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TÍTULO III 
DA CARÊNCIA 

 
Art. 10. Os segurados poderão usufruir dos serviços de 

saúde prestados pelo MANAUSMED, observados os seguintes prazos 
de carência: 

 
I – 15 (quinze) dias para consultas eletivas; 
 
II – 30 (trinta) dias para exames de Ultrasonografia, Raio X 

com contraste, Ecocardiograma, Exames Oftalmológicos e Exames 
Endoscópicos; 

 
III – 45 (quarenta e cinco) dias para todos os 

procedimentos de alta complexidade, exceto nos casos de doenças e 
lesões pré-existentes, declaradas ou não; 

 
IV – 180 (cento e oitenta) dias para partos, cirurgias e 

internação hospitalar; e 
 
V – 24 (vinte e quatro) meses para procedimentos de alta 

complexidade, leitos de alta complexidade e cirurgias relacionados a 
doenças ou lesões preexistentes, declaradas ou não. 

 
§ 1º É vedada a antecipação de contribuição como forma 

de abreviar o prazo de carência. 
 
§ 2º A data inicial de contagem da carência para o 

Segurado titular será a partir da data da primeira contribuição. 
 
§ 3º A data inicial de contagem da carência para o 

segurado dependente será a partir da data de deferimento de inscrição 
no MANAUSMED, sendo a inscrição realizada em conjunto à inscrição 
do segurado titular contará após a primeira contribuição. 

 
§ 4º O atendimento do segurado deve observar o tempo de 

recorrência, o qual consiste no interstício de tempo mínimo, contado por 
dia ou mês, para uso pelo segurado ou realização pelo credenciado dos 
serviços de assistência à saúde. 

 
§ 5º Os prazos de carência não se aplicam ao segurado 

titular ocupante de cargo efetivo inscrito até 30 (trinta) dias após a posse 
no cargo, bem como ao segurado dependente recém-nascido inscrito até 
30 (trinta) dias após o nascimento. 

 
Art. 11. Após a primeira solicitação de desligamento  

do MANAUSMED, o segurado estará sujeito às regras de  
carência estabelecidas no art. 10 deste Decreto, e ocorrida a segunda 
solicitação, só poderá efetuar nova inscrição depois de decorridos 12 
(doze) meses. 
 

 
TÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
 

 
CAPÍTULO I 

DOS SERVIÇOS COBERTOS 
 

 
Art. 12. A assistência à Saúde será prestada diretamente 

pelo MANAUSMED ou de forma indireta por entidade privada, mediante 
credenciamento, observados em qualquer hipótese os limites                     
físico-financeiros e compreenderá Assistência Ambulatorial, Assistência 
Hospitalar, Apoio ao Diagnóstico com abrangência limitada ao Município 
de Manaus. 

 
Art. 13. A Assistência Ambulatorial compreenderá: 
I – consultas eletivas e procedimentos em consultórios de 

assistência à saúde; e 
 
II – serviços auxiliares de diagnóstico e de tratamento, que 

serão realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
autorização do MANAUSMED. 

 
Art. 14. A Assistência Hospitalar compreenderá: 

I – internações em enfermaria, clínicas, cirúrgicas, 
pediátricas e obstétricas; 

 
II – internação em unidade de terapia intensiva; e 
 
III – atendimento de urgência e emergência. 
 
Art. 15. O rol de procedimentos e eventos em saúde  

do SERVMED, referente à Assistência Ambulatorial, Assistência 
Hospitalar e Apoio ao Diagnóstico, constitui a referência  
básica para cobertura assistencial mínima com as respectivas diretrizes 
de utilização determinada pela Tabela de Honorários Médicos da 
Associação Médica Brasileira – AMB/92, respeitando-se a segmentação 
contratada. 
 

Parágrafo único. Será prestada remoção por ambulância 
na modalidade terrestre do paciente de uma unidade hospitalar para 
outra ou de unidade hospitalar para clínicas de serviços auxiliares de 
diagnóstico e de tratamento, decorrente de situação de urgência, 
emergência ou necessidade técnica, devidamente justificada em relatório 
médico. 
 

CAPÍTULO II 
DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS 

 
Art. 16. Não serão cobertos pelo MANAUSMED os 

seguintes serviços e procedimentos: 
 
I – tratamento médico e odontológico clínico ou cirúrgico 

experimental, sendo: 
 
a) aquele que emprega medicamentos, produtos para a 

saúde ou técnicas não registrados ou não regularizados no país; 
 
b) o considerado experimental pelo Conselho Federal de 

Medicina – CFM; ou 
 
c) o que não possui as indicações descritas na 

bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 
 
II – procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, 

bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que 
não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do 
corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou 
anomalia congênita; 

 
III – inseminação artificial, entendida como técnica de 

reprodução assistida que inclui a manipulação de oócitos e esperma 
para alcançar a fertilização, por meio de injeções de esperma 
intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de 
oócitos, indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação 
espermática ou transferência intratubária do zigoto, entre outras 
técnicas; 

 
IV – tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento 

com finalidade estética, assim como em spas, clínicas de repouso e 
estâncias hidrominerais, ressalvando-se os casos de obesidade mórbida 
que poderão ser cobertos desde que preencham todos os critérios 
clínicos, estabelecidos em literatura médica; 

 
V – tratamento em estabelecimentos para acolhimento de 

idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em 
ambiente hospitalar. 

 
VI – fornecimento de medicamentos e produtos para a 

saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do 
território nacional e sem registro vigente na ANVISA; 

 
VII – fornecimento de medicamentos para tratamento 

médico domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para 
a administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com 
exceção dos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, 
assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e 
adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico 
oral ou venoso, ambos genéricos ou fracionado; 


