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1. ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
 

 Leia atentamente as informações contidas neste Manual. 

- A utilização da rede de médicos e estabelecimentos hospitalares/diagnósticos 
credenciados garante a cobertura integral das despesas assistenciais. 

- Recomendamos o prévio conhecimento de toda a rede de convênios próprios do plano    
SAÚDE ABAS 15. O uso de profissionais ou estabelecimentos previamente credenciados, 
na qualidade de particular, ensejará o não reembolso da despesa realizada. 

- É obrigatória a autorização prévia para utilização dos serviços credenciados (ou 
particulares), exceto em caso de consultas médicas e atendimentos de 
urgência/emergência em pronto-socorro. 

- É necessário respeitar os prazos carenciais regulares para a utilização dos serviços.  

- Para utilizar os convênios, você deverá consultar a relação dos serviços e 
estabelecimentos disponíveis e seguir as orientações indicadas. É importante lembrar que 
a carteira de identificação do Plano só é válida nos estabelecimentos listados.  

- O sistema de convênios também significa considerável redução nos gastos do plano de 
saúde. Portanto, sempre que possível, utilize-o, pois você estará fortalecendo uma 
entidade que também é sua. 

- Lembre-se de que os serviços que lhe forem prestados na condição de paciente 
“particular”, em estabelecimentos credenciados, não serão reembolsáveis. Portanto, 
insistimos na necessidade de sua atenção quanto à rede credenciada existente.  

- Em caso dúvida ou problema, com respeito à utilização dos serviços credenciados, entre 
em contato com nosso Departamento Médico pelo telefone (19) 3235-3540 ou pelo          
e-mail gerenciamedica@abas15.org.br ou falecom@abas15.org.br. 
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2. RELAÇÃO DE LABORATÓRIOS E CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM CONVENIADAS 

 

 
Para utilizar os serviços de exames diagnósticos abaixo, dirija-se ao local de atendimento 
escolhido e identifique-se através da carteira do Plano ABAS (branca e azul) e de um 
documento de identidade. Você deverá apresentar, ainda, o pedido médico dos exames 
(original) e a autorização de atendimento emitida pela entidade (senha de atendimento), que 
serão retidos pelo laboratório para posterior encaminhamento à ABAS 15. Nada lhe será 
cobrado. Os serviços serão faturados diretamente ao plano.  
É sempre prudente ligar para o local em que você pretende realizar seus exames, a fim de se 
informar sobre os horários e o procedimento a ser seguido para a precisa efetivação dos 
mesmos.  

 
 

AMERICANA 
 
1) Laboratório Previlab 
Av. Brasil, 499 – Centro 
Fone:  (19) 3461 2946 
www.previlab.com.br 
 
 

ARAÇATUBA 
 
1) Laboratório São Paulo de Análises Clínicas 
Rua Tiradentes, 1086 
Fone: (18) 3623 2649 
www.laboratoriosaopaulo.com.br 
 
2) DIMEN Medicina Nuclear 
Rua Floriano Peixoto, 522 – Vila Mendonça 
Fone: (18) 3622 2402 
www.dimen.com.br 
 
 
 

http://www.previlab.com.br/
http://www.laboratoriosaopaulo.com.br/
http://www.dimen.com.br/
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BARUERI (ALPHAVILLE) 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. Juruá, 434  
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 3049 6999 
www.delboniauriemo.com.br 
 
 

BRAGANÇA PAULISTA 
 

1) DIMEN Medicina Nuclear 
Av. São Francisco de Assis, 218 – Jardim São José 
Fone: (11) 40331972 
www.dimen.com.br 
 
 

CAÇAPAVA 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Av. Cel. Manoel Inocêncio, 577 - Centro 
Fone: (12) 36532992 
www.oswaldocruz.com.br 
 
 

CAMPINAS 
 
1) Laboratório Premier 
Rua Visconde de Taunay, 283 - Guanabara 
Fone: (19) 32323144 
www.prevlab.com.br 
 
2) Laboratório Emílio Ribas 
Rua Barata Ribeiro, 306 - Guanabara 
Fone: (19) 32361866 
www.labemilioribas.com.br 
 
3) Ecocenter Serviços de Ecografia e Monitorização Fetal 
Rua Maria Monteiro, 956 - Cambuí 
Fone: (19) 37058800 
www.ecocenter.med.br 
 

http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.dimen.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
http://www.prevlab.com.br/
http://www.labemilioribas.com.br/
http://www.ecocenter.med.br/
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4) Laboratório Franceschi 
Rua José Villagelin Jr., 59 – Cambuí (outras unidades disponíveis) 
Central de Atendimento: (19) 35145000 
www.laboratoriofranceschi.com.br 
 
5) RCC - Radiologia Clínica de Campinas 
a- Unidade Via Norte-Sul 
Av. José de Souza Campos, 840 (Via Norte-Sul) - Cambuí 
Fone: (19) 37535700 
b- Unidade Casa de Saúde de Campinas - Centro 
Praça Dr. Tóffoli, 28 
Fones: (19) 37363481 (RX) / (19) 37393333 (TC, RM e US) 
c- Unidade COC – Centro de Oncologia de Campinas 
Rua Alberto de Salvo, 311 – Barão Geraldo 
Fone: (19) 37873432/37873400 
www.radiologiaclinicadecampinas.com.br 
 
6) Laboratório Franco do Amaral 
Av. Francisco Glicério, 1894 – Centro (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 3231 6577 
www.francodoamaral.med.br 

 

7) Laboratório Confiance 
Av. Orozimbo Maia, 1000 – Cambuí (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 3727 3393 
www.confiance.com.br 
 
8) Laboratório Ramos de Souza 
Rua Olavo Bilac, 267 – Cambuí (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 3112 5500 
www.ramosdesouza.com.br 

 

9) Laboratório Stelini 
Rua Coronel Quirino, 613 – Cambuí (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 3255 0502 
www.stelini.com.br 
 
 
 
 
 

http://www.laboratoriofranceschi.com.br/
http://www.radiologiaclinicadecampinas.com.br/
http://www.francodoamaral.med.br/
http://www.confiance.com.br/
http://www.ramosdesouza.com.br/
http://www.stelini.com.br/
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10) DIMEN Medicina Nuclear 
Av. Benjamin Constant, 1717 – Centro 
Fone: (19) 37332000 e 0800110202 
www.dimen.com.br 

 

11) Exame de Dermatoscopia Digital 
Dr. Leonardo Ávila Ferreira 
Agendamento e informações diretamente no escritório da entidade 
 
12) Diagmed 
Av. Brasil, 884 – Guanabara 
Fone: (19) 37435000 
www.diagmed.com.br 
 
 
 

CAMPOS DO JORDÃO 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Av. Dr. Januário Miráglia, 608 – Abernéssia 
Fone: (12) 36623894 
www.oswaldocruz.com.br 
 
 

CAPIVARI 
 
1) Laboratório Previlab 
Rua XV de Novembro, 1120 – Centro 
Fone: (19) 34911792 
www.previlab.com.br 
 
 

CARAGUATATUBA 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Av. Anchieta, 196 - Centro 
Fone: (12) 38831468 
www.oswaldocruz.com.br 
 
 

http://www.dimen.com.br/
http://www.diagmed.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
http://www.previlab.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
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CORDEIRÓPOLIS 
 
1) Imagem – Centro de Diagnósticos 
Rua Santos Dumont, 310 
Fone: (19) 35466070 
 
 

COTIA 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Rua Municipal Marginal, 23750 – Granja Vianna 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 30496999 
www.delboniauriemo.com.br 
 
 

CURITIBA 
 
1) Laboratório Frischmann Aisengart 
Diversas unidades em Curitiba e região metropolitana 
Unidades também em Paranaguá e Matinhos 
Central de Atendimento ao Cliente: (41) 40040103 
www.labfa.com.br 
 
 

GUARATINGUETÁ 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Rua Visconde de Guaratinguetá, 227 – Centro 
Fone: (12) 31323100 
www.oswaldocruz.com.br 
 

http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.labfa.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
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GUARULHOS 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. Paulo Faccinni, 291 – Macedo 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 30496999 
www.delboniauriemo.com.br 
 
2) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Av. Salgado Filho, 47 – Centro (outra unidade disponível) 
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br 
 
 

INDAIATUBA 
 
1) Centro de Imagem Diagnóstica - CID 
Rua Pedro Gonçalves, 710 – Centro 
Fone: (19) 38011955 
 
2) Centrolab 
Rua Candelária, 643 – Centro (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 38756033 
www.centrolab.com.br 
 
 

ITAPETININGA 
 
1) UDI - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO ITAPETININGA 
Rua Dr. Virgílio de Rezende, 1000 – Centro 
Fone: (15) 32726239 
www.uditapetininga.com.br 
 
 

http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.lavoisier.com.br/
http://www.centrolab.com.br/
http://www.uditapetininga.com.br/
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ITU 
 
1) Pinheiros Diagnósticos por Imagem 
Rua Capitão Silvio Fleming, 109 – Centro 
Fone: (11) 40137100 
www.urpinheiros.com.br 
 
 

JACAREÍ 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Rua João Américo da Silva, 325 – Centro 
Fone: (12) 39519475 
www.oswaldocruz.com.br 
 
2) Plani Diagnósticos Médicos por Imagem 
Unidade 1: Rua Major Acácio Ferreira, 500 – Centro 
Fone: (12) 39611665 
Unidade 2: Rua Ernesto Duarte, 70 – Pq. Califórnia 
Fone: (12) 37975411 
www.plani.com.br 
 
 

JAGUARIÚNA 
 
1) Laboratório Franceschi 
Praça Mogi-Mirim, 153  
Fone: (19) 38374175 
www.laboratoriofranceschi.com.br 
 
 

JUNDIAÍ 
 
1) Laboratório Jorge Eid 
Rua Anchieta, 409 – Centro 
Fone: (11) 45861744 
www.jorgeeid.com.br 
 

http://www.urpinheiros.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
http://www.plani.com.br/
http://www.laboratoriofranceschi.com.br/
http://www.jorgeeid.com.br/
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2) Pinheiros Diagnóstico por Imagem 
Unidade 1: Rua Anchieta, 549 – Chácara Urbana 
Fone:  (11) 45234700 
Unidade 2: Euclides da Cunha, 303 – Chácara Urbana 
Fone: (11) 45234700 
www.urpinheiros.com.br 
 
3) ICON – Diagnóstico Médico por Imagem 
Unidade 1: Rua Prof. Luiz Rosa, 55 – Vila Gotardo 
Unidade 2: Rua Sócrates de Oliveira, 111 – Chácara Urbana 
Unidade 3: Rua Pitangueiras, 651 – Vianelo 
Unidade 4: Rua Professor Luiz Rosa, 13 – Vila Gotardo 
Central de Agendamento e Informações: (11) 3109 7100 
www.icondiagnosticos.com.br 
 
4) A+ Medicina Diagnóstica 
Av. Jundiaí, 643 – Anhangabaú  
Central de Atendimento: (11) 31398000 
www.amaissaude.com.br 
 

LIMEIRA 
 
1) Laboratório Previlab 
Rua Presidente Roosevelt, 755 – Centro (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 34415311 
www.previlab.com.br 
 
2) Imagem – Centro de Diagnósticos 
Rua Humaitá, 500 – Centro 
Fone: (19) 34434520/34954060 
 
 

MARÍLIA 
 
1) Laboratório Dr. Alaur 
Av. Pedro de Toledo, 760 - Centro 
Fone: (14) 34333707 
 
2) Ultra-Rad Serviços Radiológicos 
Rua Bahia, 141 – Centro 
Fone: (14) 34022020 

http://www.urpinheiros.com.br/
http://www.icondiagnosticos.com.br/
http://www.amaissaude.com.br/
http://www.previlab.com.br/
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3) CMD – Centro Médico Diagnóstico 
Rua Marechal Deodoro, 38 – Centro 
Fone: (14) 34023030 
www.cmdmarilia.com.br  
 
 

NITERÓI 
 
1) Bronstein – Medicina Diagnóstica 
Rua Dr. Borman, 23 – Loja 2 - Centro 
Central de Atendimento ao Cliente: (21) 22278080 
www.bronstein.com.br  
 
 

OSASCO 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. General Bittencourt, 255 – Centro  
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 30496999 
www.delboniauriemo.com.br  
 
2) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Praça Padroeira do Brasil, 211 – Centro 
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br  
 

PAULÍNIA 
 
1) Laboratório Franceschi 
Rua Santa Cruz, 263 – Nova Paulínia 
Fone: (19) 38445095 
www.laboratoriofranceschi.com.br 
 
 

PINDAMONHANGABA 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Rua Dr. Frederico Machado, 109 – Centro 
Fone: (12) 36421066  
www.oswaldocruz.com.br 
 

http://www.cmdmarilia.com.br/
http://www.bronstein.com.br/
http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.lavoisier.com.br/
http://www.laboratoriofranceschi.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
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PIRACICABA 

 
1) Laboratório Previlab 
Av. Independência, 940 – Bairro Alto (outras unidades disponíveis) 
Fone: (19) 34296900 
www.previlab.com.br 
 
2) Santa Casa de Piracicaba 
Exames realizados: Radiologia, TC, Ultrassom, Densitometria Óssea, Mamografia, Endoscopia, 
Laringoscopia, Ecocardiografia, Teste Ergométrico, Holter e MAPA 
Av. Independência, 953 – Bairro Alto 
Radiologia, Ultrassom, Densitometria e Mamografia: (19) 34175031 
TC e RM: (19) 34175908 
Endoscopia e Laringoscopia: (19) 34348631 ou 34175000 (Ramal 6815) 
Exames Cardiológicos: (19) 34224555 ou 34175000 (Ramais 6811 e 6809)  
www.santacasadepiracicaba.com.br  
 

POÇOS DE CALDAS 
 
1) DIMEN Medicina Nuclear 
Rua Gentil Messias, 270 - Kitate 
Fone: (35) 37155247 
www.dimen.com.br 
 
 

 
RIBEIRÃO PRETO 

 
1) DIMEN Medicina Nuclear 
Av. Independência, 2125 – Jardim Sumaré 
Fone: (16) 36238281 
www.dimen.com.br 
 
 

RIO CLARO 
 
1) Laboratório Rio Claro 
Av. Três, 544 – Centro 
Fone: (19) 35244755 
www.laboratoriorioclaro.com.br  

http://www.previlab.com.br/
http://www.santacasadepiracicaba.com.br/
http://www.dimen.com.br/
http://www.dimen.com.br/
http://www.laboratoriorioclaro.com.br/
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2) Laboratório Evangélico 
Av. 20, 794 – Santa Cruz 
Fone: (19) 35222828 
www.laboratorioevangelico.com  
 
3) Laboratório São Lucas 
Av. 2, 529 – Centro 
Fone: (19) 35248656 
www.laboratoriosaolucas.com.br  
 

RIO DAS PEDRAS 
 
1) Laboratório Previlab 
Rua Prudente de Moraes, 444 – Centro 
Fone: (19) 34936562 
www.previlab.com.br 
 
 

RIO DE JANEIRO 
 
1) Bronstein – Medicina Diagnóstica 
Diversas unidades disponíveis - consulte 
Central de Relacionamento: (21) 22278080 
www.bronstein.com.br  
 
2) Lâmina Medicina Diagnóstica 
Diversas unidades disponíveis - consulte 
Central de Relacionamento: (21) 25383939 
www.lamina.com.br  
 
 

SALTO 
 
1) Laboratório Premier 
Av. Dom Pedro II, 781 
Fone: (11) 40293128 
www.prevlab.com.br 
 
 

http://www.laboratorioevangelico.com/
http://www.laboratoriosaolucas.com.br/
http://www.previlab.com.br/
http://www.bronstein.com.br/
http://www.lamina.com.br/
http://www.prevlab.com.br/
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SANTA GERTRUDES 
 
1) Laboratório São Lucas 
Rua 2, 628 – Centro 
Fone: (19) 35453888 
www.laboratoriosaolucas.com.br  
 

 
SANTO ANDRÉ 

 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. Portugal, 1171 – Centro  
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 30496999 
www.delboniauriemo.com.br  
 
2) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Av. Pereira Barreto, 42 – Shopping ABC 
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br  
 
 

SANTOS 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. Ana Costa, 300 – Vila Matias 
Central de Atendimento ao Cliente: (13) 40046999 
www.delboniauriemo.com.br  
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 
1) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Av. Lucas Nogueira Garcês, 755 - Centro 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 30496999 
www.delboniauriemo.com.br  
 
2) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Rua Tasman, 265  
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br  
 

http://www.laboratoriosaolucas.com.br/
http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.lavoisier.com.br/
http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.lavoisier.com.br/
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SÃO CAETANO DO SUL 
 
1) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Av. Goiás, 1699 – Santo Antônio 
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br  
 

SÃO CARLOS 
 
1) Laboratório Pasteur de Hematologia e Microbiologia 
Rua Treze de Maio, 2435 – Centro 
Fone: (16) 33719326 
www.laboratoriopasteur.com.br  
 
 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
 
1) Laboratório Louis Pasteur 
R. Cons. Antônio Prado, 355 – Vl Conrado 
Fone: (19) 36231121 
 
2) Clínica Nova Imagem 
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, 571 – Vila Conrado 
Fone: (19) 36381030 
 
 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 
1) Laboratório IMEDI 
Rua Siqueira Campos, 2043 – Boa Vista 
Fone: (17) 32321790 
 
2) Ultra-X – Unidade de Diagnóstico por Imagem 
 
Rua Cila, 3033 - Redentora 
Central de atendimento: (17) 40094444 
www.ultrax.com.br  
 
 
 

http://www.lavoisier.com.br/
http://www.laboratoriopasteur.com.br/
http://www.ultrax.com.br/
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 
1) Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia 
Av. 9 de Julho, 507 – Vl. Adiana 
Fone: (12) 32030333  
 
2) Laboratório CDA - Centro Diagnóstico Andrade 
Av. Dep. Benedito Matarazzo, 5701 – Pq. Res. Aquarius – Carrefour 
Fone: (12) 39213920 
www.oswaldocruz.com.br 
 
3) DIMEN Medicina Nuclear 
Av. Dr. Adhemar de Barros, 1020 – Vila Adyanna 
Fone: (12) 39136222 
www.dimen.com.br 
 
4) Laboratório Quaglia 
Diversas unidades na cidade 
Fone: (12) 21389500 
www.quaglia.com.br   
 
5) Plani Diagnósticos por Imagem 
Av. Nove de Julho, 305 – Vl. Adyanna (outra unidade disponível) 
Fone: (12) 37975411 
www.plani.com.br   
 
 

SÃO PAULO 
 
1) Hermes Pardini Medicina Diagnóstica (antiga Digimagem) 
Rua Joaquim Floriano, 233 – Itaim Bibi (outras unidades disponíveis) 
Fone: (011) 2799 9311 
http://sp.hermespardini.com.br 
 
2) Delboni Auriemo – Centro de Diagnósticos 
Diversas unidades disponíveis, inclusive as Club DA - consulte 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 3049 6999 
Central de Atendimento ao Cliente – Club DA: (11) 3049 6980 
www.delboniauriemo.com.br  
www.clubda.com.br  
 

http://www.oswaldocruz.com.br/
http://www.dimen.com.br/
http://www.quaglia.com.br/
http://www.plani.com.br/
http://www.delboniauriemo.com.br/
http://www.clubda.com.br/
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3) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Diversas unidades disponíveis - consulte 
Central de Relacionamento: (11) 3047 4488 
www.lavoisier.com.br  
 
4) A+ Medicina Diagnóstica 
Diversas unidades disponíveis - consulte 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 3139 8000 
www.amaissaude.com.br  
 
5) DIMEN Medicina Nuclear 
Rua Barão de Iguape, 209 - Liberdade 
Fone: (11) 33452000 
www.dimen.com.br 
 
6) Salomão Zoppi Diagnósticos 
Diversas unidades disponíveis - consulte 
Central de Atendimento ao Cliente: (11) 5576 7878 
web.szd.com.br 
 
 
 

SÃO PEDRO 
 
1) Laboratório Previlab 
Rua Floriano Peixoto, 940 – Centro 
Fone: (19) 34832030 
www.previlab.com.br 
 
 

SOROCABA 
 
1) Laboratório Laborlíder 
Rua da Penha, 914 – Vergueiro 
Fone: (15) 32314924 
 
 

http://www.lavoisier.com.br/
http://www.amaissaude.com.br/
http://www.dimen.com.br/
http://web.szd.com.br/
http://www.previlab.com.br/
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SUMARÉ 
 
1) Diagmed 
Praça da República, 234 – Centro 
Fone: (19) 37435000 
www.diagmed.com.br 
 
2) Laboratório Franceschi 
Rua Dom Barreto, 1243 – Centro 
Fone: (19) 38288761 
www.laboratoriofranceschi.com.br 
 
 

TABOÃO DA SERRA 
 
1) Lavoisier – Medicina Diagnóstica 
Rod. Régis Bittencourt, Km 271,5 – Shopping Taboão 
Central de Relacionamento: (11) 30474488 
www.lavoisier.com.br  
 
 

TAUBATÉ 
 
1) Laboratório Oswaldo Cruz 
Unidade 1: Av. Dr. Urbano Figueira, 100 – Centro 
Fone: (12) 21239200 
Unidade 2: Av. Independência, 650 – Independência 
Fone: (12) 36813990 
www.oswaldocruz.com.br 
 
 

TERESÓPOLIS 
 
1) Bronstein – Medicina Diagnóstica 
Av. Lúcio Meira, 670 – Várzea Shopping 
Central de Atendimento ao Cliente: (21) 22278080 
www.bronstein.com.br  
 
 

http://www.diagmed.com.br/
http://www.laboratoriofranceschi.com.br/
http://www.lavoisier.com.br/
http://www.oswaldocruz.com.br/
http://www.bronstein.com.br/
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TIETÊ 
 
1) Laboratório Previlab 
Rua Lara Campos, 96 – Centro 
Fone: (15) 32851213 
www.previlab.com.br 

 

 

TUPÃ 
 
1) Laboratório São Camilo 
Rua Carijós, 449 – Centro 
Fone: (14) 34961069 
 
 

http://www.previlab.com.br/
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3. RELAÇÃO DE HOSPITAIS E CLÍNICAS CONVENIADAS 
 

Veja, a seguir, a lista dos hospitais e clínicas conveniadas ao Plano ABAS 15 e leia atentamente 
as correspondentes orientações para utilização dos serviços. 

 
 

BARUERI (ALPHAVILLE) 
 

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA EYE CARE 
 

A Eye Care é uma excelente clínica oftalmológica paulistana e realiza todo tipo de serviço na 
área, tais como consultas de rotina, exames diagnósticos e cirurgias (alguns serviços são restritos a 
determinados endereços). Possui profissionais altamente qualificados e tem como objetivo aliar a 
excelência técnica ao calor humano.  
       
Telefones de atendimento – “Call Center”: 
(agendamento de consultas, exames e cirurgias, independentemente do local) 

- na Grande São Paulo: (11) 30652420 
 
Endereço: 
Filial - Alphaville 
Av. Sagitário 138 – Alpha Square Mall – Alphaville – Barueri/SP 
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Cirurgias oftalmológicas 

 Exames Diagnósticos Oftalmológicos 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 

 Consultas Médicas 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Consultas Médicas 

A Eye Care, em todos os seus endereços, realiza consultas médicas ambulatoriais de rotina. Tais 
consultas são agendadas por telefone e realizadas com hora marcada. 

O Plano ABAS agora efetua a cobertura de tais consultas. Basta identificar-se como usuário do 
plano e fazer o agendamento de seu atendimento.  
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2. Exames Complementares 
A Eye Care realiza os mais variados exames diagnósticos relacionados à área oftalmológica. 

Você poderá realizá-los na clínica ainda que não esteja sendo acompanhado pelo médico local. 
Os exames são marcados por telefone, onde também são obtidas as informações referentes à 

conduta para sua realização. 
No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 

documento de oficial de identidade, autorização de atendimento e pedido médico do exame.  
 
3. Cirurgias Oftalmológicas (inclui honorários médicos) 

A Eye Care realiza todo tipo de cirurgias oftalmológicas, tais como: retirada de tumor, cirurgia 
de catarata, transplantes em geral, glaucoma, estrabismo, correção de problemas nas vias lacrimais, 
miopia etc. 

Para a realização de qualquer cirurgia ou procedimento ambulatorial na clínica é necessário 
solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal autorização será fornecida mediante a 
apresentação do pedido médico relatando qual o tratamento que o usuário necessita. De posse da 
autorização, o usuário deverá entrar em contato com a clínica para agendar seu atendimento e 
colher todas as informações desejadas. No ato da realização do procedimento será necessário 
apresentar a autorização do plano, carteira de usuário e documento de identidade. 
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CAMPINAS 
 
HOSPITAL VERA CRUZ 

 
Endereço: R. 11 de Agosto, 495 – Bairro Botafogo 
Telefone da Central de Informações: (19) 3734-3000 
Pronto-Socorro: (19) 3734-3091 
Telefone Centro Clínico de Especialidades: (19) 37513770 
www.hospitalveracruz.com.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro Adulto e Pediátrico 

 Exames Diagnósticos (pacientes internos e externos) 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos 

 Consultas Médicas no Ambulatório de especialidades 
 
 

Orientações para atendimento 
 
 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
O acesso ao pronto-socorro do Hospital Vera Cruz é feito Av. Andrade Neves. Para ser atendido 

basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do plano e documento de 
identidade. 

 
2. Exames Complementares 

O Hospital Vera Cruz possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para atendimento a 
pacientes externos e internos. Os exames são marcados por telefone (Central de Convênios), onde 
também são obtidas as informações referentes à conduta para sua realização. No ato do 
atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, autorização de 
atendimento, documento oficial de identidade e pedido médico original do exame.  

 
3. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação ou procedimento ambulatorial nas dependências do 
Hospital Vera Cruz é necessário solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal autorização será 
fornecida, nos prazos previstos, mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá ligar na Central de 
Convênios do hospital, para agendar seu procedimento/internação e colher as informações 
necessárias. 

http://www.hospitalveracruz.com.br/
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No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização do plano, carteira 
de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento forem emergenciais, via pronto socorro, o próprio hospital 
se encarregará de solicitar a autorização ao plano. 
 
4. Honorários Médicos (internações emergenciais - profissionais integrantes do corpo clínico) 

O convênio firmado com o Vera Cruz vincula os profissionais integrantes do Corpo Clínico a 
cobrarem um determinado valor de honorários, contratualmente estipulado, que serão faturados 
diretamente à entidade, nos casos em que o atendimento ou internação for emergencial (iniciado via 
pronto socorro). 

Nas internações emergenciais, ao identificar-se como usuário do Plano ABAS, você não 
precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários serão cobrados 
diretamente do plano, conforme a tabela contratada. A vinculação somente será válida para o 
atendimento realizado com os médicos de retaguarda do hospital, não abrangendo os casos em que 
houver chamamento específico de profissionais de escolha do paciente. 

 
5. Honorários Médicos (internações eletivas – atendimento via Centro Clínico) 

Caso você venha a realizar tratamento ao nível de consultório, no ambulatório de 
especialidades do Hospital Vera Cruz, e o médico indicar a realização de qualquer tratamento no 
hospital (procedimentos considerados “eletivos” ou “programados”), o procedimento também será 
realizado pelo convênio firmado com a ABAS 15. Deverá ser encaminhado ao plano os respectivo 
pedido de liberação do procedimento, para análise e autorização. 

 
6. Consultas Médicas (Centro Clínico) 

O Hospital Vera Cruz dispõe de Centro Clínico com as principais especialidades médicas 
disponíveis para atendimento em consultas ambulatórias, totalmente cobertas pela entidade. Basta 
ligar no telefone (19) 37513770, consultar os médicos disponíveis na especialidade desejada e 
agendar seu atendimento.  
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HOSPITAL SAMARITANO DE CAMPINAS 
 

Endereço: Av. Engenheiro Monlevade, 206 – Ponte Preta 
PABX: (19) 3736-1000 
www.samaritanocampinas.com.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Pronto Socorro Adulto/Pediátrico 24 horas 

 Exames Diagnósticos (pacientes internos e externos) 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais (Day Hospital) 

 Honorários Médicos (atendimentos emergenciais) 
 

Orientações para atendimento 
 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
O acesso ao pronto-socorro do Samaritano é feito pela rua lateral direita do mesmo, primeira 

entrada. Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do 
plano e documento de identidade. 

 
2. Exames Complementares 

Além do atendimento aos pacientes internados, o hospital Samaritano disponibiliza uma série 
de serviços, listados abaixo, para atendimento aos pacientes externos. Basta ligar na Central de 
Atendimentos e solicitar orientações para a marcação dos exames e da conduta para sua realização. 
No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, autorização de 
atendimento, documento oficial de identidade e pedido médico original do exame.  

 
3. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação ou procedimento ambulatorial nas dependências do 
Hospital Samaritano é necessário solicitar uma autorização prévia ao plano. Tal autorização será 
fornecida mediante a apresentação de pedido médico relatando qual o tratamento que o paciente 
necessita. De posse da autorização, o usuário deverá ligar na Central de Convênios do hospital, para 
agendar seu procedimento/internação e colher as informações necessárias. 

No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização do plano, carteira 
de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 
 

http://www.samaritanocampinas.com.br/
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4. Serviços Especiais: Litotripsia e Procedimentos diagnósticos e Terapêuticos em Cirurgia Vascular 
Anexo ao hospital, encontram-se localizadas a Clínica Angiograph e o Centro de Tratamento de 

Cálculos Renais (CTC). A Angiograph realiza procedimentos diagnósticos e terapêuticos em Cirurgia 
Vascular, tais como angiografias, angioplastias, implantes de stent, filtros de veia cava, embolizações 
e fibrinólises. O CTC realiza tratamentos de litotripsia extra-corpórea. Ambas estão contempladas 
pelo convênio realizado com o Hospital Samaritano. Para agendar exames ou procedimentos, além 
de solicitar outras informações, você deverá ligar para os seguintes telefones: Angiograph (19) 3233-
5095 – CTC (19) 3736-1115.  

 
5. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Samaritano vincula os profissionais do corpo clínico a cobrarem um 
determinado valor de honorários, contratualmente estipulado, no caso dos atendimentos iniciados 
em pronto socorro.  

No caso do atendimento ocorrer em caráter emergencial, ao identificar-se como usuário do 
plano ABAS você não precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários 
serão cobrados diretamente do plano, conforme as condições contratuais. 

Entretanto, caso você venha a realizar tratamento ao nível de consultório, com médico 
particular, sendo-lhe indicada a realização de qualquer tratamento hospitalar no Samaritano 
(procedimentos considerados “eletivos” ou “programados”), então os honorários serão particulares, 
podendo ser utilizado o sistema de reembolso previsto pela entidade. Você deverá ajustar com ele os 
honorários relativos ao tratamento, solicitando respectivo relatório do procedimento pretendido e 
prévia dos honorários da equipe médica, enviando tais documentos ao plano, para análise dos 
valores e autorização dos serviços. Em tais situações, o pagamento será realizado diretamente aos 
profissionais, solicitando-se os respectivos recibos para o devido reembolso (desde que previamente 
autorizados). Mesmo nestes casos, as despesas hospitalares são conveniadas, devendo-se observar 
as orientações pertinentes consignadas no item 3 supra. 
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CENTRO INFANTIL “DR. DOMINGOS A. BOLDRINI” 
       
 
Endereço: Rua Dr. Gabriel Porto, 1270 – Barão Geraldo 
Fone: (19) 37875000  
www.boldrini.org.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações 

 Exames diagnósticos 

 Procedimentos ambulatoriais 
 
 

Orientações para atendimento 
 
 

O Centro Infantil Boldrini é um hospital de referência nacional nas áreas de Hematologia e 
Oncologia pediátricas. Suas cifras de cura do câncer da criança são equiparáveis àquelas dos 
melhores centros especializados internacionais. 

Por ser pediátrico, somente são atendidos pacientes com idade inferior a 19 anos. 
Todos os serviços realizados no Centro Boldrini são conveniados. Assim, basta identificar-se 

como usuário do Plano ABAS e realizar os serviços necessários. 
 

 

http://www.boldrini.org.br/
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ONCOCAMP - CLÍNICA DE ONCOLOGIA, DIAGNOSE E TERAPIA  
 
Endereço: Rua Padre Joaquim Gomes, 149 – Jd. Guanabara – Campinas/SP 
Telefone da Central de Relacionamento: (19) 3213 4444 
www.oncocamp.com.br 
   
Serviços conveniados disponíveis: 

 Quimioterapia Ambulatorial 
 
 
 
 

Orientações para atendimento 
 
 

A Oncocamp é uma clinica de atendimento multidisciplinar em Oncologia e atende pacientes 
com diagnóstico de Câncer, atuando também no diagnóstico precoce. Tem especialistas nas áreas de 
Quimioterapia, Hematologia, Radioterapia, Clínica Médica e Nutrição.  

O atendimento, necessariamente, deverá ser previamente encaminhado e autorizado pela 
ABAS.  

Em caso de necessidade da utilização da clínica, solicitamos a gentileza do prévio contato com o 
escritório da entidade. 
 

http://www.oncocamp.com.br/
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JUNDIAÍ 
 
HOSPITAL SANTA ELISA 

 
Endereço: Rua Dr. Sócrates F. de Oliveira, 70 – Chácara Urbana – Jundiaí/SP 
Fone: (11) 45834444 
www.hse.com.br 
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro Adulto e Pediátrico 

 Honorários Médicos (nos atendimentos de urgência/emergência) 
 

Orientações para atendimento 
 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da apresentação da 

carteira de identificação do plano e documento de identidade. 
O pronto atendimento do Hospital Santa Elisa localiza-se ao lado da entrada principal do 

hospital e mantém plantão permanente nas especialidades de Ortopedia, Pediatria, Ginecologia e 
Clínica Geral. 

 
2. Internações 

Para a realização de internações (clínica, cirúrgica ou obstétrica) programadas, ou eletivas, nas 
dependências do Hospital Santa Elisa é necessário solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal 
autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá ligar no hospital 
para agendar seu procedimento/internação e colher as informações necessárias. 

No ato do ingresso no hospital é necessário apresentar a autorização do plano, carteira de 
usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, via pronto socorro, o próprio hospital se 
encarregará de solicitar a autorização ao plano. 
 
3. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Santa Elisa vincula os profissionais do corpo clínico do hospital a 
cobrarem um determinado valor a título de honorários, contratualmente estipulado. Os valores são 
faturados diretamente para o Plano da ABAS 15, tal como as despesas hospitalares. Essa hipótese é 
valida para os atendimentos efetuados em pronto socorro e para as internações de 
urgência/emergência (aquelas iniciadas via pronto socorro). Portanto, no caso de atendimentos de 
urgência/emergência, ao identificar-se como usuário do Plano ABAS você não precisará pagar nada, 

http://www.hse.com.br/
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tendo em vista que, automaticamente, os honorários e as despesas hospitalares serão cobradas 
diretamente do plano. 

Porém, caso você esteja realizando um tratamento ao nível de consultório e o médico indicar a 
realização de qualquer tratamento hospitalar no Santa Elisa (internação eletiva), imediatamente você 
deverá negociar com ele o valor do respectivo honorário, pois a cobertura será realizada através do 
sistema de reembolso. O usuário deverá solicitar relatório do procedimento pretendido, bem como 
orçamento detalhado dos honorários, enviando ao plano tais informações, que fará a análise do valor 
reembolsável e autorização prévia do atendimento. 
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HOSPITAL PITANGUEIRAS 
 

Endereço: Rua das Pitangueiras, 651 – Vianelo – Jundiaí/SP 
Fone: (11) 45872244 
www.hospitalpitangueiras.com.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro Adulto e Pediátrico 

 Honorários Médicos (nos atendimentos de urgência/emergência) 
 

Orientações para atendimento 
 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da apresentação da 

carteira de identificação do plano e documento de identidade. 
O pronto atendimento do Hospital Pitangueiras mantém plantão permanente nas 

especialidades de Ortopedia, Pediatria, Ginecologia e Clínica Geral. 
 

2. Internações 
Para a realização de internações (clínica, cirúrgica ou obstétrica) programadas, ou eletivas, nas 

dependências do Hospital Pitangueiras é necessário solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. 
Tal autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá ligar no hospital, 
para agendar seu procedimento/internação e colher as informações necessárias. 

No ato do ingresso no hospital é necessário apresentar a autorização do plano, carteira de 
usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, via pronto socorro, o próprio hospital se 
encarregará de solicitar a autorização ao plano. 
 
3. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Hospital Pitangueiras vincula os profissionais do corpo clínico do 
hospital a cobrarem um determinado valor a título de honorários, contratualmente estipulado. Os 
valores são faturados diretamente para o Plano da ABAS 15, tal como as despesas hospitalares. Essa 
hipótese é valida para os atendimentos efetuados em pronto socorro e para as internações de 
urgência/emergência (aquelas iniciadas via pronto socorro). Portanto, no caso de atendimentos de 
urgência/emergência, ao identificar-se como usuário do Plano ABAS você não precisará pagar nada, 
tendo em vista que, automaticamente, os honorários e as despesas hospitalares serão cobrados 
diretamente do plano. A vinculação somente será válida para o atendimento realizado com os 
médicos de retaguarda do hospital, não abrangendo os casos em que houver chamamento específico 
de profissionais de escolha do paciente. 

http://www.hospitalpitangueiras.com.br/
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Porém, caso você esteja realizando um tratamento ao nível de consultório e o médico indicar a 
realização de qualquer tratamento hospitalar no Hospital Pitangueiras (internação eletiva), 
imediatamente você deverá negociar com ele o valor do respectivo honorário profissional, pois a 
cobertura deste valor será realizada através do sistema de reembolso. O usuário deverá solicitar 
relatório do procedimento pretendido, bem como orçamento detalhado dos honorários, enviando ao 
plano tais informações, que fará a análise do valor reembolsável e emitirá a necessária autorização 
prévia de atendimento. 
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PIRACICABA 
 

COMPLEXO HOSPITALAR DA SANTA CASA DE PIRACICABA E HOSPITAL SANTA ISABEL 
 

 

Endereço: Av. Independência, 953 – Bairro Alto 
Fone Santa Casa..: (19) 34175000 
Fone Santa Isabel: (19) 34175038 
www.santacasadepiracicaba.com.br  
 

Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto-Socorro Adulto 

 Litotripsia, Radioterapia e Quimioterapia 

 Honorários Médicos (ver observações abaixo) 
 

OBS.: Veja, também, na primeira parte desse manual, os exames diagnósticos disponíveis para 
realização no hospital, através do convênio.  
 

 
Orientações para atendimento 

 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
Para ser atendido, basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da apresentação da 

carteira de identificação do plano e documento de identidade. 
O pronto atendimento da Santa Casa de Piracicaba mantém plantão permanente nas 

especialidades de Ortopedia e Clínica Geral. 
 

2. Internações 
Para a realização de internações clínicas, cirúrgicas ou obstétricas programadas, (também 

chamadas de eletivas) nas dependências da Santa Casa/Hospital Santa Isabel, é necessário solicitar 
autorização prévia ao Plano ABAS. Tal autorização será rapidamente fornecida, mediante a 
apresentação de pedido médico relatando qual o tratamento que o paciente necessita. De posse da 
autorização, o usuário deverá ligar no hospital, para agendar seu procedimento/internação e obter 
outras informações pertinentes. 

No ato de ingresso no hospital, será necessário apresentar a autorização do plano, a carteira de 
usuário da ABAS, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou procedimento forem emergenciais, via pronto-socorro, o próprio hospital 
encarregar-se-á de solicitar a respectiva Autorização ao plano. 
 

3. Honorários Médicos 
O convênio firmado com a Santa Casa/Hospital Santa Isabel somente vincula os médicos do 

corpo clínico a cobrarem valor determinado a título de honorários, contratualmente estipulado e 

http://www.santacasadepiracicaba.com.br/
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faturados diretamente à ABAS (tal como as despesas hospitalares), quando os atendimentos forem 
efetuados ou iniciados no pronto-socorro. Portanto, no caso de atendimentos de 
urgência/emergência, ao identificar-se como usuário do Plano ABAS você não precisará pagar nada, 
tendo em vista que, automaticamente, os honorários e as despesas hospitalares serão cobrados 
diretamente do plano. A vinculação somente será válida para o atendimento realizado com os 
médicos de retaguarda do hospital, não abrangendo os casos em que houver chamamento específico 
de profissionais de escolha do paciente. 

Porém, caso você esteja realizando tratamento ao nível de consultório e o médico indicar a 
realização de qualquer procedimento hospitalar na Santa Casa/Hospital Santa Isabel (internação 
eletiva), imediatamente você deverá negociar com ele o valor do respectivo honorário profissional, 
pois a cobertura deste valor será realizada através do sistema de reembolso. O usuário deverá 
solicitar relatório do procedimento pretendido, bem como orçamento detalhado dos honorários, 
enviando ao plano tais informações, que fará a análise do valor reembolsável e emitirá a necessária 
autorização prévia de atendimento. 
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RIBEIRÃO PRETO 
 
HOSPITAL SÃO FRANCISCO 

 
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 912 – Centro – Ribeirão Preto/SP 
Telefone: (16) 21383000 
Central de Agendamento: (16) 21383014 
Central de Guias: Rua Quintino Bocaiúva, 306 
www.saofrancisco.com.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas e cirúrgicas 

 Atendimento em Pronto Socorro Adulto 

 Exames Diagnósticos (pacientes internos e externos) 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos 
 

Orientações para atendimento 
 

1. Atendimento em Pronto Socorro 
O acesso ao pronto-socorro do Hospital São Francisco é feito Rua Garibaldi, 1195 (lateral do 

hospital). Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do 
plano e documento de identidade. Atendimento disponível nas especialidades de Ortopedia e Clínica 
Geral. 

 
2. Exames Complementares 

O Hospital São Francisco possui vasta gama de exames diagnósticos disponíveis para 
atendimento a pacientes externos e internos. Os exames são marcados por telefone (Central de 
Agendamento) e é necessário retirar autorização prévia na Central de Guias. No ato do atendimento 
é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, documento de oficial de identidade, 
pedido médico e a guia autorizada.  

 
3. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou procedimento ambulatorial 
nas dependências do Hospital São Francisco é necessário solicitar uma autorização prévia na Central 
de Guias do hospital. Tal autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico 
relatando qual o tratamento que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá 
ligar na Central de Agendamento para marcar seu procedimento/internação e colher as informações 
necessárias, ou dirigir-se ao seu médico, para que o agendamento seja realizado. 

No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização do plano, carteira 
de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

http://www.saofrancisco.com.br/
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Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 
 
4. Honorários Médicos (profissionais integrantes do corpo clínico) 

O convênio firmado com o São Francisco vincula os profissionais integrantes do Corpo Clínico a 
cobrarem determinado valor de honorários, contratualmente estipulado, que será faturado 
diretamente à entidade, nos casos em que o atendimento ou internação for iniciado via Pronto 
Socorro. 

Nas internações emergenciais, iniciadas via pronto socorro, ao identificar-se como usuário do 
Plano ABAS, você não precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários 
serão cobrados diretamente do plano, conforme a tabela contratada. 

Nas internações eletivas, agendadas via consultório, caso o profissional integre o corpo clínico 
do hospital ou o plano de saúde São Francisco, entre em contato com nosso escritório para que 
orientemos acerca da questão do acerto dos honorários médicos, previamente a realização do 
procedimento. Nestes casos, o próprio setor de convênios do hospital se encarregará de ajustar com 
o médico a questão do valor dos honorários. 

 
5. Honorários Médicos (profissionais não integrantes do corpo clínico) 

Caso você venha a realizar tratamento ao nível de consultório e o médico, que não pertence ao 
corpo clínico do hospital, indique a realização de qualquer tratamento no São Francisco, você deverá 
ajustar com ele os honorários relativos ao tratamento, solicitando respectivo relatório do 
procedimento pretendido e prévia dos honorários da equipe médica, enviando tais documentos ao 
plano para análise dos valores e necessária autorização prévia do atendimento. Em tais situações, o 
pagamento dos honorários será realizado diretamente aos profissionais, solicitando-se os respectivos 
recibos para o devido reembolso. Mesmo nestes casos, as despesas hospitalares são conveniadas, 
devendo-se observar as orientações pertinentes consignadas no item 3 supra. 
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
 

HOSPITAL VIVALLE 
  
Endereço: Av. Lineu de Moura, 995 – Urbanova 
Telefone/PBX: (12) 39244900 
www.vivalle.com.br   
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas e cirúrgicas 

 Atendimento em Pronto Socorro (Geral e Ortopedia) 

 Hospital Dia 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Atendimento em Pronto Socorro 

O pronto socorro do Hospital Vivalle atende casos de urgência e emergência gerais, exceto 
pediatria e ginecologia. Encontra-se localizado no mesmo endereço do hospital, acima indicado. 

Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira própria 
do plano e documento de identidade. 
 
2. Internações Clínicas e Cirúrgicas 

Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou tratamento/procedimento 
ambulatorial nas dependências do Hospital Vivalle é necessário solicitar uma autorização prévia ao 
Plano ABAS. Tal autorização será rapidamente fornecida, mediante a apresentação de um pedido 
médico relatando qual o serviço que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá 
entrar em contato com o setor de internações do hospital para agendar seu atendimento e colher 
todas as informações desejadas. No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a 
autorização do plano, carteira de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização do plano. 

   
3. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Hospital Vivalle não vincula os profissionais do corpo clínico do 

hospital a cobrarem um valor pré-determinado (exceto em caso especial, abaixo indicado). 
Caso você (ou seu dependente) esteja sendo submetido a tratamento médico ao nível de 

consultório e, em determinado momento, o profissional encaminhe-o para realização de 
procedimento no Hospital Vivalle, imediatamente você deverá avisar que possui um plano de saúde 
conveniado ao mesmo. Nesse caso, seu médico fará um pedido de internação/cirurgia à ABAS e, 
seguindo as orientações acima, a parte hospitalar se dará pelo sistema de convênio, sem necessidade 
de qualquer pagamento. Contudo, os honorários deverão ser acertados diretamente com o médico, 

http://www.vivalle.com.br/


 

40 
 

devendo o reembolso ser solicitado posteriormente. Necessário é o envio de prévio relatório e 
orçamento de honorários do procedimento pretendido ao escritório da entidade, para avaliação do 
montante reembolsável e necessária autorização do atendimento em reembolso. 

Por outro lado, caso a internação seja emergencial, via pronto-socorro, desde logo (ou assim 
que possível) você deverá identificar-se como usuário do Plano ABAS 15. Nesse caso, além da parte 
hospitalar, os honorários médicos também serão conveniados, não havendo a necessidade de 
efetuar-se qualquer pagamento. A vinculação somente será válida para o atendimento realizado com 
os médicos de retaguarda do hospital, não abrangendo os casos em que houver chamamento 
específico de profissionais de escolha do paciente. 
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SÃO PAULO 
 

INCOR – INSTITUTO DO CORAÇÃO 
(Inclui Casa da Aids) 

       
Endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 44 – Cerqueira César 
Fone: (11) 26615000 
Call Center - marcação de consultas e exames = (11) 30670400 
www.incor.usp.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas e cirúrgicas 

 Atendimento em Pronto Socorro 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 

 Consultas Médicas 

 Casa da Aids 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Consultas Médicas 

O InCor possui uma série de médicos, nas mais diversas especialidades, disponíveis para 
realização de consultas médicas. Tais consultas são agendadas por telefone e realizadas com hora 
marcada. 

O Plano ABAS agora efetua a cobertura de tais consultas. 
Especialidades disponíveis: Cardiologia, Cardiologia Infantil, Pneumologia, Gastroenterologia, 

Dermatologia, Proctologia, Nefrologia, Urologia, Neurologia e Distúrbios do Sono. 
 
2. Atendimento em Pronto Socorro 

O pronto-socorro do InCor atende somente casos de emergência cardiológica. Encontra-se 
localizado no mesmo endereço do hospital, acima indicado. 

Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do plano 
e documento de identidade. 
 

http://www.incor.usp.br/
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3. Exames Complementares 
O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 

pacientes externos, tais como: laboratório de análises e patologia clínica, medicina nuclear, 
tomografia computadorizada, ressonância magnética, imunologia de transplante, ergometria, holter, 
eletrocardiograma, endoscopia, prova de função pulmonar e anatomia patológica. 

Os exames são marcados por telefone, onde também são obtidas as informações referentes a 
conduta para sua realização. 

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento de oficial de identidade, autorização de atendimento e pedido médico do exame.  
 
4. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou procedimento ambulatorial 
nas dependências do InCor é necessário solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal 
autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse da autorização, o usuário deverá ligar na Central de 
Convênios do hospital para agendar seu procedimento/internação e colher as informações 
necessárias. 

No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização do plano, carteira 
de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

 
5. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o InCor vincula os profissionais do corpo clínico do hospital a 
cobrarem um determinado valor, contratualmente estipulado. A determinação é válida para os 
atendimentos iniciados no pronto socorro do hospital ou no ambulatório de especialidades. 

No caso do atendimento ocorrer em caráter emergencial, ao identificar-se como usuário do 
Plano ABAS você não precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários 
serão cobrados diretamente do plano, conforme a tabela contratada. 

Caso seu médico indique a realização de tratamento clínico ou cirúrgico com um profissional 
pertencente ao InCor, entre em contato com o escritório do plano para o auxiliarmos no contato com 
o médico. 
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6. Casa da Aids 
A Casa da Aids é um centro de referência no tratamento dos portadores do vírus HIV, possuindo 

uma série de serviços direcionados exclusivamente a tal fim. Ela funciona anexa ao InCor e conta com 
excelentes profissionais, além de atender também pacientes tratados por médicos externos. 

Todos os serviços disponíveis estão conveniados. O usuário que necessitar de atendimento na 
área deverá entrar em contato com o Departamento Médico da ABAS, que fará o encaminhamento 
devido.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO 
 

Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 

 Consultas Médicas 
 
Nota: O Hospital das Clínicas de São Paulo abriu suas portas ao atendimento dos usuários de planos de saúde, criando, 
para tanto, serviços diferenciados para atendimento de tais pacientes, com instalações privativas para internação, 
exames diagnósticos, pronto-socorro e consultas. Os serviços oferecidos foram reestruturados para o atendimento com 
hora marcada e comodidade. Com isto, o Hospital das Clínicas disponibilizou ao público conveniado seu time de 
profissionais de elevada formação profissional e um dos maiores e melhores centros médicos da América Latina.   

 
Endereços e Telefones 
Para facilitar o atendimento, o HC é dividido em setores, denominados institutos. Cada qual cuida de 
determinadas especialidades médicas e realiza certos exames. Veja quais são os institutos existentes 
e suas especialidades, bem como o endereço e o telefone para atendimento. 
 
Site: www.hc.fm.usp.br  
 
1) Instituto Central 
Endereço: Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, s/n  
Telefone de atendimento e marcação: 
(11) 30603862 / 30603863 / 30603864 / 30603865 / 30603866 / 30603867 / 30603868 / 
        30603869 e 30603870 
 
Internação (24h) = (11) 26617876 / 26617158 / 26617910 
 
Serviços/Especialidades Disponíveis: Alergologia, Análises Clínicas, Anestesiologia, Angiologia, 
Audiometria, Anatomia Patológica, Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia 
do Aparelho Digestivo, Cirurgia Endocrinológica, Cirurgia Geral, Cirurgia Pulmonar, Cirurgia Torácica, 
Cirurgia Vascular, Clínica Geral, Citopatologia, Colposcopia, Dermatologia, Ecoendoscopia, 
Eletrocardiografia, Endocrinologia, Endoscopia Digestiva, Endoscopia Peroral, Ergometria, 
Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Genética, Hepatologia Clínica e Cirúrgica, 
Hematologia, Hemodiálise, Imunologia, Infectologia, Hospital Dia, Laparoscopia, Litotripsia Extra-
Corpórea, Mastologia, Maternidade, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Nefrologia, 
Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Prova de Função 
Pulmonar, Psicologia, Reumatologia, Serviço de Epilepsia, Transplante Renal (adulto e infantil), 
Geriatria e Urologia. 

http://www.hc.fm.usp.br/
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2) Instituto da Criança 
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 
Telefones - Central de agendamento de consultas: (11) 26618500 

     - Agendamento de exames: (11) 26618548 / 26618670 
 
Serviços Disponíveis: Alergologia Infantil, Cirurgia Infantil, Dermatologia, Endocrinologia Infantil, 
Gastroenterologia, Genética, Hepatologia, Imunologia, Infectologia, Nefrologia, Nutrição, Oncologia, 
Pediatria Geral, Pronto Socorro Infantil, Prova de Suor com Pilacarpina, Radiologia Especializada e 
Transplante de Fígado (intervivos).  
 
3) Instituto de Tratamento ao Câncer Infantil 
Endereço: Rua Galeno de Almeida, 148 
Telefones - Central de agendamento: (11) 38973811 / 38973802 
 
Serviços Disponíveis: Oncologia, Quimioterapia, Transplante de Medula Óssea e Hematologia.  
 
4) Instituto de Ortopedia 
Endereço: Av. Dr. Ouvídio Pires de Campos, 333 
Telefones de atendimento e marcação: (11) 26616920 / 26616921 
 
Serviços Disponíveis: Cirurgia de Mão, Banco de Tecidos, Bucomaxilofacial, Fisioterapia, Medicina 
Esportiva, Laboratório do Movimento, Ortopedia, Oficina Ortopédica, Pronto-Socorro Ortopédico, 
Reumatologia, Tomografia Computadorizada e Traumatologia.  

 
5) Instituto de Radiologia e Medicina Nuclear 
Endereço: Av. Dr. Ovídeo Pires de Campos, s/n 
Telefones de atendimento e marcação: (11) 26616701 / 26617550 
 
Serviços Disponíveis - Especialidades: Radiologia Geral, Mamografia, Mamografia Digital, Mamotomia, 
Densitometria Óssea, Histerossalpingografia, Ultrassonografia, Ecodoppler, Tomografia 
Computadorizada, Dental Scan, Ressonância Magnética, Specrostocpia de Prótons, 
Colangioressonância e Uroressonância. 
 
Biópsias Orientadas por RX, USG e TC: Neuroradiologia, Angiografia, Embolizações, Radiologia 
Intervencionista, Alcoolização de má formação venosa, Arteriografia, Quimioembolização, Medicina 
Nuclear, Cintilografia, Exames Laboratoriais, Tratamento de Hipertiroidismo, PET SCAN, Iodoterapia, 
Marcadores Tumorais, Radioterapia, Betaterapia e Braquiterapia. 
 
Oncologia: Atendimentos Ambulatoriais, Hospital Dia, Internações Clínicas e Cirúrgicas, 
Quimioterapia e SADT. 
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6) Instituto de Medicina e Reabilitação 
Endereço: Rua Diderot, 43 – Vila Mariana 
Telefones de atendimento e marcação: (11) 50831432 / 55490556 
 
Serviços Disponíveis: Acupuntura, Avaliação Isocinética, Avaliação Tridimensional do Movimento, 
Eletrocardiografia, Eletroneuromiografia, Ergometria, Espirometria, Fisioterapia, Fisiatria, 
Fonoaudiologia, Medicina do Exercício, Psicologia, RPG, Terapia Ocupacional e Tratamento Especial 
para LER. 
 
7) Instituto de Psiquiatria 
Endereço: Av. Dr. Ouvídio Pires de Campos, 785 
Telefones de atendimento e marcação: (11) 26617800 / 26617899 
 
Serviços Disponíveis: Psiquiatria Geral, Transtornos do Humor, Ansiedade, Comportamento 
Alimentar, Comportamento do Impulso, Psicologia, Nutrição, Video EEG – 24 horas, Neuronavegador, 
Neuropsiquiatria, Gerontopsiquiatria, Eletroconvulsoterapia, Polissonografia, Estimulação Magnética 
Transcraniana, Terapia Ocupacional, Hospital Dia e Neurocirurgia. 

 
Orientações para atendimento 

 
1. Consultas Médicas 

O HC possui uma série de médicos, nas mais diversas especialidades, disponíveis para 
realização de consultas médicas. Tais consultas são agendadas por telefone e realizadas com hora 
marcada. 

O Plano ABAS agora efetua a cobertura de tais consultas. 
Informe-se sobre a relação completa dos médicos do HC nos telefones do respectivo instituto. 

 
2. Atendimento em Pronto Socorro 

O pronto socorro do HC atende casos de emergência geral e encontra-se localizado no seguinte 
endereço:  Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 (portaria principal do Instituto Central). 

O Instituto da Criança e o Instituto de Ortopedia, em seus respectivos endereços, possuem 
pronto-socorro especializado em seus campos. 

Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do plano 
e documento de identidade. 
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3. Exames Complementares 
O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 

pacientes externos. A relação acima é apenas exemplificativa, sendo que a relação completa deverá 
ser consultada pelo telefone de informações gerais. 

Os exames são marcados por telefone, onde também são obtidas as informações referentes a 
conduta para sua realização.  

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento de oficial de identidade, autorização prévia e pedido médico do exame.  
 
4. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação ou procedimento ambulatorial nas dependências do 
HC é necessário que o usuário esteja sendo tratado pelos médicos do próprio hospital e, também, 
solicite uma autorização prévia ao plano ABAS. Tal autorização será fornecida mediante a 
apresentação do pedido médico, relatando qual o tratamento recomendado. De posse desta 
autorização, o usuário deverá entra em contato com o serviço de internações do hospital para 
agendar seu atendimento e colher todas as informações desejadas. No ato da internação ou 
atendimento é necessário apresentar, além da autorização do plano e do pedido médico, a carteira 
de usuário e documento de identidade. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

 
5. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o HC vincula os profissionais do corpo clínico do hospital a cobrarem 
um determinado valor, contratualmente estipulado. 

No caso do atendimento ocorrer em caráter emergencial, ao identificar-se como usuário do 
plano ABAS você não precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários 
serão cobrados diretamente do plano, conforme a tabela contratada. 

Caso você esteja realizando um tratamento ao nível de consultório e o médico indique a 
realização de qualquer tratamento hospitalar, imediatamente você deverá dizer que possui plano 
conveniado ao hospital, avisando o profissional para que o mesmo solicite o procedimento através do 
convênio. Desta forma, o tratamento será realizado diretamente pelo plano. 
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HOSPITAL BP (ANTIGO HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA) 
 

Endereço: Rua Maestro Cardim, 769 – Liberdade 
Fone: (11) 35051000 
http://www.bp.org.br/ 
 
Informações gerais sobre realização de exames e procedimentos (Central de Atendimento): 
Fone: (11) 35054000 ou 35055000 
Centro Médico: (11) 35051000 
E-mail: apoiocallcenter@bpsp.org.br 
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 

 Consultas Médicas 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Atendimento em Pronto Socorro 

O pronto socorro do Hospital BP atende casos de emergência geral e encontra-se localizado no 
mesmo endereço do hospital, acima indicado. 

Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do plano 
e documento de identidade. 
 
2. Exames Complementares 

O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 
pacientes externos, tais como: exames laboratoriais (análises clínicas, anatomia patológica e 
citologia), broncoscopia, endoscopia digestiva, colonoscopia, ecocardiografia (adulto e infantil), 
eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletromiografia, ergometria, holter, mamografia, exames 
oftalmológicos, medicina nuclear, radiologia geral e especializada, tomografia computadorizada etc. 

Os exames são marcados por telefone (mesmo do hospital), onde também são obtidas as 
informações referentes a conduta para sua realização.  

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento de oficial de identidade, autorização prévia da ABAS 15 e pedido médico do exame.  
 

http://www.bp.org.br/
mailto:apoiocallcenter@bpsp.org.br
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3. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 
Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou procedimento ambulatorial 

nas dependências do Hospital BP é necessário solicitar uma autorização prévia ao plano ABAS. Tal 
autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse desta autorização, o usuário deverá entra em contato 
com o serviço de internações do hospital para agendar seu atendimento e colher todas as 
informações desejadas. No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização 
do plano, carteira de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

   
4. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Hospital BP vincula os profissionais do corpo clínico do hospital a 
cobrarem um determinado valor, contratualmente estipulado. 

No caso do atendimento ocorrer em caráter emergencial, ao identificar-se como usuário do 
plano ABAS você não precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários 
serão cobrados diretamente do plano, conforme a tabela contratada. 

Caso você esteja realizando um tratamento ao nível de consultório no Centro Médico e o 
profissional indique a realização de qualquer tratamento hospitalar, imediatamente você deverá 
dizer que possui um plano conveniado ao hospital, avisando o profissional para que o mesmo se 
informe sobre como solicitar o procedimento diretamente à ABAS. Desta forma, o tratamento será 
realizado pelo convênio e você não necessitará realizar qualquer tipo de negociação de preços nem 
se preocupar em efetuar pagamentos. 

 
5. Consultas Médicas (Centro Médico) 

O Hospital BP dispõe de Centro Médico com todas as especialidades disponíveis para 
atendimento em consultas ambulatórias, totalmente cobertas pela entidade. Basta ligar no telefone 
(11) 35051000, consultar os médicos disponíveis na especialidade desejada e agendar seu 
atendimento.  
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HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ 
  
Endereço: Rua João Julião, 331 – Bela Vista 
Telefone/PBX: (11) 35490000  
www.hospitalalemao.org.br 
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas e cirúrgicas 

 Atendimento em Pronto Socorro 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos (internações emergenciais) 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Atendimento em Pronto Socorro 

O pronto socorro do Hospital Oswaldo Cruz atende casos de emergência geral e encontra-se 
localizado no mesmo endereço do hospital. 

Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira do plano 
e documento de identidade. 
 
2. Exames Complementares 

O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 
pacientes externos. 

Os exames são marcados por telefone (mesmo do hospital - solicitar direcionamento ao setor), 
onde também são obtidas as informações referentes a conduta para sua realização.  

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento de oficial de identidade, autorização prévia de atendimento e pedido médico do exame.  
 
3. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou procedimento ambulatorial 
nas dependências do Oswaldo Cruz é necessário solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal 
autorização será fornecida mediante a apresentação de um pedido médico relatando qual o 
tratamento que o paciente necessita. De posse desta autorização, o usuário deverá entrar em 
contato com o serviço de internações do hospital para agendar seu atendimento e colher todas as 
informações desejadas (mesmo telefone do hospital – solicitar direcionamento ao setor). No ato da 
internação ou atendimento é necessário apresentar a autorização do plano, carteira de usuário, 
documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

   

http://www.hospitalalemao.org.br/
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4. Honorários Médicos 
O convênio firmado com o Hospital Oswaldo Cruz somente vincula os honorários médicos dos 

profissionais do corpo clínico do hospital a cobrarem um valor pré-determinado em caso de 
internações iniciadas pelo pronto socorro. 

Caso o usuário esteja sendo submetido a tratamento médico ao nível de consultório e, em 
determinado momento, o profissional o encaminhe para realização de procedimento no Hospital 
Oswaldo Cruz, imediatamente deverá avisar que possui um plano de saúde conveniado ao mesmo. 
Neste caso, o médico fará um pedido de internação/cirurgia à ABAS e, seguindo as orientações acima, 
a parte hospitalar se dará pelo sistema de convênio, sem necessidade de qualquer pagamento. 
Contudo, os honorários deverão ser acertados diretamente com o médico, devendo o reembolso ser 
solicitado posteriormente. O usuário deverá enviar à entidade prévio relatório e orçamento de 
honorários do procedimento pretendido, para avaliação do montante reembolsável e autorização do 
atendimento em reembolso. 

Caso a internação seja emergencial, via pronto-socorro, você estará identificado como usuário 
do Plano ABAS 15. Nestes casos, além da parte hospitalar, os honorários médicos também serão 
conveniados, não havendo a necessidade de efetuar-se qualquer pagamento. Atenção = se o usuário 
pedir para chamar qualquer médico especial para realizar seu atendimento, todos os honorários 
passarão a ser cobrados como particular. 

Além das formas de atendimento acima descritas, informamos que alguns médicos que 
pertencem ao corpo clínico do Oswaldo Cruz se credenciaram ao Plano ABAS 15. A relação 
completa com nome, especialidade, endereço e telefone do consultório encontra-se adiante. 

Tais médicos, como dito, estão credenciados ao plano e comprometem-se a cobrar valor 
diferenciado por sua consulta particular, àqueles que se identificarem como usuários do Plano 
ABAS 15. Além disso, havendo necessidade da realização de procedimento ou tratamento médico 
ao nível hospitalar com os mesmos, os honorários encontram-se previamente contratados, não 
necessitando efetuar qualquer negociação ou pagamento. 

Veja, agora, a relação dos médicos do Hospital Oswaldo Cruz credenciados junto ao Plano 
ABAS 15, conforme sua(s) especialidade(s): 

 
 

DERMATOLOGIA 
 
Dra. Adriana Maria Porro 
Consultório 
Praça Amadel Amaral, 47 – 10º Andar – Conj. 101 – Paraíso – São Paulo/SP 
Fone: (11) 31712173/31712174/32889240 
* Obs.: O valor da consulta médica com essa credenciada é de R$ 250,00. 

 
 
 

 



 

52 
 

UROLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA 
 
Dr. Geraldo de Campos Freire 
Consultório 
R. Joaquim Floriano, 62 – 3º Andar – Conj. 31 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 31689167/31688461 
* O valor da consulta com o médico é de R$ 200,00 
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA EYE CARE 
 

A Eye Care é uma excelente clínica oftalmológica paulistana e realiza todo tipo de serviço na 
área, tais como consultas de rotina, exames diagnósticos e cirurgias (alguns serviços são restritos a 
determinados endereços). Possui profissionais altamente qualificados e tem como objetivo aliar a 
excelência técnica ao calor humano.  
       
Telefones de atendimento – “Call Center”: 
(agendamento de consultas, exames e cirurgias, independentemente do local) 

- na Grande São Paulo: (11) 30652420 
 
Endereço: 
1) Sede - Brasil  
Av. Brasil, 1386 – Jd. América – São Paulo/SP 
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Cirurgias oftalmológicas 

 Exames Diagnósticos Oftalmológicos 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 

 Consultas Médicas 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Consultas Médicas 

A Eye Care, em todos os seus endereços, realiza consultas médicas ambulatoriais de rotina. Tais 
consultas são agendadas por telefone e realizadas com hora marcada. 

O Plano ABAS agora efetua a cobertura de tais consultas. 
 
2. Exames Complementares 

A Eye Care realiza os mais variados exames diagnósticos relacionados à área oftalmológica. 
Você poderá realizá-los na clínica ainda que não esteja sendo acompanhado pelo médico local. 

Os exames são marcados por telefone, onde também são obtidas as informações referentes à 
conduta para sua realização. 

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento oficial de identidade, autorização de atendimento e pedido médico do exame.  
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3. Cirurgias Oftalmológicas (inclui honorários médicos) 
A Eye Care realiza todo tipo de cirurgias oftalmológicas, tais como: retirada de tumor, cirurgia 

de catarata, transplantes em geral, glaucoma, estrabismo, correção de problemas nas vias lacrimais, 
miopia etc. 

Para a realização de qualquer cirurgia ou procedimento ambulatorial na clínica é necessário 
solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal autorização será fornecida mediante a 
apresentação do pedido médico relatando qual o tratamento que o usuário necessita. De posse da 
autorização, o usuário deverá entra em contato com a clínica para agendar seu atendimento e colher 
todas as informações desejadas. No ato da realização do procedimento será necessário apresentar a 
autorização do plano, carteira de usuário e documento de identidade. 

O convênio firmado com a Eye Care negociou todos os preços dos procedimentos nela 
realizados. Portanto, nada lhe será cobrado.  
 
 
 



 

55 
 

HOSPITAL BP MIRANTE (ANTIGO HOSPITAL SÃO JOSÉ) 
       
Endereço: Rua Martiniano de Carvalho, 965 – Bela Vista 
Telefone: (11) 35056000 
www.beneficencia.org.br  
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas e cirúrgicas 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Exames Complementares 

O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 
pacientes externos. 

Os exames são marcados por telefone (mesmo do hospital), onde também são obtidas as 
informações referentes a conduta para sua realização.  

No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento oficial de identidade, autorização de atendimento e pedido médico do exame.  
 
2. Internações, Cirurgias e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação (clínica ou cirúrgica) ou procedimento ambulatorial 
nas dependências do Hospital BP Mirante é necessário solicitar uma autorização prévia ao plano 
ABAS. Tal autorização será rapidamente fornecida, mediante a apresentação de um pedido médico 
relatando qual o tratamento que o paciente necessita. De posse desta autorização, o usuário deverá 
entrar em contato com o serviço de internações do hospital para agendar seu atendimento e colher 
todas as informações desejadas. No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a 
autorização do plano, carteira de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

   

http://www.beneficencia.org.br/
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3. Honorários Médicos 
O convênio firmado com o Hospital BP Mirante vincula os profissionais do corpo clínico do 

hospital a cobrarem um determinado valor, contratualmente estipulado, no caso do atendimento 
ocorrer em caráter emergencial. Assim, ao identificar-se como usuário do plano ABAS você não 
precisará ajustar nada, tendo em vista que, automaticamente, os honorários serão cobrados 
diretamente do plano. 

Porém, o contrato também permite o faturamento de honorários médicos provenientes de 
atendimentos eletivos. Caso você esteja realizando um tratamento ao nível de consultório e o médico 
indique a realização de qualquer tratamento hospitalar no Hospital BP Mirante, imediatamente você 
deverá dizer que possui um plano conveniado ao hospital, avisando o profissional para que o mesmo 
se informe sobre a ABAS. Desta forma, o tratamento eventualmente poderá ser realizado pelo 
convênio e você não necessitará realizar qualquer tipo de negociação de preços nem se preocupar 
em efetuar pagamentos. 

Em caso de atendimentos no Hospital BP Mirante, por favor contate nosso escritório para o 
auxiliarmos no contato com o médico.  
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HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO 
  
Endereço: Rua Conselheiro Brotero, 1486 – Higienópolis 
Telefone/PBX: (11) 38215300 
www.samaritano.org.br   
 
Serviços conveniados disponíveis: 

 Internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas 

 Atendimento em Pronto Socorro – Adulto e Pediátrico 

 Exames Diagnósticos 

 Cirurgias e Atendimentos ambulatoriais (inclusive tratamentos oncológicos) 

 Honorários Médicos pré-estabelecidos (apenas com os profissionais referenciados) 
 

Orientações para atendimento 
 
1. Atendimento em Pronto Socorro Adulto e Infantil 

O pronto socorro do Hospital Samaritano atende casos de urgência e emergência gerais, 
inclusive na área de pediatria. Encontra-se localizado no mesmo endereço do hospital, acima 
indicado. Para ser atendido basta identificar-se como usuário do Plano ABAS, através da carteira 
própria do plano e documento de identidade. 
 
2. Exames Complementares 

O hospital possui uma série de exames diagnósticos disponíveis para o atendimento de 
pacientes externos. Os exames são marcados por telefone (mesmo do hospital - solicitar 
direcionamento ao setor), onde também são obtidas as informações relativas à conduta para sua 
realização. No ato do atendimento é necessário apresentar a carteira de identificação do plano, 
documento oficial de identidade, autorização prévia do convênio e pedido médico do exame.  
 
3. Internações, Cirurgias, Partos e Procedimentos Ambulatoriais 

Para a realização de qualquer internação (clínica, cirúrgica ou obstétrica) ou 
tratamento/procedimento ambulatorial nas dependências do Hospital Samaritano é necessário 
solicitar uma autorização prévia ao Plano ABAS. Tal autorização será fornecida mediante a 
apresentação de um pedido médico relatando qual o serviço que o paciente necessita. De posse 
desta autorização, o usuário deverá entrar em contato com o setor de internações do hospital para 
agendar seu atendimento e colher todas as informações desejadas (mesmo telefone do hospital – 
solicitar direcionamento ao setor). No ato da internação ou atendimento é necessário apresentar a 
autorização do plano, carteira de usuário, documento de identidade e o pedido médico. 

Se a internação ou o procedimento for emergencial, o próprio hospital se encarregará de 
solicitar a autorização ao plano. 

   

http://www.samaritano.org.br/
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4. Honorários Médicos 

O convênio firmado com o Hospital Samaritano não vincula os profissionais do corpo clínico do 

hospital a cobrarem um valor pré-determinado (exceto em casos especiais, abaixo indicados). 
Caso você (ou seu dependente) esteja sendo submetido a tratamento médico ao nível de 

consultório e, em determinado momento, o profissional encaminhe-o para realização de 
procedimento no Hospital Samaritano, imediatamente você deverá avisar que possui um plano de 
saúde conveniado ao mesmo. Neste caso, seu médico fará um pedido de internação/cirurgia à ABAS 
e, seguindo as orientações acima, a parte hospitalar se dará pelo sistema de convênio, sem 
necessidade de qualquer pagamento. Contudo, os honorários deverão ser acertados diretamente 
com o médico, devendo o reembolso ser solicitado posteriormente. É necessário o envio de prévio 
relatório e orçamento de honorários do procedimento pretendido ao escritório da entidade, para 
avaliação do montante reembolsável e autorização do atendimento via reembolso. 

Por outro lado, caso a internação seja emergencial, via pronto-socorro, desde logo (ou assim 
que possível) você deverá identificar-se como usuário do Plano ABAS 15. Nestes casos, além da parte 
hospitalar, os honorários médicos também serão conveniados, não havendo a necessidade de 
efetuar-se qualquer pagamento. 


