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COMO PROCEDER QUANDO O ESCRITÓRIO ESTIVER FECHADO 
 
Este guia foi elaborado para auxiliar o usuário da ABAS 15 a utilizar os serviços assistenciais nos momentos em que o 
escritório da entidade se encontra fechado. 
 
Em razão de seu porte, de acordo com a regulamentação da ANS, a entidade está dispensada de manter atendimento 
em sistema de plantão 24 horas. A disponibilização de tal serviço implicaria elevação significativa dos custos 
administrativos, demandando criteriosa avaliação. 
 
Nosso escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.  
 
Dispomos de secretária eletrônica para os momentos em que o escritório se encontra fechado. Os recados gravados 
têm retorno no primeiro dia útil subsequente. 
 
A entidade disponibiliza a todos os usuários as seguintes formas de atendimento: por credenciados diretos da ABAS 15, 
por meio de nossa parceria Unimed/ABAS, além de atendimento por reembolso, sujeito a análise posterior e limites 
estabelecidos nas Resoluções do Conselho de Administração. 
 
Recomendamos a todos os usuários que conheçam a rede de atendimento próprio da ABAS 15, disponível para consulta 
em nosso site, pois os serviços assistenciais realizados como “particular”, em locais credenciados diretamente ou 
indiretamente pelo próprio plano, não têm direito ao reembolso. 
 
EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, ESCOLHA UMA DAS HIPÓTESES ABAIXO: 
 
1) Se estiver em qualquer local do território nacional, excetuadas as cidades de Campinas e São Paulo: 
 
Recomendamos a busca de atendimento em qualquer hospital credenciado pela nossa parceria com a Unimed (uso do 
cartão Unimed Campinas – Extensão Nacional).  
 
Caso não saiba qual estabelecimento procurar, entre em contato com o atendimento 24 horas da Unimed Campinas 
(0800-136688) e solicite orientação acerca do estabelecimento mais próximo e adequado. A utilização da parceria com 
a Unimed evitará a necessidade de pagamento do atendimento e posterior solicitação de reembolso. As despesas que, 
eventualmente, não forem cobertas pela Unimed, deverão ser pagas como “particular” e deverá ser obtida a respectiva 
documentação de quitação, bem como os discriminativos e relatórios médicos, para fins de apresentação ao plano e 
avaliação da restituição prevista. 
 
Se não houver serviço conveniado disponível via Unimed, qualquer hospital poderá ser utilizado, na qualidade de 
particular, solicitando-se posteriormente o reembolso respectivo, mediante apresentação dos documentos básicos 
previstos, quais sejam: nota fiscal ou recibo discriminado de pagamento do hospital (RPS’s não possuem validade fiscal 
para fins de reembolso), cópia do boletim de atendimento emergencial ou relatório médico do atendimento prestado 
e nota fiscal ou recibo discriminado dos honorários profissionais. 
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2) Se estiver na cidade de São Paulo: 
 
 
Atendimento via convênios diretos da ABAS 15:  
 
Na capital paulista, a ABAS 15 dispõe de diversos locais credenciados diretamente pela entidade (atendimento com o 
cartão da ABAS – branco e verde), que poderão realizar os atendimentos emergenciais necessários. São eles: 
 
Atendimento Geral 

 Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

 Hospital Samaritano 

 Hospital Beneficência Portuguesa (São Joaquim e São José) 

 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
 
Atendimento Especializado em Cardiologia 

 Hospital InCor 

 Hospital Beneficência Portuguesa (São Joaquim e São José) 
 
Atendimento Especializado em Pediatria e Obstetrícia 

 Hospital Samaritano 
 
 
Atendimento via parceria Unimed/ABAS:  
 
Atenção: O atendimento na capital paulista do cartão Unimed Campinas – Extensão Nacional abrange a rede 
credenciada da Central Nacional Unimed (CNU – padrão Rede Máster e apartamento privativo) 
 
Atendimento Geral 

 Hospital Santa Catarina 

 Hospital 9 de Julho 

 Hospital São Luiz 
 
Atendimento Especializado em Cardiologia 

 Hospital HCor 
 
Atendimento Especializado em Pediatria e Obstetrícia 

 Hospital Infantil Sabará 

 Pró-Matre Paulistana 

 Hospital Santa Catarina 
 
 
 
 
 
 
 



ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO 
DE EMERGÊNCIAS 

Página 3 de 3 

 
 

 

 

 
 
 
3) Se estiver em Campinas: 
 
 
Atendimento via convênios diretos da ABAS 15:  
 
Atendimento Geral, Pediatria e Obstetrícia 

 Hospital Vera Cruz 
 
 
Atendimento via parceria Unimed/ABAS:  
 
Atendimento Geral 

 Centro Médico de Campinas 
 
Atendimento em Pediatria 

 Casa de Saúde de Campinas 
 
Atendimento Obstétrico 

 Hospital Maternidade de Campinas  
 

 


