para cirurgia 
oftalmológica refrativa (PRK ou LASIK), em casos de pacientes com mais de 
18 (dezoito) anos e grau estável há pelo menos 01 (um) ano, com Miopia 
moderada e grave, de graus entre - 5,0 a – 10,0, com ou sem astigmatismo 
associado com grau até –4,0; ou Hipermetropia até grau 6,0, com ou sem 
astigmatismo associado com grau até 4,0. 

VII - Cobertura dos procedimentos de hemodinâmica ambulatoriais, na forma 
prevista pelo Rol de Procedimentos e eventos em Saúde/ANS; 

VIII - Atendimento às emergências psiquiátricas, assim consideradas as situações 
que impliquem em risco de vida ou de danos físicos para o próprio ou para terceiros 
(incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e auto-agressão) e/ou em risco de 
danos morais e patrimoniais importantes; 

IX - A psicoterapia de crise, entendida como o atendimento intensivo prestado por 
um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de doze 
semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e 
podendo ser limitada a doze sessões por ano de adesão, não cumulativas.    

Cobertura Hospitalar com Obstetrícia 

Art. 12 - A cobertura hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar definidos 
na Lei 9.656, de 1998, observadas as seguintes exigências: 

I -  Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor 
máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Medicina; 

II -  Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou 
similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do 
médico assistente; 

III -  Cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de 
enfermagem e alimentação; 

IV -  Cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da 
evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, 
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e 
radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 

V -  Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados; 

VI -  Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 
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dezoito anos e com idade igual ou superior a sessenta anos; 

VII -  Cobertura de despesas de acompanhante como para aqueles portadores de 
necessidades especiais, conforme indicação do médico assistente;  

VIII -  Cobertura de cirurgia odontológica buco-maxilo-facial realizada por 
profissional habilitado pelo seu Conselho de Classe, incluindo a cobertura de 
exames complementares solicitados pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado 
pelo respectivo conselho de classe, desde que restritos à finalidade de natureza 
odontológica, e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, 
transfusões, assistência de enfermagem e alimentação que forem ministrados 
durante o período de internação hospitalar; 

IX -  Cobertura da estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos 
odontológicos passíveis de realização em consultório, mas que por imperativo 
clínico necessitem de internação hospitalar, incluindo a cobertura de exames 
complementares solicitados pelo cirurgião-dentista assistente, habilitado pelo 
respectivo conselho de classe, desde que restritos à finalidade de natureza 
odontológica.  

X -  Cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais, cuja 
necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada como 
internação hospitalar: 

a)  Hemodiálise e diálise peritonial - CAPD; 

b)  Quimioterapia; 

c)  Radioterapia incluindo radiomoldagem, radioimplante e braquiterapia; 

d)  Hemoterapia; 

e)  Nutrição parenteral ou enteral; 

f)  Procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica; 

g)  Embolizações e radiologia intervencionista; 

h)  Exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos; 

i)  Fisioterapia.   

XI -  Cobertura dos transplantes autólogos, de rins e córneas, bem como as 
despesas com os procedimentos vinculados, incluindo todas aquelas necessárias à 
realização do transplante, incluindo as despesas assistenciais com doadores vivos, 
os medicamentos utilizados durante a internação e o acompanhamento clínico no 
pós-operatório imediato e tardio dos pacientes, exceto fornecimento de medicação 
de manutenção; 

XII -  Cirurgia plástica reparadora e a reconstrutiva de mama, utilizando-se de 
todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente 
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de utilização de técnica de tratamento de câncer; 

XIII -  Custeio integral de, pelo menos, trinta dias de internação, por ano de 
regulamento, não cumulativos, em hospital psiquiátrico ou em unidade ou 
enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos 
psiquiátricos em situação de crise;  

XIII a. - Após os 30 (trinta) primeiros dias de internação, não cumulativos, no 
transcorrer de um mesmo ano de adesão, a CAAB cobrará co-participação do 
beneficiário no porcentual de 50% do custeio de cada diária excedida, tal como 
autorizado pela legislação em vigor; 

XIV -  Custeio integral de, pelo menos, quinze dias de internação, por ano de 
adesão, não cumulativos, em hospital geral, para pacientes portadores de quadros 
de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de 
dependência química que necessitem de hospitalização; 

XIV a. - Após os 15 (quinze) primeiros dias de internação, não cumulativos, no 
transcorrer de um mesmo ano de adesão, a CAAB cobrará co-participação do 
beneficiário no porcentual de 50% do custeio de cada diária excedida, tal como 
autorizado pela legislação em vigor; 

XV -  Todos os atendimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos 
psiquiátricos, aí incluídos os procedimentos médicos necessários ao atendimento 
das lesões auto-infringidas;  

XVI -  Oito semanas anuais de tratamento em regime de hospital-dia para os 
portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise; 

XVII -  Para os diagnósticos F00 a F09, F20 a F29, F70 a F79 e F90 a F98 
relacionados na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, será garantida a 
cobertura de tratamento em regime de hospital-dia por cento e oitenta dias por 
ano; 

XVIII -  Cobertura dos procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao 
parto e puerpério;  

XIX -  Cobertura de um acompanhante indicado pela mulher durante o trabalho de 
parto, e pós-parto imediato. 

XX -  Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do 
beneficiário, titular ou dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, 
sendo vedada qualquer alegação de Doença e Lesão Preexistente ou aplicação de 
Cobertura Parcial Temporária - CPT ou Agravo. 
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Capítulo VI - Exclusões de Cobertura 

Art. 13 - Estão excluídos da cobertura deste regulamento: 

I -  Qualquer procedimento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde em vigor; 

II -  Qualquer procedimento realizado antes do início da cobertura ou do 
cumprimento das carências previstas, bem como aquele que eventualmente for 
realizado após a exclusão do beneficiário. 

III -  Tratamento clínico ou cirúrgico experimental: é aquele que emprega 
fármacos, vacinas, testes diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja segurança, 
eficácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou 
III, ou que utilizem medicamentos ou produtos para a saúde não registrados no 
país, bem como, aqueles considerados experimentais pelo Conselho Federal de 
Medicina - CFM, ou o tratamento a base de medicamentos com indicações que não 
constem da bula registrada na AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 
ANVISA (uso off-label). 

IV -  Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e 
próteses para o mesmo fim: todo aquele que não visa restaurar função parcial ou 
total de órgão ou parte do corpo humano lesionada seja por enfermidade, 
traumatismo ou anomalia congênita; 

V -  Inseminação artificial: técnica de reprodução assistida que inclui a 
manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções 
de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de 
oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou 
transferência intratubária  do zigoto, entre outras técnicas; 

VI -  Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade 
estética, procedimentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais e 
clínicas de idosos; 

VII -  Oxigenoterapia hiperbárica; 

VIII -  Escleroterapia de varizes para fins estéticos; 

IX -  Fornecimento de medicamentos e produtos importados não nacionalizados: 
medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados são aqueles 
produzidos fora do  território nacional e sem registro vigente na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

X -  Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar: medicamentos 
para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, 
ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de 
saúde  habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser 
adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados 



REGULAMENTO GERAL 

11 

em ambiente externo  ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e 
urgência e emergência); 

XI -  Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não relacionados com o 
ato cirúrgico e não reconhecidos pela AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA (ANVISA): considerando-se prótese como qualquer dispositivo 
permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão 
ou tecido, e órtese qualquer dispositivo permanente ou transitório, incluindo 
materiais de osteossíntese, que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, 
sendo não ligados ao ato cirúrgico aqueles dispositivos cuja colocação ou remoção 
não requeiram a realização de ato cirúrgico; 

XII -  Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou 
não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

XIII -  Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados 
pela autoridade competente; 

XIV -  Transplantes, à exceção de córnea, rim e os transplantes autólogos de 
medula; 

XV -  Aluguel de equipamentos hospitalares; 

XVI -  Cirurgia refrativa (PRK ou LASIK) para pacientes com menos de 18 (dezoito) 
anos, para aqueles com grau estável em período inferior a 01 (um)  ano e para 
aqueles pacientes que não apresentem os requisitos mínimos estabelecidos no Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde e neste regulamento; 

XVII -   Cirurgias plásticas, exceto as reparadoras que estejam causando 
problemas funcionais e as reconstrutivas de mama, para mutilação decorrente  de 
utilização de técnica de tratamento de câncer; 

XVIII -  Serviços telefônicos, produtos de hotelaria, de higiene pessoal ou 
qualquer outra despesa que não seja vinculada diretamente à cobertura de 
assistência à saúde; 

XIX -  Enfermagem em caráter particular, em regime hospitalar ou domiciliar; 

XX -  Internação eletiva para a realização de exames complementares que não 
envolvam objetivamente o controle da evolução da doença para fins de elucidação, 
tais como necropsia, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo; 

XXI -  Aparelhos ortopédicos não ligados ao ato cirúrgico tais como muletas, botas, 
tipóias, etc; 

XXII -  Procedimentos relacionados com acidentes de trabalho, bem como de 
saúde ocupacional, compreendidos os exames admissionais, demissionais e 
periódicos. 
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Capítulo VII - Vigência 

Art. 14 – A vigência do presente regulamento se iniciará a partir da data de assinatura do 
beneficiário no respectivo “Termo de Adesão” ou do pagamento da primeira mensalidade, o 
que ocorrer primeiro, e terá duração mínima de 12 (doze) meses consecutivos.  

 

Capítulo VIII – Condições de Renovação Automática 

Art. 15 – A vigência do presente regulamento, após os primeiros 12 (doze) meses, renovar-
se-á automaticamente, prorrogando-se por tempo indeterminado, caso não ocorra 
manifestação em contrário. 

Parágrafo Único - Não será exigida pela CAAB qualquer taxa ou outro valor como 
condição para a renovação da adesão do beneficiário. 

 

Capítulo IX - Períodos de Carência 

Art. 16 - Os beneficiários do plano OAB SALUS deverão cumprir os seguintes prazos de 
carência, que serão contados a partir da data de adesão do beneficiário ao plano: 

Procedimentos Carências 

Urgências e Emergências 24 (vinte e quatro) horas 

Consultas 30 (trinta) dias 

Exames Simples (hemograma, glicemia, colesterol, urina tipo I, 
raios X sem contraste, parasitológico de fezes), 
ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma, 
eletroencefalograma, ecocardiograma, teste ergométrico e 
exames oftalmológicos. 

30 (trinta) dias 

Exames de análises clínicas, anatomopatológicos e 
citopatológicos (exceto necrópsia), audiometria, colposcopia e 
colpocitologia, densitometria óssea, eletromiografia, 
endoscopia digestiva, exames radiológicos contrastados, 
exames e testes alergológicos, otorrinolaringológicos, líquor, 
prova de função pulmonar, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, eletrococleografia, mapeamento com 
tálio ou gálio, fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, 
cintilografia, litotripsia extracorpórea, hibridização molecular, 
mapeamento cerebral, duplex scan, core biopsy, tilt teste, 
exames de biologia molecular, tratamento dermatológico. 

90 (noventa) dias 

Exames e procedimentos de Alta Complexidade assim 
classificados pelo Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde/ANS. 

180 (cento e oitenta) dias 



REGULAMENTO GERAL 

13 

Terapias (nutrição, psicoterapia, escleroterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional). 

180 (cento e oitenta) dias 

Demais Procedimentos Ambulatoriais. 180 (cento e oitenta) dias 

Internações Clínicas 180 (cento e oitenta) dias 

Internações Cirúrgicas 180 (cento e oitenta) dias 

Demais Procedimentos Hospitalares 180 (cento e oitenta) dias 

Partos a termo 300 (trezentos) dias 

 

Capítulo X - Doenças e Lesões Preexistentes 

Art. 17 – As Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) são aquelas que o beneficiário ou seu 
representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da adesão ao plano privado de 
assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei nº 9656/98, o inciso IX do art 4º da Lei nº 
9961/00 e as diretrizes estabelecidas na RN nº 162/07. 

Art. 18 - O beneficiário deverá informar ao plano de saúde OAB SALUS, através da Declaração 
de Saúde, todas as doenças ou lesão preexistentes, à época da adesão contratual, sob pena de 
caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão ou perda da qualidade de beneficiário. 

I - Em caso de necessidade de realização de entrevista qualificada para apuração 
da existência de doença ou lesão preexistente, o beneficiário será orientado e 
avaliado por um médico do plano de saúde “OAB SALUS”, sem qualquer ônus para o 
beneficiário;  

II - Caso o beneficiário opte por ser orientado por médico não pertencente à lista 
de profissionais da rede credenciada do Plano de Saúde OAB SALUS, poderá fazê-
lo, desde que assuma o ônus financeiro dessa entrevista; 

III - O objetivo da entrevista qualificada é orientar o beneficiário para o correto 
preenchimento da Declaração de Saúde, onde são declaradas as doenças ou lesões 
que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor, no momento da adesão ao plano, 
além de esclarecer questões relativas aos direitos de cobertura e conseqüências da 
omissão de informações; 

IV - Sendo constatada por perícia ou na entrevista qualificada ou através de 
declaração expressa do beneficiário, a existência de doença ou lesão que possa 
gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos de alta tecnologia e de 
procedimentos de alta complexidade, o Plano de Saúde “OAB SALUS” não oferecerá 
cobertura total no caso de doenças ou lesões preexistentes.  

Art. 19 - Quando verificada pela CAAB a existência de lesões ou doenças preexistentes na 
oportunidade da declaração de saúde, o beneficiário portador de doença ou lesão preexistente 
identificada poderá optar por uma das seguintes situações:  
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a) COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA - CPT, implicando na suspensão pelo 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses da cobertura de eventos 
cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade 
relacionados à(s) doença(s) ou lesão (ões) identificada (s); ou  

b) AGRAVO, implicando no acréscimo no valor da mensalidade prevista neste 
regulamento.  

§1º - A opção do beneficiário entre o agravo ou a cobertura parcial temporária 
deverá figurar em declaração expressa e específica, que fará parte integrante do 
presente regulamento. 

§2º - Nos casos em que a opção da CONTRATANTE seja pelo AGRAVO, o valor 
correspondente ao agravamento, bem como seu período de vigência, serão 
previamente informados, por meio de uma declaração a ser assinada pelas partes, 
ficando uma via para cada uma das partes. 

Art. 20 - É facultada à CAAB submeter o beneficiário à realização de exame ou perícia, para 
verificar a existência de doença ou lesão preexistente, desde que tal perícia seja realizada no 
momento da contratação.  

Parágrafo Único - Caso seja realizado exame ou perícia, no momento da adesão, 
a CAAB, em hipótese alguma, poderá alegar doença ou lesão preexistente do 
beneficiário pelo prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses.  

Art. 21 - Caso sejam identificados indícios de fraude, referente à omissão de conhecimento de 
doenças e Lesões Preexistentes por ocasião da adesão ao plano, a CAAB comunicará 
imediatamente ao consumidor e poderá oferecer as opções de cobertura parcial temporária - 
CPT, agravo ou abrir processo administrativo para julgamento da alegação de informação de 
omissão na declaração de saúde. 

§1º - Caso seja aberto o processo administrativo junto ao órgão regulador, para 
julgamento da alegação de informação de omissão de doença ou lesão 
preexistente, não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura 
assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de regulamento, até a 
publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo. 

§2º - Se comprovada junto à ANS a omissão de doença ou lesão preexistente na 
declaração de saúde, o beneficiário será responsável pelo pagamento das despesas 
realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que 
tiver recebido comunicado ou notificação da operadora alegando a existência de 
doença ou lesão preexistente não declarada.  

§3º - A CAAB poderá comprovar o conhecimento prévio do beneficiário sobre sua 
condição quanto à existência de doença e lesão, durante o período de 24 (vinte e 
quatro meses), podendo a omissão de essa informação ser considerado 
comportamento fraudulento.  

I -  À CAAB caberá o ônus da prova. 
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II -  A CAAB poderá utilizar-se de qualquer documento legal para fins de 
comprovação.  

 

Capítulo XI - Cobertura de Urgência e Emergência 

Art. 22 – É garantida pela CAAB cobertura dos atendimentos nos casos de urgência e de 
emergência médicas, assim definidas como: 

a) Emergência: situações que impliquem risco imediato de vida ou de lesões 
irreparáveis para o paciente, caracterizadas em declaração do médico 
assistente; 

b) Urgência: situações resultantes de acidentes pessoais ou de complicações 
no processo gestacional. 

Art. 23 - A cobertura ambulatorial garante cobertura de urgência e emergência limitada até as 
primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 

Parágrafo Único - Quando necessária, para a continuidade do atendimento de 
urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura 
hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor 
que 12 (doze) horas, em razão de o beneficiário ainda estar cumprindo carências 
para esta segmentação assistencial, a cobertura cessará, sendo que a 
responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do 
beneficiário, não cabendo ônus à CAAB. 

Art. 24 - A cobertura hospitalar garante cobertura aos atendimentos de urgência e emergência 
que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até sua alta ou que sejam 
necessários à preservação da vida, órgãos e funções. 

§1º - Quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos 
de carência, este deverá abranger cobertura limitada as primeiras 12 (doze) horas 
de atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação. 

§2º - O atendimento de urgência decorrente de acidente pessoal será garantido, 
sem restrições, depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da vigência do 
regulamento. 

§3º - Estará garantida a cobertura para os atendimentos de urgência e 
emergência quando se referirem ao processo gestacional. Todavia, se o beneficiário 
estiver cumprindo carência para a cobertura obstétrica, o atendimento será limitado 
as 12 (doze) primeiras horas. 

Art. 25 - Os atendimentos caracterizados como urgência e emergência, que envolvam acordo 
de cobertura parcial temporária por doenças ou lesões preexistentes, terão cobertura limitada 
as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, se houver necessidade do uso de leitos de alta 
tecnologia, procedimentos de alta complexidade e eventos cirúrgicos relacionados diretamente 
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à doença ou lesão preexistente declarada. 

Reembolso em Casos de Urgência e Emergência 

Art. 26 - A CAAB assegurará o reembolso, no limite das obrigações contratuais, das despesas 
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, nos casos exclusivos de urgência ou 
emergência, quando não for possível a utilização de serviços próprios, contratados ou 
credenciados pela operadora.  

Art. 27 - O reembolso de que trata o artigo anterior será realizado com base nos valores da 
“Tabela de Referência” que é utilizada pela CAAB no pagamento de seus prestadores, vigente 
na data do pagamento e à disposição para fins de consulta, na sede administrativa desta 
operadora.  

Art. 28 – O prazo para a CAAB efetuar o reembolso será, no máximo, de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente serão 
devolvidos, na hipótese de reembolso parcial: 

a) Solicitação de reembolso através de preenchimento de formulário próprio; 

b) Relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, descrição 
do tratamento e respectiva justificativa dos procedimentos realizados, data do 
atendimento e, quando for o caso, período de permanência no hospital e data 
da alta hospitalar, CID da doença básica, descrição das complicações quando 
for o caso e relatório de alta; 

c) Conta Hospitalar discriminando quantidade e tipo de materiais e 
medicamentos consumidos, com preço por unidade, juntamente com notas 
fiscais, faturas ou recibos do hospital; 

d) Recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, auxiliares 
e outros, com os respectivos CRM’S, discriminando funções e evento a que se 
referem; 

e) Comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de 
diagnóstico e terapia, e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do 
médico assistente e exame anátomo patológico decorrente de procedimento 
cirúrgico. 

§1º - Os valores dispostos na Tabela de Referência nunca serão inferiores àqueles 
praticados pela CAAB no pagamento aos seus prestadores. 

§2º - Os beneficiários terão até doze meses, contados da data de ocorrência do 
evento de urgência e emergência, para solicitar o reembolso, sob pena de 
prescrição desse direito, tal como determina a lei civil brasileira. 

Art. 29 - Somente serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que 
originou o atendimento ao beneficiário, realizado enquanto perdurar o estado de urgência ou 
emergência. 
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Art. 30 - O prazo prescricional para que o associado solicite o reembolso será de 12 (doze) 
meses, na forma da legislação civil em vigor. 

Art. 31 -Não havendo manifestação expressa do associado no prazo previsto no artigo 
anterior, o beneficiário perderá o direito ao reembolso. 

Art. 32 - O plano OAB SALUS não possui responsabilidade pela cobertura de urgência e 
emergência, nem pelo reembolso dessas despesas, quando o atendimento se der fora da área 
de abrangência geográfica prevista no regulamento, ou quando o atendimento for realizado em 
área que possua prestador conveniado ao plano. 

 

Capítulo XII - Remoção 

Art. 33 - A CAAB garantirá a remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outros 
estabelecimentos hospitalares, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos neste 
regulamento, em território brasileiro. 

Art. 34 - Aos beneficiários também será garantida pela CAAB a cobertura de remoção, depois 
de realizados os atendimentos classificados como urgência e emergência, quando 
caracterizada, pelo médico assistente, a falta de recursos oferecidos pela unidade para 
continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação quando essa cobertura 
não estiver garantida, em razão do beneficiário ainda estar cumprindo carências. 

§1º - Caberá a CAAB o ônus e a responsabilidade da remoção do paciente para 
uma unidade do SUS que disponha dos recursos necessários a garantir a 
continuidade do atendimento. 

§2º - Na remoção, a CAAB deverá disponibilizar ambulância com os recursos 
necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade 
sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade SUS. 

§3º - Quando o paciente ou seus responsáveis optarem, mediante assinatura de 
termo de responsabilidade, pela continuidade do atendimento em unidade diferente 
daquela definida no §1º deste artigo, a CAAB estará desobrigada da 
responsabilidade médica e do ônus financeiro da remoção. 

§4º - Nos casos previstos neste artigo, quando não possa haver remoção por 
risco de vida, o beneficiário e o prestador do atendimento deverão negociar entre si 
a responsabilidade financeira da continuidade da assistência, desobrigando-se, 
assim, a CAAB, desse ônus. 

Art. 35 – Estará garantida a remoção inter hospitalar para o SUS, nos casos de Doença ou 
Lesão Preexistente, que se dará apenas para eventos e procedimentos objeto do acordo de 
Cobertura Parcial Temporária se houver necessidade do uso de leitos de alta tecnologia, 
procedimentos de alta complexidade e eventos cirúrgicos relacionados diretamente à doença 
ou lesão preexistente declarada. 
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Capítulo XIII - Mecanismos de Regulação 

Cartão Individual de Identificação 

Art. 36 - A CAAB fornecerá aos beneficiários incluídos no presente regulamento o Cartão 
Individual de Identificação, com prazo de validade e indicação das características básicas deste 
plano de saúde, incluindo eventual imposição de cumprimento de Cláusula de Cobertura Parcial 
Temporária - CPT. 

§1º - A qualquer tempo, poderá a CAAB alterar o Cartão Individual de 
Identificação ou adotar novo sistema de distinção de seus beneficiários, para uma 
melhor prestação dos serviços. 

§2º - Para a fruição dos direitos e vantagens deste plano de saúde, é condição 
obrigatória a apresentação, pelos beneficiários, do Cartão Individual de 
Identificação válido, acompanhado de um documento original de identidade 
legalmente reconhecido e do recibo de pagamento da mensalidade vigente. 

§3º - Ocorrendo a perda, inutilização por quebra ou defeito, ou extravio de 
quaisquer documentos, incluindo o Cartão Individual de Identificação, o beneficiário 
deverá comunicar o fato, por escrito à CAAB, em 48 (quarenta e oito) horas, para 
cancelamento e, quando for o caso, emissão de segunda via. 

§4º - Poderá ser cobrada taxa de emissão de segunda via do Cartão Individual de 
Identificação, inserida na mensalidade do mês subseqüente ou paga na sede da 
CAAB. 

Condições de Atendimento 

Art. 37 - A CAAB assegurará aos beneficiários regularmente inscritos os procedimentos 
ambulatoriais, clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, 
nas condições previstas a seguir: 

I - Consultas: os beneficiários serão atendidos no consultório do médico 
escolhido, dentre os credenciados da CAAB; 

II - Atendimentos clínicos ambulatoriais: serão prestados nos consultórios, nas 
clínicas e hospitais próprios ou contratados.  

III - Exames Complementares, serviços auxiliares e terapias: serão prestados pela 
rede credenciada da CAAB, desde que solicitados por profissional médico. 

IV - Atendimentos de Urgência e Emergência e Internações: serão prestados nos 
pronto-socorros e hospitais credenciados, observando: 

a)  As internações deverão ser solicitadas pelo médico, salvo em casos de 
urgência e emergência, e serão processadas mediante pedido firmado por 
médico assistente e Guia de Internação expedida pela CAAB. 

b)  Nos casos de urgência e emergência o beneficiário, ou quem por ele 
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responda, terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da 
internação, para providenciar os documentos acima mencionados.  

c)  O beneficiário obriga-se, ao se internar, a fornecer à administração do 
hospital, juntamente com a guia de internação, o documento oficial de 
identidade e o documento individual de identificação emitido pela CAAB, com 
validade não vencida. 

d)  O prazo de internação, fixado pela CAAB, constará na guia expedida e 
corresponderá à média de dias utilizados para patologias semelhantes. Em 
caso de necessidade de prorrogação do prazo de internação previamente 
autorizado, o beneficiário, ou quem por ele responda, deverá apresentar à 
CAAB a respectiva solicitação do médico assistente.  

Parágrafo Único - Os serviços assegurados serão prestados exclusivamente na 
área de abrangência geográfica do presente regulamento, dentro dos recursos 
credenciados pela CAAB e somente pelos médicos credenciados, conforme relação 
entregue a CONTRATANTE, excetuando-se os casos de urgência e emergência. 

Divergências Técnicas 

Art. 38 -  Em situações de divergências técnicas que eventualmente possam ocorrer durante a 
vigência do presente regulamento, a CAAB se compromete a: 

I -  Fornecer ao beneficiário laudo circunstanciado, quando solicitado, bem como 
cópia de toda a documentação relativa às questões de impasse que possam surgir 
no curso do regulamento, decorrente da utilização dos mecanismos de regulação; 

II -  Garantir ao beneficiário o atendimento pelo profissional avaliador no prazo 
máximo de um dia útil a partir do momento da solicitação, para a definição dos 
casos de aplicação das regras de regulação, ou em prazo inferior quando 
caracterizada a urgência; 

III - Garantir, no caso de situações de divergências médicas a respeito de 
autorização prévia, a definição do impasse através de junta constituída pelo 
profissional solicitante ou nomeado pelo beneficiário, por médico da CAAB e por um 
terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais acima nomeados, cuja 
remuneração ficará a cargo da CAAB. 

Rede de Prestadores 

Art. 39 - Neste ato será entregue para cada um dos beneficiários inscritos pela CONTRATANTE 
o Guia de Serviços de Saúde editado pela CAAB, com o rol dos médicos, dos hospitais, das 
clínicas e estabelecimentos de serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT) 
credenciados, com respectivos endereços e telefones, de acordo com o produto objeto da 
presente contratação. 

Art. 40 - Os beneficiários também poderão obter informações sobre a rede credenciada da 
CAAB pelo site www.caab.org.br ou pelo telefone: (71) 3327-8777. 
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Art. 41 - É facultada à CAAB a exclusão ou substituição de entidade hospitalar por outra 
equivalente, mediante comunicação prévia ao beneficiário e a ANS, com 30 (trinta) dias de 
antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou 
infração das normas sanitárias e fiscais em vigor, conforme o artigo 17, parágrafo 1° da Lei 
9656/98. 

Art. 42 - Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, a CAAB deverá 
solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando: 

I. Nome da entidade a ser excluída; 

II. Capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão; 

III. Impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, 
correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante; e 

IV. Justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter 
cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o 
consumidor. 

Art. 43 - Se o descredenciamento de estabelecimento hospitalar ocorrer durante a internação 
de qualquer dos beneficiários regularmente inscritos no plano, o mesmo permanecerá 
internado, até a regular alta hospitalar, e as despesas apuradas correrão por conta da CAAB. 

Art. 44 - Ocorrendo o descredenciamento a que se refere o artigo anterior, os beneficiários 
terão direito de prosseguir o seu tratamento com qualquer outro profissional ou 
estabelecimento de serviços de saúde, integrante da rede credenciada da CAAB, sem que esta 
tenha que efetuar qualquer indenização pela substituição havida. 

Co-Participação 

Art. 45 - A co-participação é a participação na despesa assistencial a ser paga pelo 
beneficiário diretamente à CAAB, após a realização do procedimento. 

Art. 46 - Este regulamento prevê co-participação em consultas, exames, terapias e 
internações, tal como previsto a seguir: 

I – consultas: a partir da 2ª (segunda) consulta (exclusive), por mês, o beneficiário 
deverá assumir a participação de 40% (quarenta por cento) dos custos, por cada 
consulta; 

II – exames de apoio diágnóstico – terápico: a partir do 2° (segundo) exame 
(exclusive), por ano, o beneficiário deverá assumir a participação de 40% 
(quarenta por cento) dos custos, por cada exame;   

III – fonoaudiologia: a partir da 48º (quadragésima oitava) sessão (exclusive), por 
ano, o beneficiário deverá assumir a participação de 50% (cinqüenta por cento) dos 
custos, por cada sessão;  

IV – psicoterapias: a partir da 24º (vigésima Quarta) sessão (exclusive), por ano, o 
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beneficiário deverá assumir a participação de 50% (cinquenta por cento) dos 
custos, por cada sessão;  

V – fisioterapia: a partir da 20º (vigésima) sessão (exclusive) por ano para cada 
patologia, o beneficiário deverá assumir a participação de 30% (trinta por cento) 
dos custos por cada sessão, exceto para os casos de acidentes pessoais e cirurgias 
traumatológicas. 

VI – acupuntura: a partir da 20º (vigésima) sessão (exclusive) por ano, o 
beneficiário deverá assumir a participação de 30% (trinta por cento) dos custos por 
cada sessão.  

VII – escleroterapia: a partir da 10º (décima) sessão (exclusive) por ano, o 
beneficiário deverá assumir a participação de 30% (trinta por cento) dos custos por 
cada sessão. 

VIII – psiquiatria: internamentos em unidade ou enfermaria psiquiátrica em 
hospital geral, após os 30 (trinta) primeiros dias de internação, o beneficiário 
deverá assumir a participação de 50% do custeio de cada diária excedida;  

IX – dependência química - internamentos em hospital geral, após os 15 (quinze) 
primeiros dias de internação, o beneficiário deverá assumir 50% do custeio de cada 
diária excedida.  

Art. 47 - Os percentuais de co-participação estipulados serão cobrados por procedimento 
realizado e por beneficiário, tendo como base de cálculo os valores dos procedimentos 
praticados pela CAAB no pagamento de seus prestadores, conforme tabela disponível para 
consulta em sua sede. 

Art. 48 - Será responsabilidade do BENEFICIÁRIO TITULAR o pagamento da co-participação 
estipulada, por si e por todos os seus beneficiários dependentes ou agregados inscritos no 
presente plano de saúde, que será cobrada pela CAAB juntamente com o boleto mensal. 

 

Capítulo XIV - Formação do Preço 

Art. 49 - A formação dos preços de remuneração do presente plano é pré-estabelecida. 

 

Capítulo XV – Pagamento 

Art. 50 - A CAAB emitirá boletos individualizados a cada um dos BENEFICIÁRIOS TITULARES, 
que se responsabilizarão, por si e por seus dependentes e agregados, pelo pagamento da 
importância mensal obtida pela soma dos valores das mensalidades conforme a quantidade de 
beneficiários inscritos no plano. 

Art. 51 - Os valores das mensalidades serão cobrados de acordo com a faixa etária em que 
cada beneficiário (titular e dependente) esteja incluído, a saber: 
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 Faixa Etária: Valor (R$) 

1º De 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; R$ 160,34 

2º De 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; R$ 201,56 

3º De 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; R$ 226,96 

4º De 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; R$ 248,58 

5º De 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; R$ 275,93 

6º De 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; R$ 316,07 

7º De 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; R$ 435,06 

8º De 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; R$ 513,16 

9º De 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; R$ 725,59 

10º 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. R$ 961,61 

 

Art. 52 - Será acrescido aos valores acima estipulados, apenas no pagamento da 1º (primeira) 
mensalidade, o valor de R$ 10,00 (dez reais) correspondente à taxa de inscrição. 

Parágrafo Único - A taxa de inscrição será cobrada para cada nova inscrição 
solicitada pelo BENEFICIÁRIO TITULAR, junto com a respectiva mensalidade. 

Art. 53 - Os boletos das mensalidades serão pagos até o dia 05 de cada mês. 

Parágrafo Único - Quando a data de vencimento cair em dia em que não haja 
expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado até o primeiro dia útil 
subseqüente. 

Art. 54 - Se o BENEFICIÁRIO TITULAR não receber documento que o possibilite realizar o 
pagamento de sua obrigação, até cinco dias antes do respectivo vencimento, deverá solicitá-lo 
diretamente à CAAB para que não se sujeite às conseqüências de juros de mora e multa. 

Art. 55 - Ocorrendo impontualidade no pagamento da mensalidade, serão cobrados juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com a variação do IGP-M 
(Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa moratória de 
2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado. 

 

Capítulo XVI – Reajustes 

Art. 56 - A mensalidade poderá sofrer aumento, anualmente, decorrente da impactação de 
custo do Plano de Saúde OAB SALUS, de fatores incontroláveis que incidam sobre a aquisição 
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de insumos básicos para a execução dos serviços cobertos por este regulamento; ou de 
procedimentos inseridos na medicina; ou de novos métodos de diagnóstico e terapia e avanços 
tecnológicos do setor; além daqueles advindos de mudança na legislação com repercussão 
financeira e de aumento da sinistralidade ou da utilização dos serviços. 

Art. 57 - A apuração do percentual de impactação será feita anualmente com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, observando o reajuste indicado 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

Art. 58 - A mensalidade paga pelos beneficiários poderá ser acrescida, em caráter 
extraordinário e por período limitado, de taxa extra, aprovada por Assembléia Geral dos 
Associados, uma vez que se comprove déficit operacional provocado por aumento excepcional 
das despesas assistenciais ou mudança nas normas estabelecidas pela ANS para o cálculo de 
reservas de risco e operacional. 

 

Capítulo XVII - Faixas Etárias 

Art. 59 - As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada 
beneficiário inscrito esteja enquadrado.  

Parágrafo Único - Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos beneficiários que importe 
em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será aumentada 
automaticamente, no mês subseqüente do aniversário do beneficiário. 

Art. 60 - As faixas etárias para os fins deste regulamento são: 

 Faixa Etária: 

1º De 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; 

2º De 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; 

3º De 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; 

4º De 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; 

5º De 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 

6º De 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; 

7º De 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; 

8º De 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; 

9º De 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinqüenta e oito) anos; 

10º 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. 

 

Art. 61 - Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados 
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pela CAAB, observadas as seguintes condições: 

I -  O valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes 
o valor da primeira faixa etária; 

II -  A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser 
superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas.  

Art. 62 - A variação do valor da mensalidade em decorrência da mudança da faixa etária 
corresponderá aos percentuais indicados abaixo, incidindo sempre sobre o preço 
correspondente a faixa etária anterior: 

Faixa Etária: Percentual de Reajuste 

Da 1ª para 2ª faixa 25,71% 

Da 2ª para 3ª faixa 12,61% 

Da 3ª para 4ª faixa 9,52% 

Da 4ª para 5ª faixa 11,00% 

Da 5ª para 6ª faixa 14,74% 

Da 6ª para 7ª faixa 37,64% 

Da 7ª para 8ª faixa 17,95% 

Da 8ª para 9ª faixa 41,39% 

Da 9ª para 10ª faixa 32,52% 

 

Capítulo XVIII - Condições de Vínculo do Beneficiário 

Art. 63 - O presente regulamento possuirá os vínculos: ativo, inativo e  associativo, em razão 
do ingresso dos seguintes beneficiários: 

I - O vínculo ativo refere-se aos advogados e estagiários regularmente inscritos 
nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – Seções da Bahia e de Sergipe, e 
seus dependentes e agregados. 

II -  O vínculo inativo refere-se a beneficiários titulares que perderam sua 
condição de advogado, em razão da ocupação de cargo integrante da carreira 
técnico-jurídica, e seus dependentes e agregados.  

 

Capítulo XIX - Condições de Perda da Qualidade de Beneficiário 

Art. 64 - O BENEFICIÁRIO TITULAR, bem como seus dependentes e agregados, serão 
excluídos do presente plano de saúde se houver atraso no pagamento do boleto de 
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mensalidade por período superior a 60 (trinta) dias consecutivos ou não, desde que a CAAB o 
notifique da inadimplência no 50º (qüinquagésimo) dia e sem prejuízo do direito desta 
requerer judicialmente a quitação do débito com suas conseqüências moratórias. 

Art. 65 – O BENEFICIÁRIO TITULAR e/ou seus dependentes e agregados também serão 
excluídos do presente regulamento nas seguintes situações:  

I - Por qualquer motivo, deixar de atender às condições exigidas para sua 
inscrição. 

II - Perder o vínculo de caráter associativo com a CAAB; 

III - Fraude comprovada cometida pelo beneficiário, a saber: 

a) Utilização indevida do cartão individual de identificação, ou seja, quando o 
beneficiário, agindo comprovadamente com culpa ou dolo, autorizar terceiro a 
utilizar seu cartão para realização de quaisquer procedimentos; 

b) Omissão de doença ou lesão preexistente na oportunidade da Declaração de 
Saúde, depois de devidamente comprovada pela CAAB junto a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS, no respectivo processo administrativo. 

Art. 66 - A exclusão do BENEFICIÁRIO TITULAR cancelará a inscrição de seus respectivos 
dependentes, caso em que será obrigatória a devolução do Cartão Individual de Identificação 
de todos os usuários. 

 

Capítulo XX - Disposições Gerais 

Art. 67 - Os beneficiários com mais de sessenta anos de idade, as gestantes, lactantes, 
lactentes e crianças até cinco anos têm privilégio na marcação de consultas, exames e 
quaisquer outros procedimentos. 

Art. 68 - Na eventualidade de insatisfação quanto ao plano ou atendimento dos profissionais e 
empregados da CAAB, o beneficiário deverá encaminhar reclamação escrita para o endereço da 
CAAB. 

Art. 69 - Qualquer tolerância não implica perdão, novação, renúncia ou alteração do pactuado. 

Art. 70 – O BENEFICIÁRIO TITULAR, por seus dependentes e agregados, reconhece 
expressamente que seu vínculo é apenas com a CAAB, mesmo em caso de atendimento por 
outras empresas. 

Art. 71 – A CAAB não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado particularmente com 
médicos, hospitais ou entidades, CAA´s ou não. 

Art. 72 – As partes deverão observar e respeitar a legislação vigente relativa ao sigilo médico, 
especialmente o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução 1246/88 do Conselho Federal 
de Medicina. 
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Art. 73 - O BENEFICIÁRIO TITULAR, por seus dependentes e agregados, autoriza a CAAB a 
prestar todas as informações de natureza cadastral ou não, quando solicitadas pelos órgãos de 
fiscalização de assistência à saúde. 

Art. 74 -  É obrigação do BENEFICIÁRIO TITULAR comunicar formalmente qualquer alteração 
dos dados cadastrais, inclusive mudança de endereço. Assim não procedendo estará isentando 
a CAAB de qualquer responsabilidade ou conseqüência por falha de comunicação. 

Art. 75 - Este regulamento foi elaborado em conformidade com a legislação vigente, assim, 
qualquer alteração das normas que implique em necessária modificação do que aqui foi 
pactuado, poderá ensejar ajuste das condições, inclusive com possíveis reflexos na 
contraprestação. 

Art. 76 - Fica eleito o foro da Justiça Federal para dirimir qualquer demanda que verse sobre o 
presente regulamento, com jurisdição no domicílio do beneficiário. 

 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DA BAHIA – CAAB. 
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