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Solicitação de Reembolso 

Este manual tem como objetivo descrever os passos para realização da solicitação de 

reembolso junto à sua operadora de saúde, em caso de atendimentos realizados por prestadores 

não inclusos na rede credenciada. A operadora analisará se essa solicitação está ou não de acordo 

com o seu plano, para realizar ou não a devolução do valor. 

É importante lembrar que a operadora não é obrigada a reembolsar o valor integral pago, 

mas, sim, o valor determinado no contrato de seu plano de saúde. Se o plano tem coparticipação, 

ou seja, parte do serviço é paga pelo beneficiário, esse valor será abatido no reembolso. 

Geralmente, os planos dão direito ao reembolso somente em casos de urgência, emergência 

ou desde que não seja possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou 

referenciados nas operadoras. 

Outro fator a se levar em conta é que há um prazo para solicitação de reembolso previsto 

em contrato, que, geralmente, corresponde a 30 (trinta) dias após o procedimento realizado. Para 

saber a respeito, certifique-se com a sua operadora. 

 

Processo 

Como solicitar o reembolso? 

Para realizar a solicitação de reembolso, proceda da seguinte forma: 

1. Acesse o Portal de Serviços com suas credenciais (login e senha). 

 

 

Acesso ao Portal de Serviços. 
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2. No menu de navegação, à esquerda da tela do Portal de Serviços, clique em 

Reembolso. 

3. Selecione a opção Solicitações de Reembolso. 

 

 

Menu Reembolso. 

 

4. Clique no botão Solicitar Reembolso. 

 

 

Solicitação de Reembolso. 
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Ao acionar o botão, será exibida a tela de confirmação de dados do beneficiário solicitante. 

 

 

Confirmar Dados. 

 

5. Se os dados estiverem corretos, clique em OK. 

Em seguida, será exibida a tela de etapas da solicitação. 

 

 

Dados - Solicitação de Reembolso. 
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6. Na etapa Dados, informe os seguintes campos: 

 Tipo de reembolso, ou seja, o tipo de procedimento realizado, pelo qual 

pretende ser reembolsado. 

 Beneficiário, isto é, o beneficiário que realizou o procedimento. 

7. Clique no botão Próximo. 

8. Na etapa Detalhes, informe os seguintes campos: 

 

 

Detalhes - Solicitação de Reembolso. 

 

 CPF/CNPJ do prestador, o Cadastro de Pessoa Física ou o Cadastro de 

Pessoa Jurídica do prestador que realizou o atendimento. 

 Nome do prestador, o nome do estabelecimento responsável pelo 

atendimento. 

 Evento, o tipo de procedimento realizado. 
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 Nome do profissional, o nome do profissional que realizou o procedimento. 

 Data do atendimento, a data em que o atendimento foi realizado. 

 Data emissão nota fiscal/recibo, a data em que a nota fiscal/recibo foi emitido. 

 Nome do profissional, o nome do profissional que realizou o procedimento. 

 Sigla do conselho do profissional, a sigla do conselho profissional ao qual 

pertencente o profissional que realizou o procedimento.  

 Número da inscrição no conselho, o número da inscrição do profissional 

junto ao conselho do qual ele faz parte. 

 Estado, a unidade federativa do conselho ao qual o profissional pertence. 

 Valor total pago, o valor pago pelo beneficiário na realização do procedimento. 

 Nº da nota fiscal/recibo, o número da nota fiscal/recibo emitido pelo prestador. 

 Observação, as observações que achar necessárias a respeito da solicitação 

de reembolso. 

 

 

Os campos dessa etapa podem variar de acordo com as exigências da sua operadora para 

o tipo de reembolso. 

 

9. Clique em Próximo. 

10. Na etapa Documentos, clique no botão Adicionar anexo.  
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Documentos - Solicitação de Reembolso. 

 

Ao clicar, será exibida a seguinte interface: 

 

 

Adicionar Anexo. 

 

11.  Informe os campos: 

 Tipo documento, o tipo de documento que será anexado. 
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 Arquivo, o upload do documento a ser anexado a partir dos seus arquivos. 

 

 

Anexar Arquivo 

Para anexar o documento, proceda da seguinte forma: 

1. Clique no ícone de upload, à direita do campo Arquivo. 

 

 

Ícone de Upload. 

 

Ao clicar, surgirá a seguinte tela: 

 

 

Anexar Arquivo. 

 

2. Clique no botão Escolher arquivo. 

3. Selecione o documento nos seus arquivos. 
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4. Clique no botão Enviar. 

 

 

Arquivo Selecionado. 

 

12. Na tela Adicionar anexo, clique no botão Salvar. 

 

 

Salvar - Adicionar Anexo. 

 

5. Ao retornar para a tela da etapa Documentos, clique em Próximo. 
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Etapa Documentos. 

 

 

Se necessário, é possível anexar mais de um documento, como também é possível fazer 

a exclusão do que já foi anexado, para isso, basta clicar no botão Excluir, na coluna Ações. 

 

 

Excluir Anexo. 

 

Na etapa Resumo, serão exibidas as informações cadastradas na solicitação. Se desejar 

alterar alguma informação, basta clicar no botão Anterior, até a etapa que deseja editar. 

Para finalizar, clique no botão Enviar. 
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Resumo - Solicitação de Reembolso. 

 

Ao enviar, será emitida uma mensagem de conclusão: 

 

 

Solicitação de Reembolso Realizada. 

 

6. Clique em Fechar. 
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Assim, a solicitação realizada será listada com as demais. 

 

 

Solicitação Listada. 

 

Como pesquisar uma solicitação de reembolso?  

Se você já realizou a solicitação de reembolso e precisa acompanhar o seu andamento, 

existem duas formas de pesquisá-la: verificando a lista das solicitações que fica na tela de 

reembolso ou fazendo o processo de filtragem. 

Para filtrar as solicitações que você desejada localizar, proceda da seguinte forma: 

1. No menu de navegação, à esquerda da tela do Portal de Serviços, clique no menu 

Reembolso. 

2. Selecione a opção Solicitações de Reembolso. 

3. Na caixa Filtrar por, da tela Reembolso, selecione uma das opções de filtro, 

podendo ser Período ou Protocolo: 

 Período, a data inicial e final para filtragem das solicitações a serem 

buscadas. 
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Filtro - Período. 

 

 Protocolo, o número do protocolo gerado no ato do envio da solicitação. 

 

 

Filtro - Protocolo. 

 

4. Clique no botão Pesquisar (lupa). 

Assim, o sistema localizará a solicitação. 

 

 

Solicitação Localizada. 
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Acompanhar situação 

Para acompanhar o andamento da solicitação de reembolso, basta verificar as 

movimentações da coluna Situação. Sua solicitação passará pelas seguintes fases: 

 Recepcionado: indica que sua solicitação foi entregue ao sistema da operadora e logo 

será analisada. 

 

 

Situação - Recepcionado. 

 

 Em análise: indica que a operadora está fazendo a devida conferência de 

documentação e se a solicitação está apta a ser atendida. 

 

 

Situação - Em Análise. 

 

 Liberado para Pagamento: indica que, em breve você, será ressarcido pelo 

atendimento realizado fora da operadora. 

 

 

Situação - Liberado para Pagamento. 
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Se a solicitação não estiver de acordo com os critérios da operadora, o reembolso passará 

à situação Negado. 

 

 

Situação - Negado. 

 

Ainda, se, por algum motivo, a operadora verificar alguma inconsistência na solicitação 

passível de correção, a situação informada será diferente das apresentadas. Por exemplo: 

 

 

Situação - Falta de Documentação. 

 

Neste caso, é possível regularizar a solicitação. Para saber mais, clique aqui. 

 

Executar Ações 

A coluna Ações apresenta possibilidades de interação com a solicitação realizada. São elas: 

 

Emitir Relatório 
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Ações - Emitir Relatório. 

 

Essa opção permite gerar o relatório sobre a solicitação.  

Ao clicar, será emitida a seguinte mensagem no canto inferior direito da sua tela: 

 

 

Emitindo Relatório. 

 

Na parte superior da tela, será possível acompanhar o progresso da geração do relatório. 

 

 

Relatório em Emissão. 

 

Ao finalizar, basta clicar no arquivo para visualizá-lo. 
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Relatório Emitido. 

 

Detalhes 

 

 

Ações - Detalhes. 

 

Essa opção permite visualizar as informações da solicitação.  

Ao clicar, será exibida a seguinte tela: 
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Acompanhamento da Solicitação de Reembolso. 

 

Solicitar Cancelamento 

 

 

Ações - Solicitar Cancelamento. 

 

Essa opção pode ser utilizada em caso de desistência da solicitação de reembolso.  

Ao clicar, será exibida a seguinte tela: 

 

 

Cancelar a Solicitação do Reembolso. 
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Para dar início ao cancelamento, proceda da seguinte forma: 

1. Informe o campo: 

 Motivo de cancelamento, ou seja, a causa da solicitação de cancelamento. 

2. Clique em Solicitar. 

Em seguida, será emitida a seguinte mensagem: 

 

 

Mensagem. 

 

3. Se estiver de acordo, clique em Sim. 

 

 

Cancelamento Processado. 

 

4. Clique em Fechar. 

Assim, o reembolso passará à situação Cancelado. 
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Para que você possa solicitar o cancelamento do pedido de reembolso, é necessário que 

a solicitação esteja ainda na situação Recepcionado, caso contrário, será emitida uma 

mensagem de erro que impossibilitará o processo de cancelamento. 

 

Informações Complementares 

Neste tópico, será possível encontrar casos/situações/explicações adicionais, referentes ao 

processo. 

 

 

Ações - Regularizar Situação 

Em alguns casos, a operadora pode informar que há alguma inconsistência na solicitação, 

que, dependendo da situação, será possível ser regularizada através da ação Regularizar 

Situação, como no caso abaixo: 

 

 

Ações - Regularizar Situação. 

 

Para casos desse tipo, proceda da seguinte forma: 

1. Clique na ação Regularizar situação para exibir a seguinte tela: 
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Regularizar Situação. 

 

2. Clique no botão Adicionar anexo. 

Ao clicar, será exibida a seguinte interface: 

 

 

Adicionar Anexo. 

 

5. Informe os campos: 

 Tipo documento, o tipo de documento que será anexado. 

 Arquivo, o upload do documento a ser anexado a partir dos seus arquivos. 

Para rever o processo de anexo do arquivo, clique aqui.  

6. Clique no botão Salvar. 
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Salvar - Adicionar Anexo. 

 

7. Ao retornar à tela de regularização, clique no botão Enviar. 

 

 

Enviar Regularização. 

 

Assim, a seguinte mensagem será exibida: 

 

 

Mensagem. 

 

8. Clique em Fechar. 
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