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INTRODUÇÃO:
A Agência Nacional de Saúde (ANS) formalizou uma Nota Técnica elaborada
pela Assessoria Normativa da Diretoria de Fiscalização - DIFIS, com
fundamento na Instrução Normativa – IN nº 12 da DIFIS, de 25 de janeiro de
2016, para esclarecer dúvidas acerca da submissão de conduta ao artigo 77 ou
78 da Resolução Normativa - RN nº 124, de 2006.

II- Fundamentação:
Como é sabido, o objeto principal dos contratos celebrados com as operadoras
de planos de saúde é a assistência à saúde, garantida através do atendimento
por profissionais ou serviços, integrantes ou não de sua rede, mediante
pagamento direto ao prestador ou reembolso. Entretanto, o instituto do
reembolso, embora largamente utilizado nas relações jurídicas firmadas entre
as operadoras e seus beneficiários, não possui regulamentação própria,
específica, sendo tratado acessoriamente em diversos diplomas legais e/ou
normativos disciplinadores do mercado de saúde suplementar.

II.1. O instituto do reembolso na Lei n° 9.656/98:
O instituto do reembolso está previsto no inciso I e no §1º do art. 1º da Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde:
“Art. 1° Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito
privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do
cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se,
para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).
I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou
cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo
indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a
assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais
ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede
credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica,
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hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001).
§ 1o Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que
apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência
médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de
atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44,
de

2001)

b)

oferecimento

de

rede

credenciada

ou

referenciada;(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.17744, de 2001)
d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a
cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo
consumidor; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou
critérios médico-assistenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura
definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas: (...)
VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou
emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios,
contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com
a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo
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respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega
da documentação adequada; (grifou-se)

II.2. O reembolso no âmbito da Garantia de Atendimento – RN nº
259/2011
A Resolução Normativa - RN n° 259, de 17 de junho de 2011, que dispõe sobre
a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privado de assistência à
saúde, contém as seguintes disposições sobre reembolso:
Art. 9º Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso
o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora
deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado
da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte.
(Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)
§ 1º Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha
de prestadores, o reembolso será efetuado nos limites do estabelecido
contratualmente. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)
§ 2º Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de
prestadores, quando o procedimento solicitado pelo beneficiário não estiver
disposto na cláusula de reembolso ou quando não houver previsão
contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a regra disposta no
caput deste artigo. (Redação dada pela RN nº 268, de 02/09/2011)
§ 3º Nos contratos com previsão de cláusula de co-participação, este valor
poderá ser deduzido do reembolso pago ao beneficiário. (Redação dada pela
RN nº 268, de 02/09/2011)
§ 4º Nas hipóteses em que existe responsabilidade da operadora em
transportar o beneficiário, caso este seja obrigado a arcar com as despesas de
transporte, a operadora deverá reembolsa-lo integralmente. (Redação dada
pela RN nº 268, de 02/09/2011) (grifou-se)

II.3. Das cláusulas contratuais obrigatórias sobre reembolso
(IN/DIPRO n° 23/2009)
O manual de elaboração dos contratos de planos de saúde, constante do
Anexo I da Instrução Normativa – IN n° 23, de 1 de dezembro de 2009, da
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Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO contém as seguintes
disposições sobre reembolso:
Tema VIII – Atendimento de Urgência e Emergência:
F) Em planos de todas as segmentações, o contrato deve dispor sobre:
1. a garantia do reembolso, nos casos de urgência e emergência, quando não
for possível a utilização dos serviços próprios ou contratualizados, dentro da
área geográfica de abrangência e atuação do plano (artigo 12, VI, da Lei
9656/1998);
2. a garantia de que o valor do reembolso nas urgências e emergências não
seja inferior ao valor praticado pela operadora junto à rede de prestadores
do respectivo plano (artigo 12, VI, da Lei 9656/1998);
3. a relação dos documentos necessários para o reembolso, assegurando que
o seu pagamento será efetuado em até trinta dias da entrega destes
documentos;
Tema IX - ACESSO A LIVRE ESCOLHA DE PRESTADORES
Os contratos de planos de saúde que permitem acesso a livre escolha de
prestadores devem:
A) Indicar as coberturas que o consumidor poderá utilizar no sistema de
acesso a livre escolha de prestadores não participantes da rede assistencial,
própria ou contratualizada, na forma do item 9 do Anexo II da RN 100/2005 e
conforme cadastrado na ANS.
B) Conter cláusula clara com todas as informações necessárias para que o
próprio consumidor possa calcular o quanto receberá de reembolso. Deste
modo, a operadora deve trazer, conforme o caso; fórmula, juntamente com as
descrições de seus componentes tais como: múltiplo de reembolso, unidade
de reembolso, textos explicativos a respeito do modo de efetivação do cálculo
etc.
C) A tabela utilizada para o cálculo do valor de reembolso deve ser
amplamente divulgada pela operadora, para tanto deverá indicar no contrato:
1. além do registro em cartório, pelo menos mais dois meios de divulgação da
tabela, dentre os seguintes: acesso à tabela no sítio da operadora na internet;
disponibilização da tabela na sede da contratante em planos coletivos, para
consulta dos beneficiários; disponibilização da tabela na sede da operadora,
para consulta dos beneficiários;
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2. os meios de esclarecimento desta tabela, por exemplo, através de
atendimento por telefone ao consumidor;
3. para melhor compreensão dos beneficiários, a operadora poderá ainda
estabelecer em seu contrato uma tabela exemplificativa com os valores dos
procedimentos mais utilizados.
D) Dispor que o valor de reembolso das despesas médicas provenientes do
sistema de livre escolha não será inferior ao praticado diretamente na rede
credenciada ou referenciada (inciso IX, artigo 2º, Resolução CONSU 08/1998,
acrescentado pelo inciso V, artigo 1º, da Resolução CONSU 15/1998).
E) Estipular prazo de reembolso, observando o prazo máximo de 30 dias após
a entrega da documentação adequada (aplicação por analogia do inciso VI,
artigo 12, da Lei 9656/1998).
F) Informar como ocorrem os reajustes dos valores de reembolso ou da
unidade de serviço, conforme o tipo de tabela utilizado pela operadora.
G) É vedado o reembolso diferenciado por prestador, uma vez que tal prática
restringe a livre escolha de prestadores.

II.4. Da correta tipificação das infrações relacionadas ao reembolso
As condutas infrativas eventualmente praticadas nos casos envolvendo o
reembolso das despesas efetuadas com a assistência à saúde, podem,
dependendo de cada situação, se enquadradas nos tipos previstos nos artigos
77 ou 78 da RN nº 124/2006:
“Benefícios de Acesso ou Cobertura
Art. 77. Deixar de garantir ao beneficiário acesso ou cobertura previstos em
lei: (Redação dada pela RN nº 396, de 25/01/2016) Sanção – multa de R$
80.000,00.
Obrigações de Natureza Contratual
Art. 78. Deixar de garantir aos beneficiários de planos privados de assistência à
saúde o cumprimento de obrigação de natureza contratual: (Redação dada
pela RN nº 396, de 25/01/2016) Sanção – multa de R$ 60.000,00."

De fato, a definição se determinada conduta da operadora configura infração
do artigo 77 ou 78 da RN nº 124/06 é matéria controversa e carece de
uniformização. Deve-se ter em mente que o artigo 77 trata dos casos
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8

diretamente relacionados ao acesso ou cobertura do rol dos procedimentos e
eventos em saúde, já o artigo 78 diz respeito à cobertura de procedimentos e
eventos previstas no contrato firmado entre a operadora e seu beneficiário.

II.5. Da caracterização da demanda como assistencial ou não
assistencial
Outra questão enfrentada pelo fiscal, ao analisar um caso, diz respeito à
caracterização da demanda como assistencial ou não assistencial. Os
conceitos de demanda assistencial e demanda não assistencial podem ser
extraídos da dicção do art. 5º, parágrafo único, inciso I da RN n° 388/20151 :
a. que estabelece que a NIP assistencial tem como referência toda e qualquer
restrição de acesso à cobertura assistencial;
b. NIP não assistencial tem como referência outros temas que não a cobertura
assistencial, desde que o beneficiário seja diretamente afetado pela conduta e
a situação seja passível de intermediação.
Logo, infere-se que as condutas relacionadas à infração prevista no art. 77 da
RN nº 124/06 são, em regra, de natureza assistencial.
Por outro lado, as condutas relacionadas à infração prevista no art. 78 da RN n
124/06 são, em regra, de natureza não assistencial.

II.6. Dos documentos necessários para a efetivação do reembolso
quando o contrato não contiver previsão específica:
Nos contratos de planos de saúde de todas as segmentações, conforme
disposições específicas do Anexo I da IN/DIPRO n° 23/2009, colacionadas no
item II.3, deve ser elencada a relação dos documentos necessários para a
solicitação do reembolso.
A definição de tais documentos para o pedido de reembolso visa prestigiar a
comutatividade, característica imprescindível nos contratos onerosos e
bilaterais.
Contudo, não obstante a obrigatoriedade de constar expressamente dos
contratos a relação dos documentos necessários para a efetivação do
reembolso, os agentes da fiscalização frequentemente se deparam com
contratos silentes quanto a esta questão.
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Nesse caso, a omissão contratual gera grave desequilíbrio ao contrato,
colocando o beneficiário em uma posição concreta de vulnerabilidade, pois a
operadora acaba definindo de forma unilateral, através de procedimentos
internos, quais são os documentos necessários para o procedimento de
reembolso.
A análise nos processos administrativos sancionadores deve ser sensível a
esses argumentos, e de forma a garantir o equilíbrio e a segurança jurídica de
tal relação, demonstra-se imperioso ao menos nortear, para fins de
fiscalização, quais elementos devem constar da solicitação de reembolso,
segundo a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, na forma do
art. 4º do Decreto-Lei 4.657/42 (LINDB)4 .
Assim, é razoável considerar que, na omissão contratual, a operadora
poderá exigir que o pedido de reembolso deva ser instruído, ao menos,
com qualquer documento hábil e idôneo que comprove a efetiva
ocorrência da despesa, identifique o beneficiário e o procedimento
executado, inclusive a data em que foi realizado. Ainda, nos casos de
serviços e procedimentos que contenham Diretriz de Utilização – DUT
estabelecidas, pode ser exigido também laudo ou atestado médico ou
outro documento equivalente, emitido pelo profissional que solicitou ou
realizou o serviço ou procedimento, atestando seu cumprimento.
Ressalta-se que a exigência de tais informações são consideradas razoáveis
uma vez que são também utilizadas como parâmetro pela ANS nos campos de
preenchimento das guias de solicitação de eventos e procedimentos do
Componente de Conteúdo e Estrutura do Padrão TISS versão 201609, previsto
na RN nº 305 de 20125 .
Por fim, a operadora poderá dispensar a apresentação de quaisquer dos
documentos acima, devendo ficar claro que documentos distintos dos tratados
acima só podem ser exigidos como condição de reembolso caso haja previsão
contratual específica.
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III. Das hipóteses de reembolso:
III.1. Contrato que prevê a livre escolha de prestadores, com o
reembolso das despesas efetuadas (opção de acesso à livre
escolha):
Considerando as características dos produtos previstos no inciso I e o §1º do
art. 1º da Lei 9.656/98, é facultada às operadoras a comercialização de
produtos com a previsão contratual de livre escolha de prestadores, com o
reembolso das despesas efetuadas, independentemente da existência de rede
credenciada/referenciada.
Tais contratos, na forma das disposições específicas do Anexo I da IN 23/2009
transcritas na seção II.3, devem, entre outras disposições:
(i) indicar as coberturas que o consumidor poderá utilizar no sistema de acesso
a livre escolha de prestadores, ou seja, não participantes de sua rede
assistencial, própria ou contratualizada;
(ii) conter a tabela utilizada para o cálculo do valor do reembolso;
(iii) estipular o prazo para o reembolso, que não pode ultrapassar o prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da entrega da documentação adequada,
entendida como a documentação prevista no contrato para a solicitação de
reembolso.

Estando presentes as disposições acima, o reembolso deve ser efetuado
nos limites estabelecidos no contrato firmado entre a Operadora e o
contratante/beneficiário, já que tal previsão decorre de um acordo entre as
partes.
Todavia, nas hipóteses em que haja previsão da livre escolha de prestadores,
mas o contrato não contenha as disposições acima elencadas, deverão ser
observadas, na ausência de disciplina específica, por analogia, as regras
previstas no art. 9º, §2º da RN nº 259/2011, colacionado no item II.2.
Dessa forma, nos casos em que o contrato firmado entre as partes não contiver
adequadamente as disposições elencadas acima, o reembolso deverá ser
integral e realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da
solicitação do reembolso, inclusive as despesas com transporte.
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III.2. Do reembolso pelo descumprimento dos prazos máximos da
garantia de atendimento:
A partir da vigência da RN nº 259/2011, as operadoras de planos de saúde
passaram a ter a obrigação de oferecer cobertura assistencial a todos os
procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
ANS, para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12,
da Lei n° 9.656, de 1998, de acordo com a segmentação assistencial, área
geográfica de abrangência e área de atuação do produto, dentro dos prazos
definidos pela ANS.
Para garantir a assistência oferecida nos produtos, as operadoras devem
formar uma rede de prestadores, seja própria ou contratada, compatível com a
demanda e com a área de abrangência do plano, capaz de atender às
solicitações dos beneficiários nos prazos regulamentares, respeitando o que foi
contratado.
Contudo, há casos em que a rede prestadora da operadora não consegue
realizar os atendimentos aos beneficiários nos prazos definidos no citado
normativo, quando os beneficiários acabam tendo que pagar os custos do
atendimento para acessá-lo.
Nestas hipóteses, o reembolso se dará na forma prevista na seção II.2, ou
seja, a operadora deverá reembolsar o beneficiário integralmente, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, os custos do atendimento, inclusive as despesas com
transporte.
Ressalta-se que, nos casos em que o produto, o qual o beneficiário estiver
vinculado, preveja a opção de acesso a livre escolha de prestadores, observarse-á, conforme o caso, o disposto na seção III.1 deste entendimento:
a. Se o contrato contiver os requisitos elencados no item 22 da seção III.1, o
reembolso será efetuado nos limites do estabelecido contratualmente,
conforme §1°, do art. 9° da RN n° 259/2011;
b. Se o contrato não contiver os requisitos elencados no item 22 da seção III.1,
o reembolso será integral e realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contado da data da solicitação, inclusive as despesas de transporte, conforme
§2°, do art. 9° da RN n° 259/2011.
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III.3. Do reembolso de urgência e emergência:
Tal modalidade de reembolso, que ocorre quando não for possível a utilização
da rede credenciada/referenciada, em casos de urgência e emergência, com
exceção dos tratados no item III.4, é obrigatória em todos os planos privados
de assistência à saúde e é disciplinada pela legislação colacionada no item II.1
e II.3 (tema VIII, “F” do Anexo I da IN/DIPRO n° 23/2009, observadas as
seguintes condições:
a. reembolso das coberturas previstas no contrato firmado entre a operadora e
o beneficiário ou no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS;
b. de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares
praticados pelo respectivo produto (não seja inferior ao valor praticado pela
operadora junto à rede de prestadores do respectivo plano);
c. pagáveis no prazo máximo de trinta dias;
d. após a entrega da documentação adequada (de acordo com a relação dos
documentos necessários para o reembolso, previstos em contrato);
e.

quando

não for possível

a utilização

dos

serviços

próprios

ou

contratualizados, dentro da área geográfica de abrangência e atuação do
plano.

III.4. Do reembolso em planos anteriores à Lei nº 9.656/98:
Considerando que o artigo 35-E da Lei 9.656/98, que estabelece regras para os
contratos celebrados anteriormente à sua data de vigência, teve sua eficácia
suspensa a partir da publicação da decisão liminar do STF na ADIN 1931-8, em
03 de setembro de 2003, com base no princípio da irretroatividade da norma
jurídica, passou a valer o que está disposto no contrato.
Nesses casos, o contrato é verdadeiramente lei entre as partes e o reembolso
deverá ser realizado exclusivamente conforme as disposições contratuais.
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ANS restabelece prazos máximos de atendimento da RN nº 259
Serviços

Prazo máximo de atendimento
(em dias úteis)

Consulta básica – pediatria, clínica médica, cirurgia

07 (sete)

geral, ginecologia e obstetrícia
Consulta nas demais especialidades

14 (catorze)

Consulta / sessão com fonoaudiólogo

10 (dez)

Consulta / sessão com nutricionista

10 (dez)

Consulta / sessão com psicólogo

10 (dez)

Consulta / sessão com terapeuta ocupacional

10 (dez)

Consulta / sessão com fisioterapia

10 (dez)

Consulta

e

procedimentos

realizados

em

07 (sete)

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises

03 (três)

consultório/clínica com cirurgião-dentista
clínicas em regime ambulatorial
Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime

10 (dez)

ambulatorial
Procedimentos de alta complexidade (PAC)

21 (vinte e um)

Atendimento em regime hospital-dia
Atendimento em regime de internação eletiva

10 (dez)
21 (vinte e um)

Urgência e emergência

Imediato

Convênios:
BRADESCO SAÚDE
O que você precisa saber para pedir um reembolso.
A Bradesco Saúde disponibiliza o reembolso de procedimentos médicos e
hospitalares cobertos pelo seguro contratado e realizados fora da rede
referenciada.
O beneficiário escolhe o prestador de seu interesse e paga pelo serviço
utilizado. Depois, solicita a quem prestou o atendimento médico a
documentação necessária e apresenta à Seguradora para reembolso, o qual
será feito de acordo com os limites estabelecidos pelo seguro.
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A solicitação pode ser feita pela Área do Beneficiário ou por meio dos
aplicativos Bradesco Saúde e Bradesco Seguros. Basta anexar as notas fiscais
ou

recibos,

juntamente

com

a

documentação

médica

necessária.

Confira o passo a passo de como solicitar o reembolso.
Confira a seguir as etapas para solicitação do reembolso das despesas
médicas e hospitalares:
> Consulte a documentação necessária;

Consulta médica
São consideradas consultas médicas aquelas realizadas em
ambulatório ou consultório com o médico da preferência do
beneficiário.
Atenção: não são consideradas consultas as sessões com
nutricionistas,

fisioterapeutas,

fonoaudiólogos,

psicólogos,

acupunturistas e terapeutas ocupacionais. Esses atendimentos
enquadram-se na categoria Terapias.

Documentação necessária:
- Nota Fiscal ou Recibo: Constando nome, CPF ou CNPJ,
endereço, telefone, especialidade, assinatura e número do
conselho de classe do profissional que realizou o atendimento,
nome do paciente, data do atendimento e valor cobrado.
- Envio de documentação física: Não é necessário o envio de
documentação física original para o reembolso de consultas
médicas nas solicitações pelos feitas pelos site e apps.

Documentação complementar
A Bradesco Saúde se reserva ao direito de solicitar documentos
complementares de qualquer procedimento para a análise do
reembolso. Nesses casos, o prazo para pagamento contará a
partir do recebimento da documentação adicional.
> Solicite o reembolso por meio dos canais digitais;
> Após a solicitação, seu pedido será analisado e você poderá acompanha-lo
pelo Portal Bradesco Seguros ou pelos apps;
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> Uma vez aprovado, o valor do reembolso será depositado na conta
cadastrada.

Solicitação via portal Bradesco Seguros
1) Clique aqui para solicitar seu reembolso;
2) Faça login na Área do Beneficiário;
3) Selecione a opção Solicitar reembolso;
4) Siga as orientações do preenchimento.

Solicitação via aplicativo Bradesco Saúde
1) Faça login no aplicativo;
2) Clique em Serviços de Reembolso;
3) Selecione a opção Solicitar Reembolso;
4) Siga as orientações de preenchimento.

Solicitação via aplicativo Bradesco Seguros
1) Faça login no aplicativo;
2) Selecione a opção Saúde;
3) Clique em Reembolso e depois em Solicitar reembolso;
4) Siga as orientações de preenchimento.

Solicitação para procedimentos realizados no exterior
1) Consulte a documentação necessária;
2) Imprima e preencha o formulário com os dados do beneficiário e do
procedimento realizado;
3) Junte ao formulário preenchido a documentação necessária;
4) Enviar os documentos para a Caixa Postal 124 no CEP 20010-974.

Solicitação referente a apólices canceladas ou beneficiário cancelado
1) Consulte a documentação necessária;
2) Imprima e preencha o formulário com os dados do beneficiário e do
procedimento realizado;
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3) Junte ao formulário preenchido a documentação necessária;
4) Enviar os documentos para a Caixa Postal 124 no CEP 20010-974.

Curiosidade
Qual é o prazo para o pagamento?
O prazo é de até 30 dias corridos, contados a partir do recebimento de toda a
documentação necessária.
A

Bradesco

Saúde

se

reserva

ao

direito

de

solicitar

documentos

complementares para a análise do reembolso. Nesses casos, o prazo para
pagamento contará a partir do recebimento da documentação complementar.
Depois de quanto tempo após o atendimento ainda posso solicitar o
reembolso?
O beneficiário deverá observar o prazo máximo de um ano, a partir da data de
ocorrência do atendimento, para solicitar o reembolso.
Você sabia que você consegue verificar uma prévia do reembolso??
Segue as orientações:
Prévia de reembolso
A prévia de reembolso é um cálculo estimado do valor a ser reembolsado,
podendo haver alterações após a análise da solicitação de reembolso. Esse
serviço não garante o reembolso, nem pode ser considerado autorização para
internação ou realização de procedimento.
Documentação necessária
Para alguns procedimentos médicos, você vai precisar encaminhar uma foto
(JPG) ou arquivo PDF dos documentos a seguir:


Orçamento do prestador de serviço;



Pedido médico com informação dos procedimentos a serem realizados;



Cópia do laudo do exame relacionado à patologia (se houver);

O processo é 100% digital, portanto não é necessário o envio de documentos
físicos.
Prazo de resposta
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O prazo é de até 5 dias úteis, desde que todas as informações necessárias
sejam fornecidas. O valor de reembolso é estipulado com base na
documentação encaminhada e nas condições contratuais do seu plano.
Como solicitar a prévia
A solicitação da prévia de reembolso pode ser feito de forma 100% digital pelos
canais: Portal Bradesco Seguros ou pelos aplicativos Bradesco Saúde e
Bradesco Seguros.

CASSI
A CASSI recebe os pedidos de reembolso exclusivamente pelo site. As solicitações
são encaminhadas diretamente à área de análise e pagamentos, com os documentos
exigidos já digitalizados. Não é necessário o envio dos arquivos impressos. Confira a
seguir o passo a passo para solicitar o reembolso.
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CABESP
Reembolso livre escolha é o ressarcimento de despesas com serviços
médicos e/ou hospitalares, cobertos pelo plano de saúde, eletivos ou
emergenciais, fora da rede credenciada de prestadores CABESP, nas
condições e limites do plano contratado.
O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à
saúde será assegurado conforme Tabela de Reembolso Cabesp .
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O reembolso será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da entrega
da documentação, desde que os documentos estejam completos e corretos,
conforme Manual do Beneficiário CABESP.
O pedido de reembolso pode ser solicitado pelo próprio beneficiário, desde que
maior de 18 anos ou pelo titular do plano.
Pode ser efetuado de duas formas:
1. Através do Portal Cabesp na área restrita do beneficiário – reembolso,
seguindo o passo a passo de preenchimento, ou
2. Correios Avenida Liberdade, 823 - 10º Andar - Liberdade - São Paulo SP - CEP 01503-001. Preencher e assinar o pedido de reembolso,
através do formulário guia de Reembolso Médico/Hospitalar/Domiciliar
(MCabesp 0126)
Quando o valor pago ao prestador for inferior ao previsto na Tabela de
Reembolso Cabesp, o reembolso será igual ao valor constante no recibo e/ou
Nota Fiscal apresentado.
Para obter o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas fora da
rede credenciada da CABESP é necessário que a data de validade máxima
dos documentos seja de até 90 dias corridos da data do efetivo atendimento.
Anexe à sua solicitação os seguintes documentos e informações:
A. Consultas: Recibo ou Nota Fiscal, com a especificação de consulta,
nome do paciente, valor cobrado, assinatura e carimbo do médico, CPF
e/ou CNPJ, CRM, endereço legível do médico assistente e data da
realização do evento.
B. Exames

complementares

e

serviços

de

diagnóstico

e

tratamento: Recibo ou Nota Fiscal, com a especificação de exame
realizado, nome do paciente, valor cobrado, assinatura e carimbo do
responsável pelo serviço, CPF e/ou CNPJ, CRM, ISS, endereço legível e
data da realização do evento.
C. Atendimentos de pronto-socorro hospitalar: Nota Fiscal, com a
especificação e discriminação do atendimento realizado, procedimentos,
materiais, medicamentos, taxas etc., laudo médico, nome do paciente,
valor cobrado, assinatura do responsável pelo serviço, CPF e/ou CNPJ,
CRM, ISS, endereço legível e data da realização do evento.
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D. Honorários médicos durante a internação: Recibo ou Nota Fiscal,
contendo todos os dados do médico assistente e de cada um dos
componentes de sua equipe, separadamente, declarando o tipo de
atendimento prestado e o procedimento realizado, laudo médico, laudo
do exame anatomopatológico, nome do paciente, valores cobrados,
assinatura, CPF e/ou CNPJ, CRM e endereço legível e data da
realização do evento.
E. Internações: Nota Fiscal e respectivo comprovante de pagamento da
conta hospitalar, com a discriminação da relação de materiais e
medicamentos consumidos, exames e taxas, nome do paciente, data de
início do evento, data da alta hospitalar, assim como o relatório médico
da internação, com o(s) respectivo(s) diagnóstico(s) e procedimento(s)
realizado(s).
Clique aqui e envie seu pedido de reembolso, é rápido e fácil.
INFORMAÇÕES GERAIS
Os procedimentos cobertos são os constantes no ROL de coberturas divulgado
pela ANS.
O reajuste anual da Tabela de Reembolso Cabesp - Consultas, Procedimentos
Médicos

e

Odontológicos,

Exames,

Terapias

e

custos

hospitalares

acompanhará o aumento concedido a Rede Credenciada, baseado nos índices
de mercado como IPCA, INPC, IGP-DI e etc..
O ressarcimento das despesas incorridas é feito pela Tabela de Reembolso
Cabesp, conforme as regras abaixo:
1. HONORÁRIOS MÉDICOS:
a. Acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor previsto na Tabela
de

Reembolso

Cabesp,

quando

em

regime

de

Urgência/Emergência, nas seguintes eventualidades:


No período compreendido entre 22h e 6h do dia seguinte;



Qualquer horário aos domingos e feriados.

b. Internação em acomodação Individual ou Apartamento, acréscimo
de 100% (cem por cento);
c. Internação em acomodação UTI, CTI e Enfermaria sem qualquer
acréscimo;
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d. Exames e tratamentos seriados e terapêuticos, independente da
acomodação, sem qualquer tipo de acréscimo;
e. Profissionais auxiliares, se previsto na Tabela de Reembolso
Cabesp, a remuneração será calculada, conforme percentuais
abaixo, sobre o valor do cirurgião e grau de participação:


1º auxiliar: 30% (trinta por cento);



2º, 3º e 4º auxiliares: 20% (vinte por cento) para cada um
deles;



Instrumentador: 10% (dez por cento).

f. Anestesista, se previsto na Tabela de Reembolso Cabesp, serão
valorizados conforme porte anestésico atribuído ao procedimento
realizado;
g. Quando da realização de 2 ou mais procedimentos no mesmo ato
cirúrgico, os honorários médicos, a partir do 2º, será remunerado
da seguinte forma:


70%(setenta por cento), quando por vias de acesso
diferentes;



50% (cinquenta por cento), quando pela mesma via.

2. EXAMES
1. Tomografia computadorizada:


100% (cem por cento) para o de maior valor;



70% (setenta por cento) para o 2º exame;



50% (cinquenta por cento) para os demais.

2. Ressonância magnética:


100% (cem por cento) para o de maior valor;



80% (oitenta por cento) para os demais.

3. MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO DE ROTINA


Quando utilizado em consultório, clínica ou hospital é
remunerado pela tabela Brasíndice, de domínio público;

4. MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS


O valor do reembolso será o constante na Nota Fiscal,
exceto:
o

Lente Intraocular que será valorizada pela Tabela de
Reembolso Cabesp.
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Os procedimentos abaixo necessitam de AUTORIZAÇÃO PRÉVIA da Cabesp,
para o pedido do reembolso:
1. Internação Hospitalar;


Cirurgia;



Tratamento Clínico;



Parto;

2. Quimioterapia;
3. Radioterapia;
4. Material e Medicamento Especiais;
5. Tratamento Domiciliar;
6. Oxigenioterapia Hiperbárica;
7. Remoção;
8. Hidroterapia.
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SULAMÉRICA SAÚDE
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OMINT
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UNIMED FESP
Regras para solicitação de reembolso
Os

documentos

enviados

para

reembolso

devem

seguir

essas instruções e respeitar os limites da Tabela Referência de Reembolso,
além do cumprimento dos requisitos abaixo:


Envio dos documentos originais e completos, contendo a identificação
do prestador e do paciente, em até 12 meses da data do atendimento;



Descrição e justificativa do serviço prestado, contendo nos recibos e/ou
notas fiscais o nº do CPF/CNPJ, endereço e telefone do profissional
executante;



Envio dos dados bancários, nº do CPF e nome do titular do plano.

*VALOR DO REEMBOLSO NA CONSULTA

Os documentos devem estar obrigatoriamente anexados ao formulário padrão
para solicitação de reembolso – Fesp.
O reembolso somente será aceito se estiver enquadrado nos requisitos abaixo:


Em casos de Urgência / Emergência;



Na ausência de serviços próprios, contratados ou credenciados pela
operadora,

mediante

a

apresentação

do

número

do

protocolo

(manifestação) do beneficiário junto ao SAC, conforme disposto na RN
259.
A solicitação de reembolso será recusada nos seguintes casos:


Envio de solicitação incompleta;
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Procedimentos não cobertos contratualmente;



Procedimentos não previstos pelo Rol da ANS;



Inconsistências nos dados cadastrais do beneficiário solicitante ou titular
do plano.

Se a sua solicitação de reembolso se enquadra nas condições descritas, envie
as documentações para a sede da Unimed Fesp, por Aviso de Recebimento
(AR)

ou

pessoalmente. Em

eventuais

reclamações,

é

necessária

a

comprovação da entrega dos documentos na operadora.
Lembre-se que para receber seu reembolso com agilidade, seus dados
cadastrais devem estar atualizados.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone do Serviço de Atendimento
ao Cliente (SAC), nº 0800-772-3030 ou pelo Fale Conosco.
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UNIMED – RIBEIRÃO PRETO/SP
Em que condições tenho direito ao reembolso?
Quando não encontrar médico cooperado ou prestador credenciado para
realizar determinado serviço, você deverá buscar os canais de atendimento da
Unimed Ribeirão Preto para que esta viabilize o atendimento nos prazos e
condições previstos na Resolução Normativa nº. 259/2011 da Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS.
O cliente que deixar de comunicar a Unimed Ribeirão Preto previamente sobre
a indisponibilidade de rede (artigo 10-A da Resolução Normativa nº. 259/2011),
não terá direito ao reembolso de qualquer despesa suportada em caráter
particular, mesmo que o serviço tenha sido realizado por prestador da rede
credenciada.
Entrar em contato com a Unimed Ribeirão Preto, por meio do telefone 0800
885 7600, para mais informações sobre as condições de reembolso.

UNIMED FRANCA/SP
São valores pagos por procedimentos realizados fora do sistema Unimed, por
pacientes que, na modalidade do contrato, somente teriam direito ao
atendimento na rede credenciada (por exemplo: cliente optou realizar cirurgia
em hospital de alto custo, é apurado o valor que seria gasto na rede e
reembolsado). Cliente paga a conta particular e solicita o reembolso.
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PORTO SEGURO

Você consegue realizar um pedido de reembolso de consultas e de
procedimentos médicos pelo site institucional da Porto Seguro ou pelo App
Porto Seguro Saúde e Odonto.
No site, basta:
1. abrir a Área do Cliente;
2. fazer o login com seu CPF ou sua rede social e senha;
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3. escolher o produto Saúde ou Odontológico;
4. clicar em Todos os Meus Serviços;
5. selecionar Solicitar Reembolso, no menu;
6. ler e aceitar os Termos de Responsabilidade;
7. preencher os campos sobre procedimentos e clique em Avançar;
8. completar os dados bancários e avance novamente;
9. verificar os documentos necessários para solicitar o reembolso que precisa e
selecionar Anexar Documentos;
10. revisar os documentos anexados e clicar em Avançar;
11. aguardar a confirmação de solicitação realizada com sucesso.
Importante: você pode acompanhar a análise e a data prevista para
pagamentos em Consultar Solicitações de Reembolso.
No app, você tem que:
1. acessar o app;
2. fazer o login com seu CPF ou sua rede social e senha;
3. selecionar Reembolso;
4. escolher Solicitar Reembolso e clicar em Próximo Passo;
5. especificar o Reembolso que precisa e avançar de novo;
6. preencher os campos sobre procedimentos e selecionar Próximo Passo;
7. validar os dados bancários;
8. tirar ou enviar fotos dos documentos necessários;
9. ler e aceitar os Termos de Responsabilidade;
10. aguardar a confirmação de solicitação realizada com sucesso.
Importante: se, por acaso, você ainda não tiver o app Porto Seguro Saúde e
Odonto, baixe no celular pela Play Store ou Apple Store e faça seu cadastro.
Você também pode conferir os pagamentos passados em Acompanhar
Reembolso Anterior.

AFRESP / AMAFRESP
Do reembolso das despesas ARTIGO 42º - A Amafresp efetuará reembolso ao
filiado, quando da utilização de profissionais ou estabelecimentos não
credenciados, relativamente aos serviços de assistência à saúde constantes no
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rol de procedimentos estabelecidos pela ANS e neste regulamento, nos
seguintes casos:
I - em localidade do território estadual onde inexistir entidade conveniada ou o
serviço especializado necessário;
II - em qualquer localidade, pelo primeiro atendimento desde que se caracterize
estado de urgência/emergência, e não haja alternativa e/ou tempo hábil de
procurar entidade conveniada, exceto as despesas de traslados.
III - quando não houver, dentro da área de abrangência do plano,
disponibilidade de prestador integrante da rede credenciada, seja direta ou
através de parceiros.
ARTIGO 43º - O valor do reembolso aos filiados, nas hipóteses do Artigo 42,
será efetuado de acordo com as tabelas praticadas pela Amafresp, exceto se o
valor pago ao profissional ou estabelecimento for inferior, hipótese em que este
será o valor do reembolso.
Parágrafo 1º – O reembolso nos casos do inciso II do Artigo 42 quando se
tratar de atendimento fora da área de abrangência do plano, inclusive no
exterior, será feito até o limite de duas vezes os valores definidos nas tabelas
praticadas pela Amafresp, desde que não seja superior ao solicitado pelo
filiado.
Parágrafo 2º – Será integral o reembolso, nos casos de atendimento de
urgência ou de emergência realizado no Estado de São Paulo, fora do domicílio
do filiado, quando cumulativamente na localidade não houver profissional ou
serviço de saúde credenciado ou conveniado pela Afresp.
ARTIGO 44º – O pedido de reembolso deverá ser formalizado em impresso
padronizado da Amafresp, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados
da data da emissão do comprovante de pagamento, mediante apresentação do
original da 1ª (primeira) via da nota fiscal, em se tratando de pessoa jurídica, ou
do recibo, se pessoa física, onde constem:
I - nome do usuário atendido;
II - especificação, quantidade e valor do serviço prestado, acompanhado do
pedido médico com a indicação da Hipótese Diagnóstica (HD) ou do Código
Internacional de Doenças (CID), se for o caso;
III - data do atendimento;
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IV - nome do executante do atendimento e seus números de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e de registro
no respectivo conselho profissional;
V - no caso de conta hospitalar, a quantidade e respectivos preços unitários e
totais, bem como a indicação do tempo de:
a - diárias e taxas cobradas;
b - materiais, medicamentos, oxigênio e demais produtos utilizados; e
c - exames, transfusão de sangue e derivados e demais serviços prestados; e
d - carimbo e assinatura do profissional remunerado pelos serviços prestados,
quando realizado por pessoa física.
ARTIGO 45º – O reembolso será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da apresentação de toda a documentação, nos termos do artigo 44 na Sede da
Afresp, ao usuário responsável pelo pagamento da contribuição à Afresp,
mediante depósito em conta corrente bancária.
Parágrafo 1º – Existindo débito junto a Afresp, de responsabilidade do titular ou
agregado solicitante do reembolso, deste valor será deduzido o montante
devido.
Parágrafo 2º – No reembolso referente a procedimento em que incida a
coparticipação será deduzido o valor correspondente ao respectivo percentual.
ARTIGO 46º – Nos casos de internação em hospital conveniado com a
Amafresp, com médico responsável também conveniado, e, se durante a
internação necessitar de assistência de outro profissional não conveniado, o
filiado pagará diretamente o profissional ou serviço e solicitará reembolso nos
termos do Regulamento.
Parágrafo único – Excepcionalmente, em locais indicados através de Instrução
Normativa da Diretoria da Amafresp, poderão ser reembolsados pagamentos
efetuados pelo filiado a profissionais ou estabelecimentos credenciados à
Amafresp, desde que haja cláusula contratual específica com o prestador de
serviço.
ARTIGO 47º – Não caberá reembolso nos seguintes procedimentos:
I - os não cobertos pela Amafresp;
II - os realizados por profissional ou estabelecimento credenciado pela
Amafresp, que não atendam ao disposto no parágrafo único do Artigo 46.
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Como solicitar
Para solicitar o reembolso, o associado deve encaminhar à sede da Afresp sua
solicitação (pessoalmente ou por correspondência). Além disso, o associado
também pode fazer sua solicitação em qualquer Regional da Afresp.
Documentos necessários
Os documentos necessários para solicitar o reembolso são:
– carta de solicitação de reembolso assinada pelo associado e com o relato do
ocorrido;
–

recibo(s)/notas(s)

fiscal(is)

original(is)

devidamente

assinado(s)

e

carimbado(s) pelo prestador;
– pedido(s) médico(s) original(is) (caso necessário);
– dados bancários do titular ou responsável pelo pagamento (preferencialmente
do Santander ou Banco do Brasil);
– prazo de validade do recibo.
Contato do Setor de Reembolso
Local: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4843 – 1º Andar
Horário: das 8h às 17h
Telefone: (11) 3886-8818

AMIL
O beneficiário titular e seus dependentes inscritos, além de utilizarem os
serviços da rede de referência, têm a liberdade total de escolher onde desejam
receber assistência, usufruindo de serviços particulares, em qualquer parte
do território nacional.
Utilizando o sistema de livre escolha, o beneficiário titular ou o dependente
desembolsarão, no ato do atendimento, o valor total das despesas efetuadas e
poderão, posteriormente, solicitar reembolso à Amil, até os limites máximos
estabelecidos para o plano contratado.
Conforme regras da Agência Nacional de Saúde (ANS), o beneficiário tem
o prazo de até 12 meses do evento para apresentar o recibo e solicitar o
reembolso.
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É possível se solicitar uma prévia dos valores a serem reembolsados, para
a qual o contrato prevê o prazo de resposta de três dias úteis, a partir da
data de protocolo da solicitação. Para o pagamento de reembolso, o prazo é
de 10 dias úteis, desde que a documentação esteja de acordo com os
requisitos estabelecidos para a referida cobertura.
Os reembolsos serão efetuados sempre em conformidade com a tabela
CBHPM, vigente na época da realização do atendimento, independente das
circunstâncias ou local do evento.


Para o Plano Amil 500 TRF, aplica-se o multiplicador 1,00 (um) sobre os
valores da tabela.



Para o Plano Amil 700 TRF, aplica-se o multiplicador 1,25 (um e vinte e
cinco).

Exemplos de valores:
Consulta médica - R$167,43 (AMIL 500 TRF) e R$209,29 (AMIL 700 TRF)
Psicoterapia (sessão) - R$117,18 (AMIL 500 TRF) e R$146,48 (AMIL 700 TRF)
RPG (sessão) - R$106,63 (AMIL 500 TRF) e R$133,29 (AMIL 700 TRF)
Consulta por nutricionista - R$104,64 (AMIL 500 TRF) e R$130,80 (AMIL 700
TRF)
A cobertura para reembolso é a mesma da rede credenciada, de acordo com
o Rol da ANS.
O reembolso será pago em conformidade com os dados bancários
cadastrados no sistema da operadora, portanto, qualquer alteração
deverá ser imediatamente comunicada!

Procedimento para Solicitação de Reembolso
A Amil oferece no APLICATIVO AMIL CLIENTES E NO PORTAL DE
BENEFICIÁRIOS AMIL, modalidade de reembolso 100% digital, para
solicitações de reembolso de consultas, exames, procedimentos e internações.
Na modalidade 100% digital, o beneficiário faz a solicitação, envia cópia
digitalizada da Nota Fiscal ou Recibo, obtém o comprovante e pode
acompanhar o andamento da sua solicitação on-line, sem a necessidade de
preencher uma série de formulários em papel ou se deslocar para entrega
de documentos físicos.
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Os documentos enviados por meio digital devem ser guardados sob a
responsabilidade do beneficiário por 05 (cinco) anos e deverão ser
apresentados, caso solicitado pela Amil.
Grande parte das despesas pode ser reembolsada por processo 100% digital.
O beneficiário poderá visualizar as despesas que requerem que o processo
seja “Parcialmente Digital”, ou seja, que necessitam de envio de
documento físico para a Amil pelo Correio, no endereço informado no
Aplicativo ou Portal.
Ao enviar documentos digitalizados, observe o tamanho máximo permitido para
os arquivos que serão adicionados. Há um tamanho máximo para cada arquivo
e um tamanho máximo total para envio de documentos. Atente-se também aos
formatos dos arquivos. Geralmente os permitidos são .JPG, .PNG e .PDF.
Verifique sempre se o documento digitalizado que será enviado encontrase legível. Quando sinalizado que o documento anexado não está legível, a
solicitação de reembolso não será atendida.
Ao solicitar o reembolso pelo Aplicativo ou Portal, o requisitante pode consultar
os documentos necessários para cada tipo de despesa, sendo de sua
responsabilidade a regularização de documentação, quando cabível.
Veja ao final da página, a lista completa das informações obrigatórias que
deverão constar nos recibos/notas fiscais, bem como na documentação
exigida para cada tipo de despesa. Evite atrasos e devoluções!

Modalidades Disponíveis para Solicitação de Reembolso
PELO CELULAR OU TABLET NO APLICATIVO DA AMIL
1) Na Play Store/ App Store do seu dispositivo móvel busque e instale
o Aplicativo da Amil Clientes.
2) Faça o login no aplicativo. Para primeiro acesso, cadastre-se.
3) Clique no ícone “PLANO” no menu inferior e depois em Reembolso.
4) Clique em ”Solicitar Reembolso”, confirme seus dados para contato e
clique em “ok” para continuar.
5) Leia o Termo de Adesão e Responsabilidade de Reembolso Online e
clique em "Li o Termo e Concordo" para continuar.
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6) Escolha o tipo de despesa (consultas médicas, exames, procedimentos,
terapias ou internações), digite o valor, incluindo os centavos, e preencha os
dados do documento principal.
7) Escolha o tipo de documento, digite o número, data da despesa e
o CPF/CNPJ do prestador do serviço.
8) Clique no ícone de lupa para completar os dados do prestador: nome do
executante, conselho do registro, número do conselho, estado de registro
e especialidade médica do evento.
9) Com os dados da despesa preenchidos, o beneficiário escolherá realizar a
análise do reembolso em um Processo 100% Digital ou Parcialmente Digital.
Se optar por Parcialmente Digital, deverá enviar os documentos originais para
a Amil pelos Correios.
10) Clique no botão "anexar arquivo", escolha o documento salvo no celular
ou tire uma foto do documento.
11) Valide seus dados bancários. Você poderá editar os dados de cadastro
caso estejam incorretos.
12) Confirme e envie sua solicitação. Ao confirmar e enviar a solicitação, o
beneficiário visualizará uma mensagem de sucesso com as informações do
reembolso.
PELO COMPUTADOR NO PORTAL DA AMIL
1) Acesse o site da Amil pela internet em www.amil.com.br.
2) Entrar na área exclusiva de Beneficiário do Plano com seu login e senha.
Para primeiro acesso, cadastre-se.
3) No menu lateral esquerdo, clique em “Reembolso” e depois em
“Solicitação de reembolso”.
4) Leia atentamente o Termo de adesão e responsabilidade de reembolso
online e clique no botão “Aceito” para continuar.
5) Confira seus dados de contato e consulte se sua requisição pode ser
100% digital (consulta médicas e terapias). Caso a despesa necessite de
entrega física, você poderá entregar os documentos no Pró-Social.
6) Leia as informações sobre Comprovante de Despesas, clique no botão
“Concordo” para continuar e confira seus dados bancários para depósito do
reembolso.
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7) Escolha o tipo de Despesa que pretende receber o reembolso. Certifique-se
que está com todos os documentos necessários para a solicitação. Clique em
“Ver os documentos necessários”.
8) No campo “documento”, escolha o tipo de comprovante de pagamento que
deseja enviar, se é nota fiscal convencional, nota fiscal eletrônica ou recibo.
Digite o número da nota fiscal ou recibo, preencha a data do comprovante,
digite o valor do comprovante, incluindo os centavos, digite o CPF ou CNPJ
do emissor do comprovante e escolha a especialidade.
9) Por fim, clique no botão “Adicionar” para localizar o comprovante,
anteriormente digitalizado e salvo no computador. Escolha o arquivo e
adicione.
10) Certo de que todas as informações solicitadas foram preenchidas, envie a
solicitação.
PESSOALMENTE NO POSTO DE ATENDIMENTO DA AMIL NO TRF3
(DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19, O ATENDIMENTO PRESENCIAL
OCORRERÁ de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h45, APENAS
MEDIANTE AGENDAMENTO PRÉVIO)
O beneficiário ou seu representante deverá comparecer ao posto da Amil do
TRF3, no 24º andar da Torre Sul, quadrante 1, munido dos seguintes
documentos:
1. Formulário de Reembolso da Amil, disponível na página inicial da Amil no
Pró-Social, devidamente preenchido.
2. Recibo Médico ou Nota Fiscal Original, legível e sem rasuras.
3. Informações Médicas (cópia de pedido ou relatório médico, exames,
laudos, etc), conforme o caso.
4. Cópia de documento(s) entregue(s) para serem protocolados, caso deseje
guardar o comprovante correspondente.

Visando otimizar o atendimento no balcão, minimizar o tempo de espera e dar
efetividade à economia de recursos, os servidores do Pró-Social e
funcionários da Amil não poderão fornecer cópias de documentos, seja
para

serem

protocoladas,

seja

para

entrega
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NÃO serão aceitas CÓPIAS de recibos/notas fiscais, bem como
documentação ou dados incompletos!

POR CORREIO
A documentação completa, inclusive o formulário de reembolso, disponível na
página inicial da Amil no Pró-Social, devidamente preenchido, deverá atender
as especificações previstas no final da página e ser enviada através de carta
registrada ou sedex para:
Amil Assistência Médica Internacional
A/C da Área de Reembolso
Caixa Postal 543
CEP: 06763-970
Jardim Bom Tempo - Taboão da Serra - SP
NÃO serão aceitas solicitações de reembolso por e-mail!

Prévia de Reembolso
CANAIS DE SOLICITAÇÃO
Pessoalmente no posto de atendimento da Amil no TRF3 (apenas mediante
agendamento prévio, durante o período de pandemia do COVID-19)
Atendimento

virtual

exclusivo

para

os

planos

do

TRF3

E-mail agenciaempresarial-trfpaulista_sp@amil.com.br
APP Amil Clientes
Site www.amil.com.br
Central de serviços
Telefone/fax (11) 3004-2212
Opção 01 – simulação
Opção 02 – recálculo
DOCUMENTAÇÃO
Relatório médico: procedimento que será realizado; nome completo do
paciente; data e local da realização do evento; valor individualizado por
membro da equipe quando se tratar de procedimento cirúrgico; nome, CRM e
endereço do profissional e especialidade médica.
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Informações Obrigatórias na Documentação para o Pagamento de
Reembolso
A documentação obrigatória para o pagamento de reembolso, além do
formulário disponível na página inicial da Amil no Pró-Social, devidamente
preenchido, deverá contemplar os documentos relacionados abaixo nas
seguintes especificações, conforme o tipo de atendimento:
CONSULTAS MÉDICAS
Recibo ou Nota Fiscal: nome completo do paciente; nome do responsável
pelo pagamento; data da realização do evento; valor cobrado numérico e por
extenso; nome, endereço e telefone do profissional ou do estabelecimento;
especialidade médica; carimbo médico com CRM, CPF e assinatura; CNPJ do
prestador de serviço e, no caso de nota fiscal eletrônica, carimbo de pago.
EXAMES (exames laboratoriais ou radiológicos e exames dermatológicos)
Recibo ou Nota Fiscal: nome completo do paciente; nome do responsável
pelo pagamento; data da realização do evento; valor cobrado numérico e por
extenso; nome de cada exame realizado com os respectivos valores unitários e
total; nome do prestador de serviços, CPF (quando se tratar de prestador
pessoa física) ou CNPJ (quando se tratar de prestador pessoa jurídica) e
carimbo de pago, no caso de nota fiscal eletrônica.
1. EXAMES DERMATOLÓGICOS
Cópia de Pedido Médico: nome completo do paciente, nome de cada
exame prescrito, data, assinatura e carimbo com CRM. O pedido médico
tem validade de 3 meses.
Cópia de Laudos e Exames: se houver (biópsias e anátomo
patológico).
2. OUTROS EXAMES
Cópia de Pedido Médico: nome completo do paciente, nome de cada
exame prescrito, data, assinatura e carimbo com CRM. O pedido médico
tem validade de 3 meses.
PROCEDIMENTOS (sessões terapêuticas, quimioterapia e radioterapia)
Recibo ou Nota Fiscal: nome completo do paciente; nome do responsável
pelo pagamento; data da realização do evento; valor cobrado numérico e por
extenso; nome do procedimento realizado com o respectivo valor unitário e
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total; nome do prestador de serviços; CPF (quando se tratar de prestador
pessoa física) ou CNPJ (quando se tratar de prestador pessoa jurídica);
assinatura e carimbo do prestador de serviço com número do conselho de
classe (CRM, CRP, CRFa, CREFITO, CRN) e, no caso de nota fiscal
eletrônica, carimbo de pago. Para procedimentos seriados, informar quantidade
e data das sessões realizadas, no recibo/nota fiscal ou em relatório emitido
pelo prestador.
1. SESSÕES

TERAPÊUTICAS

(fisioterapia,

acupuntura,

RPG,

fonoaudiologia, psicologia, terapia, etc)
Cópia de Pedido Médico: nome completo do paciente, data, assinatura
e carimbo com CRM. O Pedido Médico tem validade de 6 meses,
devendo ser apresentada cópia em todas as solicitações de
reembolso.
2. QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA
Cópia de Relatório Médico: diagnóstico e tratamento prescrito
(medicamento, dose e protocolo de infusão). O relatório médico
tem validade de 6 meses, caso esteja datado.
Laudo do Anátomo Patológico
Imunohistoquímico, se houver.
Havendo alteração no tratamento proposto, deve ser apresentada
nova documentação.
INTERNAÇÃO (honorários médicos e despesas hospitalares)
Recibo ou Nota Fiscal: nome completo do paciente; nome do responsável
pelo pagamento; data da realização do evento; valor cobrado numérico e por
extenso; nome; endereço; CPF ou CNPJ do prestador de serviço; descrição do
serviço realizado no corpo da nota; participação no evento; assinatura e
carimbo médico com CRM e, no caso de nota fiscal eletrônica, carimbo de
pago. Tratando-se de equipe cirúrgica (CNPJ), informar nome, CRM, posição
e valor cobrado para cada profissional participante do ato cirúrgico.
Para atendimento clínico, informar especialidade, quantidade e datas das
visitas.
Cópia de Relatório Médico: diagnóstico do paciente.
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ASSEFAZ
CONCESSÃO DO REEMBOLSO
Procedimentos
Serão reembolsados os procedimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares e
odontológicos constantes do rol de eventos e procedimentos da ANS
codificados na Terminologia Unificada de Serviços de Saúde (TUSS)
respeitadas às coberturas especificadas nos Planos ofertados pela Fundação
Assefaz:


Quando o serviço for realizado em localidade onde não houver contratado
habilitado para prestar o atendimento, dentro do território nacional.



Em situações excepcionais, tais como: paralisação do atendimento pela
rede contratada ou interrupção do mesmo em determinadas especialidades.



Em situações de urgência/emergência, quando o serviço não for realizado
em prestador integrante da rede assistencial.

Reembolso livre escolha é a opção do beneficiário na utilização de serviços
médicos, hospitalares e odontológicos realizados por intermédio de rede
particular não credenciada à Assefaz, o qual que arcará com o pagamento das
despesas, sendo ressarcido posteriormente mediante a apresentação do
documento fiscal.
Para esta condição as tabelas a serem utilizadas para o cálculo do valor de
reembolso de procedimentos médicos será a CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada

de

Procedimentos

Médicos)

–

5ª

Edição

plena.

Serão reembolsados, somente, os procedimentos cobertos pelo plano de
saúde, estando condicionados à observância das seguintes exigências:


Períodos de carência;



Mecanismos de regulação e procedimentos cobertos pelo plano;



Limites de utilização; e



Especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina

A Assefaz não se responsabilizará pelas despesas não previstas no Rol
da ANS, realizadas pelo beneficiário titular, dependentes e agregados
inscritos no plano.
Medicamentos
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A concessão do reembolso de medicamentos está prevista para os Membros
Beneficiários inscritos nos planos Rubi e Diamante, que possuem em seu
regulamento a cobertura extra rol para medicamentos.
Quando o beneficiário adquirir medicamentos alopáticos, homeopáticos,
fórmulas farmacêuticas, fitoterápicos para os produtos de saúde que preveem
esse tipo de cobertura em seus contratos, Assefaz Diamante e Assefaz Rubi,
ele terá 50% (cinquenta por cento) de subsídio nas despesas apresentadas.
CANAIS DE SOLICIATAÇÃO:

Presencial
As requisições de reembolso pelos beneficiários da capital serão recebidas no
atendimento presencial (balcão de atendimento) das Gerências Regionais e
Postos, onde a documentação será analisada. Não será recebida a requisição
de reembolso no caso de documentação incompleta.
Para os casos de requisição por meio de representante legal, será exigida a
apresentação de procuração legal, registrada em cartório, dando claros
poderes de requerer e receber o reembolso ao requisitante.
Via Correios
Os reembolsos requisitados pelos beneficiários do interior serão recebidos
através dos Correios ou malote e sofrerão conferência completa da
documentação. Caso esteja incompleta, toda a documentação será devolvida,
por carta com aviso de recebimento (AR).
FORMULÁRIO PARA SOLICITAR O REEMBOLSO
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COMO SOLICITAR O REEMBOLSO
A documentação necessária para abertura de protocolo deverá ser entregue
em um dos postos de atendimento ou Gerência Estadual. Os locais que não
possuir um posto de atendimento, o membro beneficiário deverá encaminhar
via correio para a Gerência Estadual.
Para se habilitar ao reembolso, deverá apresentar à ASSEFAZ os seguintes
documentos originais e sem rasuras:
a) Receita médica.
b) Nota fiscal.
c) Relatório médico, quando necessário.
Prazos para solicitação


Para medicamentos, fórmulas farmacêuticas e vacinas, o prazo máximo
para solicitação do reembolso é de 60 dias (sessenta dias), a contar da data
de aquisição do produto; e
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Para consultas, procedimentos e exames, a solicitação do reembolso será
no prazo máximo de 12 (doze) meses, contados da data do evento
(emissão da nota fiscal ou do recibo).

PRAZO PARA O PAGAMENTO
O reembolso será efetuado pela Assefaz em até 30 (trinta) dias, a contar da entrega
de todos os documentos necessários á formalização do processo.
REEMBOLSO DE MEDICAMENTO

Receita Médica
O receituário apresentado deverá obrigatoriamente conter:


Nome completo do paciente por extenso e sobrenome que possa distinguir
de possíveis homônimos.



Identificação do médico assistente (nome, assinatura, CRM ou CRO legível
e especialidade profissional, sob qualquer forma de impressão).



Carimbo do médico assistente com a respectiva assinatura.



Data do atendimento (dia, mês e ano).



Identificação dos medicamentos prescritos (nome dos fármacos com as
respectivas dosagens).

Nota Fiscal ou Cupom Fiscal
A nota fiscal ou cupom fiscal devem estar obrigatoriamente preenchidos com
as seguintes informações:


Nome e quantidade dos medicamentos adquiridos.



Valor pago para cada medicamento adquirido (caso tenha desconto,
preferencialmente, ele deve estar especificado na nota fiscal/cupom fiscal).



Valor pago total.



Data da compra.



CNPJ do estabelecimento que efetuou a venda.

Exames comprobatórios, quando for preciso, e Relatório médico.
Observação: A rasura ou adulteração de qualquer dos documentos acima
citados impedirão o reembolso.
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REEMBOLSO DE VACINAS

A concessão do reembolso de vacinas está prevista para os membros
beneficiários inscritos nos planos Rubi e Diamante, que possuem em seu
regulamento a cobertura extra rol para vacinas. O reembolso das despesas
com vacina corresponderá aos valores constantes da Tabela Assefaz de
Vacina, disponibilizada no site da Fundação.
A Fundação Assefaz não oferece cobertura para as seguintes vacinas:


Vacinas não constante da referida tabela.



Vacinas não reconhecidas pelo órgão oficial governamental e/ou sem
registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



Vacinas imunoterápicas e vacinas dessensibilizantes.



Vacinas disponíveis na rede pública, suas similares e outras que
apresentam a mesma indicação.

É necessário, para a solicitação de reembolso de vacinas, apresentar pedido
médico e nota fiscal/cupom fiscal.
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REEMBOLSO DE PROCEDIMENTOS

Para Consultas


Recibo

ou

nota

fiscal

originais

ou

eletrônicos

emitidas

pelo

profissional/entidade, com a discriminação do atendimento e a data de sua
realização, em obediência à Instrução Normativa da Receita Federal n°
1075/10 (DMED).


O recibo deve ser emitido em nome do beneficiário, dependente ou titular,
ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome
do paciente/beneficiário no corpo do recibo) e conter a especialidade do
profissional, o registro no respectivo Conselho de Classe, o CPF, o carimbo,
a data e a assinatura do prestador.



A nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário dependente ou
titular, ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o
nome do paciente/beneficiário no corpo da nota) devidamente liquidada, e
deve conter o CNPJ, o carimbo de recebimento, a data, a assinatura e a
especialidade e o registro no respectivo Conselho de Classe.

Para Exames Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT)


Recibo ou nota fiscal originais ou eletrônicos emitidos pelo prestador de
serviços, com a discriminação do atendimento e a data de sua realização.



O recibo deve ser emitido em nome do beneficiário, dependente ou titular,
ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome
do paciente/beneficiário no corpo do recibo) e conter a especialidade, o
registro no respectivo Conselho de Classe, o CPF, o carimbo, a data e
assinatura do prestador.



A nota fiscal deve ser emitida em nome do beneficiário, dependente ou
titular, ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o
nome do paciente/beneficiário no corpo da nota) devidamente liquidada, e
deve conter o CNPJ, o carimbo de recebimento, a data, a assinatura e a
especialidade e o registro no respectivo Conselho de Classe.



A solicitação médica, o relatório do profissional assistente com justificativa
da necessidade da realização do(s) procedimento(s).

Serviços Médico-Hospitalares


Nota fiscal original ou eletrônica emitida pelo prestador de serviços, com a
discriminação do atendimento e a data de sua realização.
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Recibos originais dos profissionais que atenderam ao paciente, constando a
especialidade, o registro nos respectivos Conselhos de Classe e o CPF,
com carimbo e assinatura, ou nota fiscal quando os profissionais
prestadores dos serviços estiverem organizados como pessoa jurídica.



Relatório do médico assistente contendo a justificativa da necessidade de
internação, bem como descrição do quadro clínico, hipótese diagnóstica e
outras informações pertinentes, além da necessidade da intervenção de
outros profissionais, quando for o caso.
Conta-hospitalar com discriminação de cada item que a compõe:
a) Diárias, taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos, exames e
demais serviços prestados. Em caso de implante(s) de órtese(s),
prótese(s) ou material(s) especial(s), deve ser apresentada nota
fiscal do material usado.
b) No caso de reembolso de despesas com componentes hemoterápicos,
devem ser apresentadas a solicitação, a prescrição médica, a
checagem do uso com data, a hora e a assinatura.
c) Cópia do relatório cirúrgico e do boletim anestésico, no caso de
internação cirúrgica e, ainda, prontuário do paciente quando ele o
autorizar, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Serviços Anestésico


Nota fiscal original ou eletrônica emitida pelo prestador de serviços, com a
discriminação do atendimento e a data de sua realização.



Boletim

anestésico,

relatório

cirúrgico

e

cópia

do

registro

dos

procedimentos anestésico, constando carimbo e assinatura do profissional.
Para a Assistência Odontológica


Recibo ou nota fiscal originais, emitidos pelo prestador de serviços, com
discriminação do atendimento e data de sua realização.



O recibo deve ser emitido em nome do beneficiário dependente ou titular,
ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome
do paciente/beneficiário no corpo do recibo) devendo constar o CRO e o
CPF do prestador, o carimbo, a data e a assinatura.



A nota fiscal deve ser emitida em nome do assistido dependente ou titular,
ou do responsável pelo pagamento da despesa (desde que conste o nome
do paciente/beneficiário no corpo da nota) devidamente liquidada, conter o
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CNPJ, o carimbo de recebimento, a data, a assinatura e constar o CRO do
respectivo profissional.


Plano de tratamento com a especificação e o detalhamento de todo o
procedimento realizado.



Radiografia inicial e final nos casos de tratamentos endodônticos, cirúrgicos
das estruturas ósseas e/ou dentárias ou próteses.



Nos casos de internação hospitalar, a nota fiscal original devidamente
liquidada, contendo o CNPJ do hospital que prestou o atendimento, a data e
o procedimento realizado.
Conta-hospitalar com discriminação de cada item que a compõe:
a) Diárias, taxas, gasoterapia, materiais, medicamentos, exames e
demais serviços prestados. Em caso de implante(s) de materiais
especiais, deve ser apresentada nota fiscal do material usado.
b) Cópia do relatório cirúrgico e do boletim anestésico e prontuário do
paciente quando este ou o responsável o autorizar, para os
esclarecimentos que se fizerem necessários.

No caso de urgência/emergência, há necessidade de acrescentar o “relatório
médico/odontológico

circunstanciado”,

comprovando

a

necessidade

do

atendimento urgência/emergência.
Para tratamento seriado
Consideram-se as seguintes especialidades:


Fisioterapia.



Acupuntura.



Psicoterapia.



Fonoaudiologia.



Terapia Ocupacional.

São obrigatórias as seguintes informações no recibo ou Nota Fiscal:


Quantidade total de sessões realizadas.



Discriminação das datas de cada sessão do procedimento realizado.



Pedido Médico.



Relatório da evolução do paciente.



Assinaturas do paciente e/ou responsável, e do profissional executante a
cada sessão confirmando o atendimento.
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CAIXA ECONOMICA SAÚDE
Entrar em contado no SAC para informações.

CARE PLUS
Cálculo de reembolso
Além de disponibilizar uma ampla e qualificada rede de prestadores, serviço de
emissão de prévia de valores reembolsáveis mediante envio de documentação
por parte dos beneficiários, a Care Plus, atendendo a regulamentação em
vigor, possibilita que sejam acessadas as condições de cobertura de cada
plano, instruções sobre a forma como se efetuam os cálculos de reembolso,
com exemplo e linguagem simples e link para tabela de reembolso com os
índices previstos para cada procedimento.
Esta facilidade está disponível na área logada de Beneficiário e RH do site
Care Plus - www.careplus.com.br, menu Reembolso > Cálculo de Reembolso.
Metodologia de Cálculo de Reembolso
Os valores são calculados com base na codificação prevista na tabela de
indenização para o procedimento, no múltiplo de indenização contratado para o
plano e no valor de moeda saúde vigente à ocasião da realização do
procedimento.
MS - Moeda Saúde
O valor monetário da moeda saúde vigente à ocasião do procedimento, em
reais (R$).
Exemplo - Demonstrativo de cálculo (considerando plano com múltiplo de 8x e
moeda 0,52).
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TI - Tabela de indenização
Tabela de procedimentos, contendo os códigos e quantitativos de valores em
moedas de saúde, valor monetário adotado equivalente ao CH (Coeficiente de
Honorários), para fins de cálculo de reembolso no caso de uso de recursos em
regime de livre escolha.
Além do site, a tabela também está disponível para consulta na sede da Care
Plus, na Avenida Sagitário, 138 – 19ª andar Torre City – Alpha Offices, em
Alphaville, Barueri, São Paulo, ou através de consulta no Cartório de Registros
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica, localizado na Alameda
Araguaia, 190, Alphaville, Barueri, São Paulo.
Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o consultor de relacionamento
responsável pelo atendimento de sua empresa.
Como solicitar o reembolso
Via web
Disponível para reembolso de fisioterapia, fonoaudiologia, acupuntura,
psicoterapia, psicologia, escleroterapia, exames simples, nutricionista, terapia
ocupacional, exames de alta complexibilidade, medicamentos, além de
consultas médicas eletivas.
A solicitação deve ser feita através do site Care Plus: www.careplus.com.br no
menu "Reembolso" > "Solicitação de Reembolso".
Via internet do celular
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O processo é bem simples! Basta acessar o site da Care Plus pelo seu
aparelho smartphone e clicar em "Reembolso Mobile". Preencha as
informações necessárias corretamente e finalize sua solicitação.
Via Nota Fiscal Eletrônica
Exclusivo para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos/SP,
Jundiaí/SP, São Bernardo do Campo/SP, Campinas/SP, Sorocaba/SP,
Curitiba/PR,

Belo

Horizonte/MG

e

Porto

Alegre/RS

Salvador/BA

Uberlândia/MG.
Os beneficiários devem solicitar o envio da Nota Fiscal Eletrônica pelo próprio
prestador ou enviar diretamente para o e-mail nfe@careplus.com.br. Com o
envio da NF-e, o beneficiário fica isento de enviar o documento original para
Care Plus.
Através do E-mail
Os beneficiários devem solicitar o envio da Nota Fiscal Eletrônica através do
próprio prestador ou enviar diretamente para o email: nfe@careplus.com.br.
Com o envio da NF-e, o beneficiário fica isento de enviar o documento original
para Care Plus.
Via App
Acesse o aplicativo Care Plus com o login e senha. No menu, clique em
"Reembolso" e em seguida "Solicitação de Reembolso".
Via Certificado Digital
Disponível para beneficiários que possuam o Certificado Digital.
O envio é realizado via web e assinado de forma digital de acordo com a
regulamentação que o torna verídica.
O reembolso das despesas médicas e odontológicas é integral?
O reembolso de despesas médicas e odontológicas é calculado de acordo com
o plano vigente do beneficiário, obedecendo regras de cálculo e coberturas.
Para que o reembolso seja processado, é necessário apresentar um
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discriminativo detalhado, com os itens utilizados (materiais, medicamentos,
taxas, etc.), quantidades e valores individuais.
O que pode ser utilizado para fins de imposto de renda?
Na prática, é necessário lançar na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física a diferença entre o valor que foi apresentado para reembolso e o que foi
efetivamente reembolsado. E deve caracterizar como despesa médica e
odontológica de acordo com a Legislação Tributária vigente.
Importante - os documentos encaminhados para reembolso passam à posse
da Operadora de Planos de Saúde, pois se constituem em despesas que são
lançadas em sua contabilidade. Para fins de comprovação de Imposto de
Renda,

anualmente

fica

disponível

na

página

do

usuário

em

www.careplus.com.br o relatório das despesas não reembolsadas ou
parcialmente reembolsadas.
Coparticipação - isto se aplica também à coparticipação, que é a recuperação
de parte da despesa efetivamente paga pelo atendimento do beneficiário junto
ao prestador de serviço da rede de atendimento ou do reembolso através da
qual a empresa divide com o beneficiário parte das suas despesas com saúde.
A coparticipação incide normalmente sobre despesas de consultas, exames e
pronto socorro e é definida em valores fixos, em reais, para uso em rede, com
um limitador máximo em percentual de 50% sobre a despesa e em percentuais
no reembolso.
Consultas
1. Recibo ou nota fiscal constando:
o

Valor;

o

Nome do paciente;

o

Tratamento efetuado;

o

Especialidade;

o

No caso de algum procedimento ambulatorial complementar, justificar,
descrever e informar o valor do procedimento;

o

Endereço completo;
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o

Datas do atendimento;

o

CPF/CNPJ do médico/ clínica;

o

Carimbo de inscrição no CRM.

2. Hipótese Diagnóstica.
3. Relatório Médico a partir da 4ª Consulta com justificativa para
recorrência nas

seguintes

especialidades:

DERMATOLOGIA,

ENDOCRINOLOGIA, ANGIOLOGIA e CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA
PLÁSTICA,

ACUPUNTURA,

MICROCIRURGIA

RECONSTRUTIVA,

NUTROLOGIA, ALERGOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA e GINECOLOGIA e
OBSTETRÍCIA.
Prazo considerado para retorno em consultas:


No reembolso: 16 dias.



Na rede credenciada: 16 dias.
Obs.: Caso o prestador emitente do recibo de despesas de atendimento esteja
inscrito no Cadastro de Contribuinte Municipal no regime de emissão
obrigatória de Nota Fiscal de Serviços, será necessário apresentar uma Nota
Fiscal; neste caso, um recibo não será aceito para reembolso das despesas.

CASEMBRAPA
Art. 27 – No caso de livre escolha, o beneficiário do Plano de Assistência
Médica efetuará o pagamento integral das despesas ao profissional ou
instituição e apresentará à Casembrapa os devidos comprovantes para fins de
reembolso.
Art. 28 – A Casembrapa examinará os pedidos de reembolso obedecendo aos
parâmetros e valores estabelecidos nas tabelas de preços ajustados com sua
rede credenciada e/ou referenciada de prestadores de serviços, no local e mês
do atendimento, limitado a 70% (setenta por cento) da respectiva tabela.
Parágrafo Único – Além dos 70%, previstos no caput, será reembolsado a
diferença entre o valor relativo a 30% da respectiva tabela e o valor limite da
co-participação do empregado, estabelecido em 20% do seu salário-base,
quando este último for menor.
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Art. 29 – A concessão de reembolso será efetuada diretamente ao associado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega à Casembrapa da seguinte
documentação:
I – requerimento preenchido e assinado em impresso padronizado;
II – via original do documento comprobatório do pagamento das despesas ao
profissional e/ou instituição não credenciada pela Casembrapa (recibos ou
notas fiscais);
III – conta analítica (fatura) médico-hospitalar, discriminada e detalhada;
IV – relatório médico pormenorizado, indicando a patologia, traumas ou
complicações havidas, bem como os procedimentos adotados; e
V – declaração do médico assistente, especificando a razão da urgência e/ou
emergência, quando for o caso.
Parágrafo Único – Serão indeferidos os pedidos de reembolso cujos
comprovantes contenham emendas ou rasuras, de modo a impossibilitar a
exata compreensão de seus termos, bem como aqueles emitidos há mais de
30 (trinta) dias da ocorrência de cada evento.

ECONOMUS
Art. 27 Em caso de atendimento de urgência e emergência e quando não for
possível a utilização da rede credenciada do PLANO, fica garantido ao Titular o
direito de reembolso das despesas pelo menor valor entre o limite dos valores
definidos pelo Economus e o valor do documento fiscal que comprove o
atendimento.
§ 1º O Titular terá o prazo máximo de 01 (um) ano para solicitar o reembolso
mediante a apresentação da documentação original e o pedido será liquidado
na conta corrente do Titular no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data do recebimento pelo ECONOMUS da documentação completa e
necessária à comprovação das despesas.
§ 2º O reembolso é feito diretamente ao Titular e está sujeito:
I- quanto aos serviços:
a) à observância dos períodos de carência;
b) à observância aos mecanismos de regulação;
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c) à observância da área de abrangência geográfica de cobertura; e
d) aos procedimentos cobertos pelo PLANO.
II- quanto aos materiais e medicamentos, limitado: a) aos preços constantes
das tabelas utilizadas pelo PLANO, que estão à disposição do Beneficiário na
sede administrativa do ECONOMUS;
III- quanto à documentação necessária:
a) documento fiscal (Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Recibo de Pagamento à
Autônomo - RPA), contendo:
1) Nome completo do paciente, exceto quando for cupom fiscal;
2) Identificação do emitente: profissional (nome completo, nº da inscrição
no Conselho Regional da respectiva categoria, CPF e especialidade
para consulta médica) ou pessoa jurídica (razão social e CNPJ);
3) Identificação do profissional que executou o procedimento (nome
completo, número da inscrição no Conselho Regional da respectiva
categoria, CPF e especialidade para consulta médica), quando se tratar
de nota fiscal;
4) Assinatura e carimbo do profissional, quando se tratar de RPA;
5) Discriminação detalhada dos serviços realizados (inclusive taxas,
medicamentos e materiais); e
6)

Correspondência

de

encaminhamento

contendo

local,

data,

quantidade, valor unitário e valor total, com assinatura e carimbo do
profissional.
b) Relatório médico, pedido médico ou boletim anestésico, a depender de cada
caso, contendo:
1) Nome completo do paciente;
2) Identificação do emitente: profissional (nome completo, número de
inscrição do médico no CRM e CPF) ou entidade (Razão social e CNPJ);
3) Discriminação detalhada dos procedimentos com os respectivos
códigos realizados ou solicitados;
4) Quando for o caso, discriminação dos materiais, medicamentos, taxas
de serviços, aparelhos com finalidade médica prescritos e utilizados,
com a respectiva quantidade;
5) Justificativa médica com CID (Código Internacional de Doenças) e
hipótese diagnóstica; e
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6) Correspondência de encaminhamento, contendo:
i) Local, data/período, hora (apenas para os casos de internação e
de honorários médicos) do atendimento ou tratamento; e
ii) Nome completo, número de inscrição do médico no CRM,
assinatura e carimbo do médico.
§ 3º O pedido de reembolso deve ser apresentado em formulário próprio do
Economus que está disponível em sua sede administrativa ou no endereço
eletrônico www.economus.com.br, acompanhado de todos os documentos
originais relacionados neste artigo, devidamente assinado pelo Titular.
§ 4º Não são passíveis de reembolso os pedidos com documentação
incompleta, documentos ilegíveis, dupla grafia ou que contenham rasuras ou
emendas, bem como quando o local de atendimento não se encontra
devidamente habilitado e regularizado junto aos órgãos fiscalizadores.
§ 5º Ficam excluídos os serviços ou procedimentos abaixo relacionados do
processo de reembolso:
I- Medicamentos ou materiais adquiridos em farmácia;
II- Procedimentos ou exames realizados após 30 (trinta) dias da data do
pedido médico;
III- Internações ocorridas após 15 (quinze) dias da solicitação médica;
IV- Reapresentação de solicitação de ressarcimento devolvido, por
motivo de documentação incompleta, após 60 (sessenta) dias da data de
despacho do processo;
V- Pedido de reembolso reapresentado depois de decorridos 60
(sessenta) dias da data do despacho denegatório, quando se tratar de
recurso; e
VI- Pedido de reembolso de serviços ou procedimentos ocorridos fora da
abrangência geográfica do PLANO.
§ 6º Os valores vigentes de reembolso estipulados pelo ECONOMUS serão
aprovados pela Diretoria Executiva e serão registrados em cartório de títulos e
documentos

e

disponível

na

página

do

ECONOMUS

na

internet

(www.economus.com.br) e em sua sede administrativa.
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EMBRATEL
Se, excepcionalmente, na localidade da residência do usuário, ou a de trânsito,
ainda não tiver sido implantada a modalidade de escolha dirigida pela AMAP,
ou não existir na rede credenciada a especialidade desejada, a AMAP
reembolsará o valor correspondente à participação da AMAP nas despesas
médicas e hospitalares, passíveis de enquadramento, decorrentes da utilização
de profissionais e entidades médicas não credenciadas no limite da Tabela do
Convênio UNIDAS / AMB.
No caso acima, caberá ao usuário pagar, no ato do atendimento, as despesas
decorrentes dos serviços prestados, solicitando posteriormente à TELOS o
reembolso correspondente à participação da AMAP caso se tratasse de
escolha dirigida. Ao receber a nota fiscal ou recibo original observe se o
mesmo contém: n° de registro do órgão de classe do profissional (CRM), CPF
do profissional ou CNPJ da instituição, discriminação detalhada dos serviços
prestados com o código da AMB e com os respectivos valores cobrados,
especialidade do profissional, nome do paciente e, em caso de nota fiscal, não
esquecer de observar o carimbo de PAGO ou RECEBIDO com data e
assinatura.
• Sempre que o atendimento for prestado por pessoa jurídica, o reembolso
deverá ser solicitado através da apresentação de Nota Fiscal original;
• O prazo limite para solicitação de Reembolso é de 90 (noventa) dias a partir
da data de emissão da nota fiscal ou recibo;
• As despesas mencionadas serão enquadradas pela Tabela do Convênio
UNIDAS/AMB, para modalidade de escolha dirigida;
• O percentual de reembolso é de 85% sobre o valor do recibo/nota fiscal de
serviços apresentados ou sobre o valor da Tabela do Convênio UNIDAS/AMB,
de cada procedimento passível de enquadramento, sendo o reembolso o
menor valor obtido;
• O reembolso obedecerá exclusivamente aos eventos e especialidades
cobertas pela AMAP;
• Não serão cobertos pela AMAP os serviços prestados por profissionais
empregados do sistema EMBRATEL, nem daqueles prestados por entidades
médicas nas quais o usuário participe direta ou indiretamente.

Dr. MATEUS ANDRADE - CRM 116.585-SP

63

FUSEX – MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 5ª CSM RP
Os ressarcimentos aos contribuintes do FUSEx serão efetuados apenas
quando os atendimentos forem prestados por Organizações Civis de
Saúde

(OCS),

Profissionais

de

Saúde

Autônomos

(PSA)

ou

estabelecimento comercial especializado, nos casos de:


de emergência ou comprovada urgência, quando as OCS e/ou os PSA,
prestadores do serviço de urgência ou emergência, não aceitarem empenho
de despesa pelo Exército;



quando,

excepcionalmente,

uma Unidade

o(a)

paciente

Gestora-FUSEx (UG-FUSEx)

estabelecimento

for
para

encaminhado(a)
OCS,

comercial especializado, prestador de

PSA

por
ou

serviços não

credenciado, que não aceitar empenho de despesa pelo Exército.
OBSERVAÇÕES
1. No atendimento por OCS ou PSA, em casos de emergência ou urgência
médica, desde que comprovada, o(a) beneficiário(a) deverá comunicar o fato
à Organização Militar (OM) ou Organização Militar de Saúde (OMS) do
Exército mais próxima, fazendo-o no máximo, dentro de 2 (dois) dias úteis, a
contar da data da ocorrência.
2. Caso não ocorra essa comunicação em tempo previsto, caberá a(o)
contribuinte do FUSEx quitar o atendimento em 100% das despesas
realizadas.
3. Caso a OCS ou PSA não aceite receber o pagamento por meio de empenho,
caberá a(o) contribuinte do FUSEx realizar o pagamento das despesas em
100% do valor devido e, posteriormente, solicitar o ressarcimento do valor pago
à 1ª Região Militar.
4. Excepcionalmente, poderão ser realizados ressarcimentos, conforme
legislação e dentro dos limites estabelecidos, desde que previamente
autorizados pela Subdiretoria de Apoio à Saúde, nos seguintes casos:


aquisição de próteses;



aquisição de medicamentos no exterior;



assistência domiciliar;
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quando o(a) beneficiário(a) do FUSEx, após parecer do(a) médico(a) militar e
autorização da 1ª Região Militar, optar pela execução de procedimentos e/ou
exames, cobertos pelo sistema em OCS e PSA não conveniados,
contratados ou credenciados, nas condições estabelecidas em instruções
reguladoras específicas.
COMO?
O(A) beneficiá¡rio(a) titular pode solicitar o ressarcimento ou restituição de
despesas do FUSEx, em um dos Postos de Atendimento da SSIP / Órgão
Pagador, levando os seguintes documentos:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (ORIGINAL E CÓPIA)
Pertencentes a(o) militar inativo(a):
- Identidade atualizada e CPF;
- Último contracheque;
- documento do prestador de serviços, declarando que não é conveniado ou
contratado com qualquer unidade FUSEx e que não aceita empenho;
- relatórios, pareceres médicos e despachos pertinentes ao atendimento ou
à aquisição objeto do ressarcimento;
- receita ou pedido médico;
- documento(s) que comprove(m) a despesa em nome do paciente (notas
fiscais ou recibos);
- relatório ou parecer do(a) médico(a) militar;
- procedimento autorizado pelo FUSEx (anexar guia de encaminhamento);
- comprovante de comunicação do fato OMS mais próxima ou à Unidade de
Vinculação do(a) usuário(a), no prazo máximo de 48 horas, a contar da data da
ocorrência, em caso de emergência;
- parecer sobre a comprovação da situação de urgência ou emergência, e a
necessidade ou não da permanência na Organização Civil de Saúde
atendente, em caso de emergência.
Pertencentes a(o) dependente:
- Identidade e CPF, se a despesa for com o(a) dependente.
Pertencentes a(o) Representante Legal (Procurador / Tutor / Curador), se
for o caso:
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- Identidade atualizada e CPF;
- comprovante de inscrição e de situação cadastral do CPF (consulta na
internet);
- comprovante de residência;
- comprovante da Representação legal atualizado.

GAMA SAÚDE LTDA
A GAMA Saúde também oferece atendimento via WhatsApp para solicitações,
dúvidas e reclamações sobre:


Acompanhamento de senha;



Situação cadastral;



Indicação de rede credenciada;



Orientações para reembolso;



Dúvidas sobre o Coronavírus.

Chame-nos pelo número: 4004-0178
De segunda a sexta, das 6h às 18h

LIFE EMPRESARIAL SAÚDE
Reembolso é o ressarcimento das despesas decorrentes dos atendimentos de
urgência e emergência ocorridos na área de abrangência geográfica da
cobertura contratual sempre que não for possível a utilização dos serviços de
prestadores da rede assistencial deste plano.
Os reembolsos são calculados de acordo com os limites dos planos
contratados. Os valores podem ser previamente informados pela Central de
Atendimento Life.
*Neste caso, para os reembolsos Odontológicos o contato deverá ser feito
direto ao departamento. O mesmo será orientado para que possa nos enviar a
prévia de reembolso no e-mail da responsável para a análise. Sendo assim,
após o Beneficiário será notificado do valor exato a receber pelo exame
realizado.
Para maiores informações, acesse o formulário abaixo, conforme seu plano:
CONSULTAS:
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Recibo ou Nota fiscal original com CPF ou CNPJ completo do prestador
de serviços.
Devem estar descritos:
-Nome do beneficiário que recebeu o atendimento;
-Nome do responsável pelo pagamento;
-Data de realização da consulta médica;
-Valor cobrado (numérico e extenso);
-Nome e endereço completo do prestador de serviço;
-Nome completo do Médico, com CPF, CRM e especialidade;
-Assinatura do profissional;
-Discriminação do serviço realizado;
-Consulta

em

Pronto

Socorro

encaminhar

guia

de

despesas

hospitalares, com a discriminação dos materiais, medicamentos, taxas e
procedimentos realizados, com quantidades e valores.
PROCEDIMENTOS / HONORÁRIOS MÉDICOS:


Recibo ou Nota fiscal original com CPF ou CNPJ completo do prestador
de serviços.
Devem estar descritos:
-Nome do beneficiário que recebeu o atendimento;
-Nome do responsável pelo pagamento;
-Data de realização da consulta médica;
-Valor cobrado (numérico e extenso);
-Nome e endereço completo do prestador de serviço;
-Nome completo do Médico, com CPF, CRM e especialidade;
-Assinatura do profissional;
-Discriminação do serviço realizado;
-Relatório médico especificando o diagnóstico, tratamento realizado,
data da cirurgia, período de internação e local de internação;
-No caso de atendimento clínico, devem ser informados especialidades,
a quantidade e datas das visitas cobradas, bem como a cópia das
evoluções médicas diárias.
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MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
CONSULTA MÉDICA Consulta em consultório: Recibo original emitido pelo
médico e/ou nota fiscal de atendimento devendo constar: nome completo do
paciente, descrição dos serviços médicos prestados, data do atendimento,
valor pago (numérico e por extenso), dados do médico: nome completo, CRM,
CPF, endereço completo, telefone, especialidade, assinatura e carimbo.
Importante: Não deverá ser desmembrado o valor do atendimento em mais de
um recibo, inclusive com datas diferentes.
Consulta em clínicas e hospitais: Nota fiscal original e quitada, emitida pelo
hospital ou clínica, contendo: razão social e CNPJ do local, nome completo do
paciente, descrição dos serviços prestados, data do atendimento, valor pago,
especialidade, assinatura e carimbo do médico que executou o procedimento.
DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES Relatório médico: Contendo nome
completo do paciente, diagnóstico, tempo de evolução da doença, justificativa
para a internação, descrição e data da realização do procedimento, data e
período de internação, carimbo e assinatura do médico. Resumo de alta
hospitalar ou declaração do hospital em papel timbrado, RGO (Registro Geral
de Operações) e ficha anestésica. Em caso de parto cesárea, deverá
apresentar o partograma ou relatório médico imperativo ou termo de
consentimento (assinado pelo médico e segurado).
Nota fiscal original e quitada emitida pelo hospital, contendo nome completo do
paciente, data do evento, valor pago, razão social e CNPJ do hospital,
endereço completo e telefone.
Conta hospitalar especificando período de internação (horário de internação e
alta), diárias, taxas, relação de materiais e medicamentos utilizados, exames e
tratamentos realizados e cobrados do segurado durante a internação, com as
respectivas quantidades e valores unitários.
HONORÁRIOS MÉDICOS Relatório Médico: Contendo nome completo do
paciente, diagnóstico, tempo de evolução da doença, justificativa para a
internação, descrição e data da realização do procedimento, período do
atendimento, quantidade das visitas, carimbo e assinatura do médico. Para
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honorários médicos diferentes, deverá constar relatório médico com data e
horário do atendimento. Resumo de alta hospitalar ou declaração do hospital
em papel timbrado, RGO (Registro Geral de Operações) e ficha anestésica. Em
caso de parto cesárea, deverá apresentar o partograma ou relatório médico
imperativo ou termo de consentimento (assinado pelo médico e segurado).
Recibo: Emitido pelo médico, original e quitado, contendo: nome do paciente,
valor pago, descrição e período do atendimento e dados do (s) médico (s),
nome completo, CRM, CPF, endereço, telefone, especialidade, atuação
cirúrgica, assinatura e carimbo. Nota Fiscal: Original e quitada, emitida pelo
hospital, contendo: Nome do paciente, valor pago, descrição e período do
atendimento, razão social e o CNPJ do estabelecimento, valores cobrados para
cada profissional em cada código de procedimento realizado, bem como nome,
CRM, CPF e Atuação de cada membro da equipe cirúrgica. No caso de
atendimento clínico, devem ser informados a especialidade, o número e as
datas das visitas cobradas.

MEDISERVICE
Saiba como preencher corretamente a solicitação de reembolso médico para
facilitar o seu atendimento. Acesse a área exclusiva.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA
Empregados e aposentados também já podem solicitar reembolso de despesas
com as consultas da modalidade Livre Escolha diretamente no Portal AMS.
Com a mudança, buscamos reduzir prazos de reembolso para o beneficiário,
automatizando o processo e aderindo cada vez mais ao autoatendimento.
O serviço está disponível para consultas nas seguintes especialidades:
- Médica
- Odontológica
- Nutrição
- Fonoaudiologia
- Fisioterapia e Terapia Ocupacional
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Obs: é necessário que os profissionais acima possuam registro em seus
respectivos conselhos de classe (ex: Conselho Regional de Medicina - CRM)
Para reembolso de consultas com psicólogos ou de outros procedimentos de
saúde cobertos, encaminhe a solicitação pelo Botão de Serviços e selecione a
opção de Reembolso Livre Escolha.
Como solicitar reembolso pelo Portal MAS
O titular da AMS deve acessar o Portal AMS com seu login e senha. Entre as
opções que aparecem no cabeçalho, selecione Solicitar de Reembolso
L.E, conforme imagem abaixo:

SIS / O Sistema Integrado de Saúde (SIS) tem por finalidade proporcionar aos
servidores ativos e inativos do Senado Federal e a seus dependentes, bem
como aos pensionistas dos servidores efetivos do Senado Federal, ativos ou
inativos, assistência com vistas à prevenção de doenças e à promoção,
tratamento, recuperação e manutenção da saúde.
Posso

realizar

consultas

ou

procedimentos

com

profissionais

não

credenciados? Sim, é facultado ao beneficiário do SIS utilizar serviços
prestados por profissionais e instituições de sua livre escolha, não
credenciados pelo SIS, sendo assegurado ao beneficiário-titular o reembolso
parcial da despesa, limitado aos respectivos valores das tabelas adotadas pelo
SIS, dele deduzindo-se a importância correspondente à sua participação
financeira na despesa.
Quanto receberei de reembolso? Não há um percentual fixo a ser ressarcido.
Independentemente

do

valor

efetivamente

pago

pelo
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profissional, nas hipóteses em que o procedimento for realizado sem a
autorização prévia, será pago o valor de referência das tabelas adotadas pelo
SIS. Nas hipóteses em que o beneficiário apresenta ao SIS o orçamento dos
valores cobrados pelo médico assistente, objetivando autorização prévia e/ou
atendimentos de profissionais com especialidades não contempladas na rede
do Saúde Caixa, o valor do reembolso será de acordo com o valor praticado no
mercado, podendo ser autorizado até 3 (três) vezes o valor da tabela de
referência, para paciente internado. Mas, em nenhuma hipótese, será
autorizado reembolso de valores superiores a 3 (três) vezes o valor da tabela
de referência.
O beneficiário tem descontado o percentual referente à sua participação
financeira, e recebe de volta, por meio de crédito na conta salário do titular, o
percentual restante.
Quais os procedimentos cobertos por reembolso? Serão abrigados pelo
reembolso as consultas e procedimentos previstos no rol de cobertura do SIS,
desde que realizados por profissionais não credenciados pelo SIS, bem como a
remoção de uma instituição de saúde para outra, a aquisição de medicamentos
especiais, a assistência domiciliar de enfermagem, o tratamento continuado
(Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional),
e demais procedimentos sujeitos à livre escolha.
Como proceder para requerer o reembolso? O pedido de ressarcimento será
feito

por

meio

de

formulário

próprio

disponível

na

intranet

em

SIS/Saúde/SIS/Solicitação de Ressarcimento em até 60 dias após a realização
do procedimento. Deve-se optar entre “solicitação de ressarcimento - outros”
ou “solicitação de ressarcimento - odontologia”. Após preenchimento do
requerimento, o beneficiário deverá cadastrar o documento no SIGAD com
grau de sigilo “Dados de Saúde”, código de classificação “56.07.02.26” e
assinar eletronicamente. O formulário deve ser tramitado ao Serviço de
Pagamento do SIS (SEPASI). Sugere-se anotar o número de protocolo gerado
para consultas futuras sobre o andamento do processo. Caso não tenha
acesso ao SIGAD, o beneficiário poderá encaminhar a documentação pelos
Correios ou trazer pessoalmente ao protocolo do SIS, no endereço a seguir:
Senado Federal SEABEN – Serviço de Atendimento a Beneficiários do SIS –
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PROTOCOLO Via N2, Bloco 17, sala 21 CEP 70165-900 Brasília – DF 25
Cartilha de Orientação aos Beneficiários do Sis

NOTREDAME INTERMÉDICA
O beneficiário de um plano de saúde do Grupo NotreDame Intermédica pode
solicitar o reembolso de despesas médicas, ou seja, a restituição financeira do
que pagou em atendimentos médicos e hospitalares, em que o direito ao
reembolso depende do tipo de plano contratado. Veja, a seguir, o passo a
passo para solicitar o reembolso no Portal GNDI:

Passo a passo para solicitar reembolso de despesa médica
1º PASSO
No Portal GNDI, clique na opção “Área do Beneficiário”, localizada na parte
superior da janela.
2º PASSO
Na "Área do Beneficiário", escolha a opção “Saúde” e, em seguida, coloque
seus dados de acesso nos campos correspondentes da nova janela que abrirá.
Depois que inserir seus dados, clique no botão “Acesse a sua Área”. Caso não
tenha senha cadastrada, é necessário efetuar o cadastro pelo campo “Meu
primeiro acesso Saúde”.
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3º PASSO
Ao abrir a janela, clique na aba “Minha Área”.
4º PASSO
Clique na opção “Solicitação de Reembolso”, que está na lista de
“Autoatendimento”.
5º PASSO
Siga o passo a passo e preencha corretamente os campos. Feito isso, você
deve:


Identificar o titular do plano;



Atualizar as informações bancárias e de contato;



Selecionar os tipos de serviço a serem solicitados para reembolso;



Cadastrar os recibos com valores e nomes dos médicos/hospitais;



Conferir os recibos e imprimir a solicitação de reembolso.



Lembre-se de anotar o número de protocolo gerado.
 Envio de documentos para solicitar reembolso de despesa médica

Você deve enviar o número do protocolo gerado junto a todos os recibos, notas
fiscais ou faturas com os serviços discriminados e os valores para o e-mail:
reembolsonotredame@intermedica.com.br
 Prazo para o reembolso de despesa médica
O tempo para o pagamento de reembolso varia conforme o plano contratado, o
contrato e o tipo de serviço utilizado. Mas ele só começará a ser contado a
partir da entrega de toda a documentação necessária. Caso a documentação
não tenha sido entregue na NotreDame Intermédica até 30 dias após a
solicitação ser feita no Portal GNDI, o número de protocolo será cancelado. Ou
seja, será necessário refazer o processo.
 Conteúdo relacionado no Portal do Grupo NotreDame Intermédica

SÃO FRANCISCO SAÚDE
Entrar em contato através do SAC ou área do cliente para maiores
informações.
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LIBERTÉ
Entrar em contato acessando “Meu perfil” pelo site. Também pode adquirir informação pelo
SAC da empresa.
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