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CT. C.A./071/18   
São Paulo, 06 de Junho de 2018   

   

   

Prezado Beneficiário do Plano de Saúde ABET,   

Dando continuidade aos esforços desta Associação para minimizar o encerramento dos planos de 

saúde ABET, que ficou definido na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 24 de Abril de 

2018, servimos da presente para informar a Decisão proferida pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, autorizando a portabilidade extraordinária.   

No último dia 04 de junho de 2018, a ABET foi notificada pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, a qual concedeu a portabilidade extraordinária aos atuais beneficiários dos 

planos de saúde ABET, através da Resolução Operacional nº 2.301 de 01 de junho de 2018, a qual 

segue anexa.   

Com isso, os beneficiários ativos e adimplentes ao Plano de Saúde ABET, poderão mudar de 

operadora sem cumprir novos períodos de carências ou cobertura parcial temporária. O prazo para 

fazer a portabilidade é de até 60 dias contados a partir de 04 de junho de 2018.   

Os beneficiários poderão escolher qualquer plano de saúde disponível no mercado, em qualquer faixa 

de preço, de contratação individual ou familiar ou coletivo por adesão, para fazer a portabilidade. 

Caso ainda esteja em carência no plano atual, o período remanescente deverá ser cumprido na nova 

operadora de planos de saúde.   

E caso o beneficiário opte por um novo plano com coberturas não previstas no plano de origem (sem 

internação, internação sem obstetrícia, internação com obstetrícia), poderá ser exigido o cumprimento 

de carência no plano de destino para as coberturas não previstas no tipo de plano de origem.   

Para exercer a portabilidade extraordinária de carências, os beneficiários devem se dirigir à operadora 

escolhida, que deverá aceitá-los imediatamente. :   

A ABET sugere que na oportunidade sejam apresentados:    

• Identidade;    

• CPF;    

• Comprovante de residência; e    

• Quatro boletos pagos na operadora de origem, referentes ao período dos últimos seis meses, 

ou Declaração da Operadora de Origem certificando da adimplência do período ora citado.   
• Declaração da Operadora de origem, comprovando o vinculo.    

No caso do beneficiário estar internado, a portabilidade extraordinária poderá ser exercida por seu 

representante legal.   
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Para facilitar a escolha do plano de destino, a ANS disponibiliza um portal para consultar operadoras 

e planos individuais, familiares ou coletivos por adesão, disponíveis para comercialização: 

http://www.ans.gov.br/guiadeplanos/ . (Guia do passo a passo, segue anexo)   

Os beneficiários que tiverem dúvidas sobre a portabilidade ou estiverem enfrentando problemas de 

atendimento devem registrar reclamação junto à ANS. Para isso, eles têm à disposição os seguintes 

canais: Disque ANS: 0800 701 9656; Central de Atendimento ao Consumidor no portal da Agência 

(www.ans.gov.br).   
   

Por fim destacamos, que a ABET está a disposição para atender as duvidas e solicitações dos seus 

beneficiários, no menor prazo possível, através de contato telefônico – 0800 111 777 de segunda a 

sexta-feira, das 08:00h as 18:00h ou através do endereço eletrônico abet@abet.com.br    
   

Contando com a sua colaboração e compreensão, reiteramos os nossos protestos de elevada estima 

e consideração, subscrevendo-nos,  Atenciosamente,   

   

   
JOAQUIM GOMES DE SOUSA   

Presidente do Conselho de Administração   
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RESOLUÇÃO OPERACIONAL - RO Nº 2.301, DE 1 DE JUNHO DE 2018  

Dispõe sobre a concessão da portabilidade extraordinária aos beneficiários da Associação Brasileira dos Empregados em 
Telecomunicações - ABET.  

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea “c” do 
inciso II do art. 30 do Regimento Interno, instituído pela Resolução Regimental - RR nº 01, de 17 de março de 2017, na forma do  

disposto no art. 24 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, em 
reunião ordinária de 25 de maio de 2018, considerando o relevante interesse público e o risco de dano irreversível à saúde dos 

consumidores, adota e o Diretor-Presidente Substituto da ANS determina a publicação da seguinte Resolução Operacional:  

Art. 1º Fica concedido o prazo por até 60 (sessenta) dias para que os beneficiários da Associação Brasileira dos Empregados em  
Telecomunicações - ABET, inscrita no CNPJ sob o nº 63.089.205/0001-05, registro ANS nº 33.891-5, exerçam a portabilidade 

extraordinária de carências para plano individual ou familiar ou coletivo por adesão da escolha desses beneficiários, observadas as 
seguintes especificidades:  

I - a portabilidade extraordinária de carências pode ser exercida por todos os beneficiários da operadora, 
independentemente do tipo de contratação e da data de assinatura dos contratos;  

II - o beneficiário que esteja cumprindo carência ou cobertura parcial temporária na Associação Brasileira dos Empregados 
em Telecomunicações - ABET pode exercer a portabilidade extraordinária de carências sujeitando-se aos respectivos períodos 

remanescentes;  

III - o beneficiário que esteja pagando agravo e que tenha menos de 24 (vinte e quatro) meses de contrato no plano de origem 
pode exercer a portabilidade extraordinária de carências, podendo optar pelo cumprimento de cobertura parcial temporária  

referente ao tempo remanescente para completar o referido período de 24 (vinte e quatro) meses, ou pelo pagamento de agravo a 
ser negociado com a operadora do plano de destino; e  

IV - o beneficiário que tenha 24 (vinte e quatro) meses ou mais de contrato no plano de origem pode exercer a portabilidade 
extraordinária de carências tratada neste artigo sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo.  

§ 1º Não se aplicam à portabilidade extraordinária de carências tratada neste artigo os requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV e o 
disposto nos §§ 2º, 3º e 4º todos do artigo 3º da RN nº 186, de 2009.  

§ 2º Aplica-se à portabilidade extraordinária de carências o requisito previsto no inciso V do art. 3º da RN nº 186, de 2009.  

§ 3º Serão considerados como parâmetros de comercialização as Notas Técnicas de Registro de Produto – NTRP vigentes na data de 
publicação desta Resolução Operacional.  

§ 4º A comprovação da adimplência do beneficiário perante a operadora do plano de origem dar-se-á mediante a apresentação de 
cópia dos comprovantes de pagamento de pelo menos 4 (quatro) boletos vencidos referentes ao período dos últimos 6 (seis) meses.  

§ 5º O beneficiário da Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações - ABET exercerá a portabilidade extraordinária, 
observando-se o seguinte:  

I – poderá escolher diretamente na operadora de destino plano enquadrado em qualquer faixa de preço; e  

II – poderá ser exigido o cumprimento de carência no plano de destino somente para as coberturas não previstas no tipo de 
plano de origem (sem internação, internação sem obstetrícia, internação com obstetrícia).  

§ 6º A operadora de destino deverá:  

I – aceitar, após pagamento da primeira mensalidade, imediatamente o consumidor que atender aos requisitos disciplinados 
nesta RO, não se aplicando o disposto no art. 9º e no § 1º do art. 11 da RN nº 186, de 2009;  
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II – divulgar em seus postos de venda a listagem dos planos a que se refere o inciso I do § 5º desta Resolução, com os 
respectivos preços máximos dos produtos; e  

III – no caso do beneficiário da Associação Brasileira dos Empregados em Telecomunicações - ABET estar internado, a 
portabilidade extraordinária poderá ser exercida por seu representante legal.  

Art. 2º No caso de o boleto de pagamento englobar o pagamento de mais de um beneficiário de plano individual e/ou familiar, e 
sendo impossível a discriminação individualizada das contraprestações pecuniárias, considera-se o valor global do boleto em relação 

a cada um dos beneficiários para efeito de exercício da portabilidade extraordinária.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

LEANDRO FONSECA DA SILVA  
DIRETOR-PRESIDENTE SUBSTITUTO  

Este texto não substitui o texto normativo original e nem o de suas alterações, caso haja, publicados  

no Diário Oficial.  

  
  

  

PASSO A PASSO PARA NAVEGAR NO GUIA DA ANS DE CONSULTA DE PLANOS DISPONÍVEIS PARA 

COMERCIALIZAÇÃO   

   

A ANS elaborou o Guia ANS de Planos de Saúde com o objetivo de fornecer ao consumidor uma 

ferramenta que amplie sua capacidade de escolha diante da diversificada oferta de planos de saúde 

comercializados hoje no país. Afinal, a contratação de um plano de saúde é uma decisão de grande 

relevância para a vida do consumidor e de seus dependentes e, por isso, precisa ser bem pensada.   
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O Guia ANS de Planos de Saúde constitui uma ferramenta de pesquisa que fornece de forma 

gratuita dados de toda a base de planos de saúde em comercialização no país, atualizados 

diariamente, com a isenção de uma instituição pública e sem interesse comercial.   

Entre na página: http://www.ans.gov.br/guiadeplanos/home.xhtml   

E escolha a opção: “PESQUISA DE PLANOS DE SAÚDE” e clique em <ENTRAR>   

 

FILTROS   

Selecione o local onde será assinado o contrato de aquisição do plano de saúde. Configure as 

variáveis nesta tela de acordo com as características desejadas para o plano que você pretende 

contratar. Caso tenha dúvidas sobre alguma delas, posicione o mouse sobre o nome da variável. Após 

definir os padrões da pesquisa, clique em “Filtrar”   
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Clique em <Filtrar>   

Verifique o resultado e selecione de um a três planos para obter informações mais detalhadas.   

Leia atentamente os detalhes dos planos selecionados.    

Para mais informações, clique no nome da operadora do plano escolhido e consulte os 

seus dados. Pronto, você dispõe de informações confiáveis para fundamentar a sua 

decisão de contratação. Para mais detalhes sobre o novo plano, consulte a operadora 

escolhida   

     

   
     

   

-  
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