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COMO UTILIZAR MELHOR 

O SEU PLANO DE SAÚDE

DOS USUÁRIOS
DO PLANO ASES

CARTILHA 



Evite o uso excessivo e sem necessidade dos serviços de saúde 

oferecidos pelo plano de saúde como: consultas, exames 

laboratoriais e exames de imagem. Utilize apenas em caso de 

necessidade para manutenção da saúde. O uso abusivo e sem 

critérios leva a um aumento maior da sua mensalidade 

permitido pela ANS, pois ocorre um aumento do custo 

assistencial do plano ASES;

Priorize profissionais que valorizam você como um ser humano 

total reconhecendo todos os componentes responsáveis pela 

formação da doença como o social, econômico, fisíco , 

psicológico, entre outros;

Priorize médicos e outros profissionais que pratiquem a 

medicina baseada em evidencias científicas atuais, a medicina 

humanizada e a ética;

Priorize profissionais que valorizam a conversa, o ouvir e ao 

exame fisíco detalhado ao invés de solicitar uma "bateria" de 

exames desnecessários; 

Mantenha os hábitos de vida saudável como atividade fisíca 

frequente, alimentação balanceada e evitar o uso de fumo e de 

álcool, entre outras medidas. Priorize sempre a prevenção de 

doenças e promoção de saúde. Procure sempre informações 

sobre ações com este objetivo que o plano ASES disponibilize a 

seus usuários;
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Em caso de cirurgias programadas ou outros procedimentos 

mais complexos, sempre confirme previamente se há cobertura 

do procedimento no contrato com o Plano ASES e se há 

cobertura segundo o Rol de Procedimentos do ANS;

Em caso de exames de maior complexidade como tomografias 

e cirurgias, é necessário a prévia autorização pela Auditoria 

Médica. Este procedimento é adotado pelo Plano ASES assim 

como por todas as operadoras de plano de saúde no Brasil.  

Compareça a consulta agendada no horário marcado, evitando 

atrasos;

Desmarque consultas com antecedência através de 

comunicação telefônica, salvo situações inesperadas, para 

evitar prejuízo ao profissional e outros usuários;

Mantenha sempre o cadastro com contato telefônico atualizado 

para confirmação de consultas agendadas;

Evite procurar o pronto-atendimento para resolução de 

problemas mais simples como atestados médicos ou troca de 

receitas médicas que possam ser resolvidos a nível 

ambulatorial (consultórios). Procure o Hospital apenas em caso 

de emergência e urgência;

O uso correto e racional do plano de saúde garante uma maior 

eficiência administrativa e operacional do plano de saúde ASES. 

Estas medidas simples têm como objetivo principal garantir serviços de 

saúde mais acessíveis e de qualidade a todos usuários do plano de saúde ASES.
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