
Como escolher
o plano de saúde

para sua
Família.



2 

Afinal, cada membro da família tem suas particularidades. 

E com tantas operadoras e tipos de planos, do mais barato 

ao mais completo, essa tarefa fica ainda mais difícil.

Por isso, preparamos algumas dicas para te ajudar a escolher 

um plano de saúde que atenda as necessidades da sua 

família, com o melhor custo-benefício possível.

• Já sabe tudo sobre o assunto?

Contratar um 
plano de saúde 
para a família 
não é uma 
tarefa fácil. 

Guia Qualicorp

SOLICITE AQUI UM ORÇAMENTO

http://www.economizecomaqualicorp.com.br/#/Landing


Dicas para 
contratar um plano 
de saúde familiar.
1. Defina a modalidade de contratação 
do plano de saúde.
Existem 3 principais modalidades para a contratação de um plano 

de saúde. Confira o resumo de cada uma:

Guia Qualicorp

3 

Plano Familiar – Funciona basicamente quando um membro 

da família contrata um plano de saúde “individual”, no 

qual ele é o titular (responsável pelo contrato) e inclui seus 

dependentes, que podem ser, por exemplo, cônjuge e 

filhos. Existem operadoras que permitem a extensão dos 

dependentes, para pais, tios, avós etc.

Planos Coletivos – Também depende de um titular que 

inclui os membros da família como dependentes, mas 

nessa modalidade a contratação é viabilizada para um 

grupo de pessoas definido de acordo com a sua categoria 

profissional ou área de atuação e vinculadas a uma 

entidade de classe ou instituição que as representa. 

O benefício aqui é o valor do plano, calculado com base 

no grupo e por isso a tendência é que esses planos tenham 

preços mais acessíveis do que a modalidade anterior.



Guia Qualicorp

Plano PME ou Empresarial – São planos contratados 

somente por empresas, nos quais o responsável pelo plano 

é a pessoa jurídica. Neste caso, o plano pode ser estendido 

para os funcionários da empresa e seus dependentes. 

A empresa pode subsidiar o plano de saúde dos 

funcionários ou escolher a livre adesão, modo em que o 

funcionário precisa arcar com o custo parcial ou integral 

de seu plano. Neste caso, o valor do plano é calculado com 

base no grupo de pessoas que aderiram, e isso tende a fazer 

com que o valor seja menor em comparação com as outras 

duas modalidades.
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2. Defina a 
abrangência 
do plano.
Existem planos de saúde com diferentes áreas de abrangência do 

atendimento. Veja qual modalidade mais se encaixa no seu perfil, 

pensando em detalhes como sua frequência de viagens. Opções 

possíveis:

Nacional – Atendimento em todo o território brasileiro.

Grupo de estados – Atendimento em estados específicos.

Estado único – Atendimento somente em uma unidade federativa.

Grupo de municípios – Atendimento em municípios específicos.

Município único – Atendimento em um único município.
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Vale a pena saber: quanto mais restrita a área de atendimento, 
mais barato costuma ser o plano.
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3. Escolha o tipo de atendimento 
para o seu plano de saúde familiar. 
Sabia que você pode escolher entre 3 tipos de atendimento? Essa é 

uma característica que também tem grande impacto no valor final do 

seu plano. Opções possíveis:

Guia Qualicorp

6 

4. Defina a cobertura do plano de saúde. 
As operadoras montam pacotes com diversos tipos de cobertura. 

Normalmente, os planos mais básicos cobrem apenas os serviços estipulados 

pelo ROL da ANS, que são serviços obrigatórios que as operadoras devem 

prestar para os beneficiários. Confira a lista completa do Rol da ANS.

Além disso, existem planos com coberturas adicionais, como para cirurgias, 

transplantes, vacinas, etc.

A dica aqui é você pensar no tipo de serviço de saúde que você e sua 

família mais utilizam ou podem utilizar no futuro, e fazer uma lista, 

exemplo: Se você e seu cônjuge pensam em ter filhos, é importante ter 

cobertura para obstetrícia e pediatria. 

Importante: essas são dicas gerais. Confira em detalhes as 
condições do seu plano escolhido.

Ambulatorial
 Cobre apenas consultas, 

exames e alguns tipos 

de terapia.

Hospitalar com 
ou sem obstetrícia

 Cobre apenas internação 

hospitalar.

Ambulatorial + Hospitalar 
com ou sem obstetrícia 

 Cobre consultas, exames, algumas 

terapias e internações hospitalares.

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/rol/2020/Anexo_I_Rol_2018_Alterado_pelas_RNs_453-457-458.2020.CRN_vs2.pdf
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5. Escolha da rede de atendimento.
O atendimento dos planos de saúde é realizado através de uma rede 

de prestadores ou rede própria das operadoras.

Então, faça uma lista dos hospitais, clínicas, laboratórios e médicos que 

você confia e compare com a lista da rede dos planos.

Existem profissionais médicos ou outros serviços que não atendem por 

plano de saúde. Para esses casos, as operadoras normalmente oferecem 

reembolso, então escolher um plano que tenha reembolso, pode ser 

importante dependendo de onde você quer ser atendido.

Escolha o tipo de acomodação.

Caso você tenha optado por um plano hospitalar, você ainda pode 

escolher o tipo de acomodação em caso de internação. As opções são:
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Enfermaria – Quartos coletivos Apartamento – Quartos individuais



6. Solicite um orçamento dos nossos 
planos coletivos por adesão. 
Recomendamos que você pesquise muito antes de escolher um 

bom plano de saúde para sua família. Compare coberturas, área de 

abrangências e, é claro, valores. Afinal, sua saúde financeira também 

é importante. 

Para facilitar esse processo e pesquisar em várias operadoras 
de uma vez só, conte com a Qualicorp. Com a vantagem de poder 
pagar ainda menos por um plano. Sim, isso é possível.

Somos a maior administradora de benefícios do Brasil e trabalhamos 

com as melhores operadoras de planos de saúde do mercado. Além 

da possibilidade de receber os orçamentos mais adequados para sua 

família, de acordo com suas escolhas, com a Qualicorp você pode 

gastar muito menos.
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Planos de saúde 
por adesão.
Trabalhamos com as principais 
entidades de classes profissionais 
do país, oferecendo planos de saúde 
coletivos por adesão. O que permite 
a você pagar muito menos num 
plano de saúde.

Solicite aqui um orçamento 
e comprove que vale a pena contar 
com a Qualicorp para oferecer 
o melhor para a saúde da sua família.

FAZER SIMULAÇÃO

http://www.economizecomaqualicorp.com.br/#/Landing


www.qualicorp.com.br

Telefones: 4004-4400 (Capitais e regiões metropolitanas)  

0800 016 2000 (Demais regiões)

https://www.facebook.com/Qualicorp/
https://www.youtube.com/user/qualicorp
https://www.instagram.com/qualicorp/
https://www.linkedin.com/company/qualicorp
www.qualicorp.com.br
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