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Caro (a) Associado(a),

Como é do conhecimento de cada um de vocês, é costume da Apub Saúde responder às
diversas demandas dos seus associados com a maior celeridade possível e em conformidade
com os prazos estabelecidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde. Apesar desses prazos,
habitualmente, vínhamos respondendo as demandas muito mais rapidamente.
No entanto, nesse momento específico, com o recuo da pandemia e o avanço da vacinação
contra a COVID-19, a rede prestadora de serviços está retomando a normalidade dos seus
atendimentos (antes restritos). Os usuários desses serviços, sentindo-se mais seguros, estão
também retomando os seus acompanhamentos médicos.
Como havia uma imensa demanda reprimida, agora, devido a essa melhora no quadro da
pandemia, tem sido igualmente imensa a procura pelos consultórios médicos e,
consequentemente, temos tido um aumento sobremaneira de solicitações para exames,
tratamentos e procedimentos.
Sabemos que, para quem estava habituado a ter os pedidos de autorização respondidos
sempre com muita agilidade, tem sido estranho levarmos um tempo maior para resposta,
ainda que esse tempo esteja em consonância com os prazos estabelecidos pela ANS.
Contudo, à medida que essa demanda for sendo atendida, esse aumento explosivo tende a se
acomodar e, com certeza, voltaremos à nossa normalidade. Nesses 27 anos de existência,
quem nos acompanha sabe a nossa forma de proceder.
A gestão da Apub Saúde tem buscado aprimorar os processos internos, com o objetivo de
melhorar os fluxos e rotinas operacionais, tornando-os mais ágeis e mais eficientes.
Queremos tranquilizá-lo de que continuamos trabalhando com afinco e dedicação para que
ninguém fique sem o atendimento necessário. Tenha certeza, o nosso intuito é oferecer um
ambiente seguro no cuidado à sua saúde e dos seus familiares.
Nesse sentido, esperamos contar com a sua compreensão.

Atenciosamente,
A Direção
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Correio Eletrônico: apubsaude@apubsaude.com.br
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Com a finalidade de garantir a você que contratou um plano de saúde o acesso a
todas as coberturas às quais tem direito em tempo oportuno, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu prazos máximos para a realização de
consultas, exames e cirurgias.
Dessa forma, após o período de carência e de acordo com a cobertura do seu plano,
você deverá exigir da sua operadora que os atendimentos ocorram dentro dos
seguintes prazos:

TIPO DE ATENDIMENTO

Prazo máximo
de atendimento
(em dias úteis)

Atendimento de urgência e emergência

Imediato

Exames de análises clínicas

03 (três)

Consulta básica (pediatria, clínica médica,
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia) e
Consulta odontológica

07 (sete)

Demais serviços de diagnóstico/terapia em
regime ambulatorial e Consulta/Sessão com outras
especialidades (fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta
ocupacional e fisioterapeuta).

10 (dez)

Consulta nas demais especialidades médicas

14 (quatorze)

Procedimentos de alta complexidade (PAC) e
Internação eletiva (agendada)

21 (vinte e um)

Consulta de retorno

A critério do
profissional responsável
pelo atendimento

