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A ADAP é uma Instituição privada sem fins econômicos e não recebe verba de nenhuma esfera 
governamental para subsidiar as ações desenvolvidas pela Associação. 

Trabalhamos na mediação dos associados com as empresas representantes das marcas no Brasil para 
questões da avaliação de implantes externos,  aquisição de acessórios e a manutenção dos componentes 
externos do Implante Coclear. 

 
O ATO DE ASSOCIAR É VOLUNTÁRIO 

 
A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, está fixada atualmente no valor de R$ 200,00 (anual), divididos em 04 
pagamentos trimestrais), ou parcela única com desconto de 10% pagos através de boletos bancários 
enviados via correios ou por e-mail. 

 
COMO SE ASSOCIAR A ADAP: 
 
1° Passo  
Preencher: 

 Ficha de cadastro em nome da criança/adulto usuário de implante coclear. 
 Termo de Compromisso Sócio Contribuinte e assinar, pelo responsável, ou 

pelo usuário de IC quando adulto. 
 Ficha do estudo social. 

 
2° Passo 
Enviar através dos Correios ou por e-mail : 
 

 03 formulários devidamente preenchidos e assinados, 
 Foto 3x4 do (a) implantado (a); 
 Cópia da certidão de nascimento do implantado (caso seja menor de idade); 
 Cópia do RG, CPF do usuário de implante e do seu responsável 
 Comprovante de residência atualizado do responsável ou do associado (a) 

 
3° Passo  
Após recebimento na ADAP da documentação devidamente preenchida, será efetuado o cadastrado e fará 
parte do quadro de associados ADAP. 

 
Obs: Importante o envio de todos os formulários preenchidos e a documentação solicitada para efetivação 

do cadastro em nossos sistemas. 

 
4° Passo 
Aguardar via correios ou e-mail o envio dos boletos para pagamentos.  

 
Quais os benefícios para o associado:  
 

 Compra dos acessórios do implante com descontos oferecidos em parceria com as empresas 
(você liga na ADAP pede seu acessório, a ADAP faz a compra para você junto à empresa); 

 
 Pagamento parcelado desses acessórios em forma de reembolso a ADAP. 

 
 1 (um) Sedex gratuito por mês para qualquer parte do Brasil. Havendo a necessidade de outro 

envio dentro do mesmo mês, a associação cobra o valor do sedex praticado de acordo com a 
tabela atualizada dos Correios. 

 
 O associado conta ainda com assessoria técnica dos departamentos: de Serviço Social, Jurídico e 

de Fonoaudiologia para esclarecer suas duvidas.
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A ADAP também oferece o serviço de GARANTIA DE MANUTENÇÃO para aparelhos que estão ou ficarão fora da 
garantia oferecida pelas empresas de implante coclear. A Adap cobrirá até o valor de R$ 4.000,00 do conserto ou  
troca das peças que estiverem em orçamento na empresa e fora de garantia (as peças cobertas estão especificadas 
 no contrato). 
 
Obs: Para adesão do serviço de GARANTIA DE MANUTENÇÃO, o interessado deve ser associado da ADAP e estar em 
dia com as Contribuições Associativas. 

 
IMPORTANTE: 
 
Você poderá fazer a adesão da GARANTIA DE MANUTENÇÃO quando faltar 12 (doze) meses para terminar a garantia 

de fábrica de acordo com a marca do aparelho. Assim poderá pagar parcelado e quando a garantia de fábrica 
terminar, seu aparelho terá garantia de conserto através da ADAP. 

 
 
 
 
              Caso o Sr.(a) tenha dúvidas sobre nosso trabalho ou sobre quaisquer assuntos relacionados à manutenção 

do implante coclear, visite nosso site www.adap.org.br ou entre em contato por telefone, chat ou e-mail, para que 
possamos ajudá-lo. 

 
Contatos: (14) 3226-3388 (14) 3226-2231 (14) 3202-6091 (14) 3202-6092 

 
servico.social@adap.org.br 

                            acessorios@adap.org.br 
financeiro@adap.org.br 
adap@adap.org.br 
 

 
 
 
 

Desde já nos colocamos a disposição. 
Abraços Equipe ADAP 2017 
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