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MANUAL DE ORIENTAÇO ES  
 



PÚBLICO ALVO 

Advogados (as) e estagiários (as), maiores de 40 anos, regular-
mente inscritos e quites com as anuidades da OAB SP. 
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SERVIÇOS REALIZADOS  

1ª etapa 
 Consulta Cardiológica 
 Exames de Sangue (colesterol total e frações, glicemia e triglicérides) 
 Eletrocardiograma 
2ª etapa 

 Ecocardiograma Bidimensional com Mapeamento de Fluxo a Cores  

 Teste ergométrico 
 

Somente serão atendidos advogados e estagiários mai-
ores de 40 anos e não será permitido a participação de 
dependentes 
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OPERACIONALIZAÇÃO 

 Os interessados deverão adquirir as guias de encami-
nhamento na Sede CAASP, nos Espaços ou Regionais 
CAASP. 

 
 Através do sistema GMS, utilizaremos o ícone F-7 CAMPANHA. 
 
 Os funcionários da CAASP e Subseções da OAB SP deverão esclarecer todas as dú-

vidas dos usuários, tais como: período, procedimentos autorizados, emissão de 
guias e valores a serem pagos.  

 
 O usuário deverá realizar primeiramente os exames de sangue e com os resultados 

prontos, agendar consulta com o médico (normalmente, o médico realiza o Eletro-
cardiograma no próprio consultório). Havendo necessidade de consulta de retor-
no, orientá-lo que esta deverá ser realizada no prazo de até 15, 20 ou 30 dias após 
a primeira consulta (verificar com o credenciado o prazo de retorno).   

As guias só poderão ser emitidas a partir do dia 10 de 
setembro  

Os valores  provenientes das guias emitidas deve-
rão ser depositados na conta corrente já estabele-
cida para esta finalidade e obedecendo a mesma 
periodicidade (diariamente). Nos locais em que 
depósitos bancários não sejam frequentes, será 
utilizada a seguinte conta bancária:  
Banco do Brasil (001) 
Agência: 5905-6  
Conta corrente: 408769-0  
Os comprovantes deverão ser enviados à Contabi-
lidade no prazo máximo de 15 dias. 
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PARCEIROS 
Os procedimentos serão realizados pelos 
credenciados com a CAASP, que aceitaram 
participar da campanha. A lista dos profissio-
nais estará disponível em nosso site, tam-
bém a partir de 10/09/2019  

PERÍODO  

Na emissão da guia informar ao usuário que o 
prazo acima determinado é para a participação 
na campanha, e não para a emissão das guias.   

 Para esta campanha é indispensável a emissão da 
guia, mesmo que o médico ou a clínica já tenham 
aderido ao sistema de pagamento direto. 
 
Os assistidos da CAASP, com 40 anos ou mais, que 
queiram participar da Campanha terão as guias emi-
tidas gratuitamente.  

16 de setembro a 14 de novembro de 2019. 
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VALORES 

A CAASP oferecerá gratuitamente a consulta e subsidiará todos 
exames, conforme tabela abaixo. Os valores subsidiados  foram 
calculados pela média da remuneração dos serviços credencia-
dos, remuneração esta baseada nas tabelas AMB-92 e CBHPM, 
conforme tabela abaixo: 

As guias deverão ser emitidas separadamente:  

Após consulta e somente se o médico prescrever, emitir também se-
paradamente as guia para os exames complementares: 

  
A guia deverá ter o carimbo e assinatura do funcionário responsável 
por sua emissão. 

Exames de Sangue Eletrocardiograma Consulta 

Ecocardiograma Teste Ergométrico 

Procedimentos 
Valor  
(R$) 

Subsídio 
(%) 

Consulta Gratuito 100% 

Colesterol Total 2,23 50% 

Colesterol LDL 5,60 50% 

Colesterol HDL 4,20 50% 

Colesterol VLDL 4,55 50% 

Triglicérides 3,15 50% 

Glicemia 2,23 50% 

Eletrocardiograma 11,07 50% 

Ecocardiograma Bidimensional com Doppler 83,79 30% 

Ecocardiograma Bidimensional com Mapeamento de Fluxo a Cores 138,22 30% 

Teste Ergométrico (convencional) 60,88 30% 

Teste Ergométrico (computadorizado) 99,40 30% 
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DIVULGAÇÃO  

 Cartazes que deverão ser afixados em locais de aces-
so à advocacia; 

 Matéria no jornal do Advogado; 

 Matéria na TV OAB; 

 Banner no site da CAASP na Internet 
(www.caasp.org.br) 

 Newsletter  

IDENTIFICAÇÃO  

Todos os advogados participantes da Campanha 
deverão identificar-se nos locais indicados para 
realização das consultas e exames, apresentan-
do sua carteira de inscrição na OAB/SP, ou ou-
tro documento de identidade com fotografia, 
bem como a guia médica para a realização dos 
exames e/ou consultas. 

Central de Atendimento CAASP —(11) 3292-4400 
callcenter@caasp.org.br   
 
Execução da campanha:  
Promoção da Saúde – (11) 3292-4554/3292-4557  
 promosaude@caasp.org.br 
 
Emissão de guias e Informática:   
Helpdesk – (11) 3292-4508 a 4512 
 helpdesk@caasp.org.br 
 
Prestações de contas:  
Contabilidade – (11) 3292-4584 -Eduardo ou Rafael  
etrindade@caasp.org.br ou  rguilherme@caasp.org.br 
 

INFORMAÇÕES  

http://www.caasp.org.br/
mailto:promosaude@caasp.org.br
mailto:helpdesk@caasp.org.br
mailto:etrindade@caasp.org.br
mailto:rguilherme@caasp.org.br


Organizaça o 

CAASP— Departamento de Promoça o da  Saú de 

Rúa Benjamin Constant, 75 - 6º andar 

Telefone: 3292-4554/57 

Email: promosaúde@caasp.org.br 


