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Prezado Prestador,
A partir de agora, você faz parte do PROASA Odonto.
A nossa rede de saúde é responsável pelo atendimento
aos beneficiários por mais de 30 anos.
Atualmente, estamos com o Plano Odontológico e, neste
momento, felizes por você estar conosco .
Este guia contém regras e orientações para
atendimentos e procedimentos para o credenciado. É
um complemento ao seu contrato de credenciamento.
Leia-o com atenção. Afinal, um sorriso de satisfação e
um beneficiário bem cuidado nos dão a plena certeza
de que, juntos, podemos ser cada vez melhores.
Contamos com você, doutor, e sua equipe para cuidar
do bem-estar dos nossos clientes e continuar a difundir
uma nova cultura de saúde bucal no Brasil.

Atenciosamente,
Administração do PROASA Odonto
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CONTATOS
Central do Dentista: odonto@proasa.org.br
Acesse www.proasa.org.br e entre na aba Autorizador Web para solicitar os procedimentos.
Confira seus dados para acesso:
Usuário:
Senha:
Endereço para envio de documentos para atualização cadastral, GTO para pagamentos e
documentos para Recurso de Glosa e Notas Fiscais:
PROASA Odonto: Av. L3, SGAS, Quadra 611, Conj. D, Parte C – Asa Sul, Brasília (DF), 70200-710.
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1. REDE CREDENCIADA
Após a efetivação do credenciamento com
o preenchimento dos dados cadastrais, o
prestador é cadastrado no PROASA Odonto. O código de identificação cadastral será
sempre o seu CPF (pessoa física) ou o CNPJ
(pessoa jurídica). Os profissionais são incluídos em uma lista de prestadores que contém
seus dados profissionais (nome, endereço,
telefone e especialidade que disponibiliza
para atendimento) e que é divulgada aos
beneficiários, sendo periodicamente atualizada. A fim de manter atualizadas as informações cadastrais, para a correta identificação dos prestadores, é necessário que
qualquer alteração ocorrida em relação às
condições de atendimento seja comunicada
formalmente para a administração do PROASA Odonto pelo e-mail odonto@PROASA.
org.br, conforme indicado neste guia. Os beneficiários escolhem o profissional de sua
preferência com busca na rede referenciada
para a realização de consultas e tratamentos
necessários.
ATENÇÃO: Sob pena de prática de infração
contratual e consequente rescisão, os prestadores não poderão cobrar diretamente
dos beneficiários quaisquer valores adicionais pela execução dos atendimentos cobertos pelo plano. Lembramos que a cobrança
por qualquer forma de garantia financeira
do usuário é proibida pela legislação de saúde suplementar, estabelecida pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2. IDENTIFICAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS
O atendimento deverá ser prestado a todos
os usuários que se identifiquem como tais
por meio de documento civil de identidade
original com foto, acompanhado ou não do
cartão de identificação. Alguns cartões de
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identificação poderão ser apresentados pelo
aplicativo do PROASA. Caso o usuário não
apresente o cartão de identificação, o credenciado deverá sempre entrar em contato
com a Central de Atendimento do PROASA
Odonto, por meio dos contatos indicados
neste guia, para verificar a elegibilidade do
usuário. Confira a seguir as informações disponíveis no cartão do beneficiário.
1. Nome do beneficiário;
2. Validade da carteirinha;
3. Data de nascimento do beneficiário;
4. O número da Entidade a qual pertence;
5. O número da CNS.
No verso da carteirinha, constam as seguintes informações:
1. Número de emergência;
2. Horário de atendimento;
3. Número do registro da ANS.
ATENÇÃO: O PROASA Odonto não se responsabiliza pelo pagamento de atendimentos prestados a beneficiários inativos ou inadimplentes na data do atendimento.

3. ATENDIMENTO
3.1. Informações gerais
Para consultar a cobertura de procedimentos
por plano, leia a Tabela TUSS do PROASA, disponível no Anexo 1, ou acesse o site do PROASA Odonto, em www.PROASA.org.br/odonto,
e faça o download do documento.
Para efeito de autorização e cobrança, o PROASA Odonto adota os formulários no padrão
para Troca de Informação de Saúde Suplementar – TISS, instituído pela ANS. Sendo assim, o referenciado deve fazer o download da
Guia de Tratamento Odontológico (GTO) no
site do PROASA Odonto para preenchimento
no atendimento aos beneficiários. Ainda está
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disponível, neste manual, um modelo da GTO para consulta e referência. Para os atendimentos em que não há cobertura do procedimento pelo plano do usuário, é permitida a cobrança
dos serviços diretamente ao beneficiário. A forma de pagamento ou o eventual parcelamento
desses valores podem ser definidos por comum acordo entre o beneficiário e o referenciado.
Em qualquer situação, os serviços elencados abaixo não são cobertos por nenhum plano:
1. Serviços com metais preciosos;
2. Serviços exclusivamente estéticos.

O pagamento pelos serviços realizados, conforme detalhamento neste
manual, estará sempre condicionados aos seguintes requisitos:
1. Adequação contratual do prestador à rede do plano do usuário;
2. Cobertura do procedimento, conforme plano do usuário em conformidade com a Tabela
TUSS do PROASA Odonto;
3. Solicitação de senha prévia no Autorizador Web, disponível no site www.PROASA.org.br/
prestadores, aba “Autorizador Web”;
4. Observação dos critérios estabelecidos para aceite da solicitação dos eventos;
5. Preenchimento correto de todos os formulários, com carimbo e assinatura do profissional,
além da assinatura do usuário ou responsável, caso não possua 18 (dezoito) anos completos.
Caso o beneficiário não seja alfabetizado, além da digital no campo assinatura, o profissional
deverá encaminhar uma cópia do documento de identificação do beneficiário onde conste a
informação de que ele não é alfabetizado para comprovação;
6. É responsabilidade do prestador atentar-se sempre às regras da operadora.

Atenção: A operadora poderá contatar, a qualquer momento, o beneficiário para orientá-lo e
solicitar informações sobre o tratamento proposto, em andamento ou já realizado.

3.2. Autorização de tratamento
Existem procedimentos clínicos que devem, obrigatoriamente, ser autorizados pela auditoria do PROASA Odonto antes da execução, conforme tabela enviada com as diretrizes
de utilização. Alguns procedimentos serão autorizados imediatamente pelo sistema Autorizador Web: constantes na tabela acordada.
Segue o passo a passo para solicitar a autorização para procedimentos:
1. Acesse o site www.PROASA.org.br;
2. Clique no ícone “Autorizador Web, como indicado na imagem na página ao lado;
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3. Insira seus dados de usuário e senha contidos na página 4 deste manual;

4. Insira os dados do beneficiário (matrícula e data de nascimento) e o tipo de guia;

Obs.: Caso o beneficiário não esteja com o cartão de atendimento em mãos, é possível pesquisar pelo CPF no ícone “Pesquisar beneficiário”;
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5. Preencha os dados da guia;

Obs.: Tanto o número de “Contratado Solicitante” quanto o de “Nome do Profissional Solicitante” é o seu número de login constante na página 4 deste manual. Após o preenchimento dos
campos, clique em “Enter.
No “Tipo de Faturamento, sempre deve ser selecionada a opção “Total.
Os códigos dos procedimentos podem ser encontrados no ícone “Procurar” apenas digitando
a palavra-chave do procedimento. Após o preenchimento dos campos “Código”, “Quantidade”, “Dente” e “Face”, clique em “Adicionar”.
Para anexar os documentos necessários para autorização do procedimento, utilize o ícone
“Anexar Arquivo”.
Finalizado o preenchimento da guia, clique em “Confirmar”.
6. Procedimentos que não necessitam de pré-autorização serão autorizados automaticamente. Já os procedimentos que necessitam de pré-autorização deverão passar por análise do
auditor responsável. Nesses casos, a mensagem após a confirmação do preenchimento da
guia será a seguinte:

Obs.: é necessário aguardar o tempo de autorização previsto para cada procedimento.

MANUAL AUTORIZADOR WEB |

9

7. Para acompanhar a situação da guia, clique no ícone “Histórico de Autorizações”;

Nessa tela, você poderá acessar todas as autorizações solicitadas por período, situação ou
matrícula do beneficiário.

No ícone “Ações”:

Você pode imprimir a guia, fazer download, cancelar a solicitação da guia, anexar documentos,
conversar com o auditor responsável por meio do chat, editar e conferir as informações da guia.
8. Procedimentos que não tenham liberação imediata enquadram-se em solicitações que
dependem de um autorizador. Procedimentos descritos nas especialidades de Prótese,
Implantodontia e Ortodontia, obrigatoriamente, exigem análise prévia da auditoria e, portanto,
devem ser encaminhados conforme especificações detalhadas neste manual nas subseções a
seguir, onde o referenciado também deve consultar informações relativas a cada especialidade.
Para enviar os procedimentos e tratamentos autorizados para pagamento, consulte o item “6.
COBRANÇA E PAGAMENTO” neste manual.
ATENÇÃO:
1. O prestador terá um prazo de 72 horas para solicitar autorização caso o procedimento tenha
sido realizado e, por força maior não foi possível solicitar com antecedência.
2. A cobrança jamais poderá ser repassada ao usuário.
3. Cabe ao prestador, e nunca ao beneficiário, entrar em contato com a operadora para autorização prévia de procedimentos, reanálise ou envio de recurso de glosas.
4. Todo procedimento tem longevidade, e, se for necessário realizá-lo novamente antes do
prazo estipulado pela Tabela TUSS do PROASA Odonto, o prestador deverá fazê-lo sem qualquer ônus para o PROASA Odonto ou para o beneficiário.

3.2.1. Consulta odontológica
A remuneração prevista de consulta inicial/exame clínico (código 81000030) na Tabela TUSS do
PROASA Odonto é contratualmente restrita a um novo plano de tratamento quando realizada em
um beneficiário pelo mesmo prestador. Esse evento contempla o exame clínico e a elaboração do
plano de tratamento, não sendo prevista a remuneração em situações de urgência, pronto-socorro
ou serviços de pronto-atendimento, e nos casos em que o beneficiário não desmarcar a consulta.

3.2.2. Urgência
A Tabela TUSS do PROASA Odonto, disponível no Anexo 1, adota codificações específi-
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cas, segundo normas da ANS, para o tipo
de local onde for realizado o procedimento, com uso do código 81.000.049 para
urgências em consultórios e do código
81.000.057 para urgências em pronto-socorro. A remuneração pelo atendimento de
urgência pressupõe o pagamento relativo
ao evento principal, independentemente
da realização de outros atos secundários
e do número de dentes que forem tratados. Não é prevista remuneração de atendimento de urgência caso o beneficiário já
esteja em tratamento com o prestador e o
elemento envolvido esteja no plano de tratamento elencado pelo profissional.
ATENÇÃO: Em caso de tratamentos de urgência inespecíficos, como intervenção em
tecidos moles ou trismo, após a medicação
e instrução do beneficiário, o prestador deverá elaborar e enviar um termo assinado
e datado pelo beneficiário e pelo dentista,
cientes do procedimento realizado.

3.2.3. Prevenção e Odontopediatria
Alguns procedimentos, apesar de preventivos, somente são contemplados para o atendimento à criança e em algumas situações.
Não há limite de idade para o procedimento profilaxia/polimento coronário (código
84.000.198), porém, este não poderá ser cobrado simultaneamente com:
• Código 85.300.047 - Raspagem supragengival;
• Código 85.300.039 - Raspagem subgengival.
Também não há limite de idade para o procedimento atividade educativa em saúde bucal
(código 84000139). No entanto, este não poderá ser cobrado simultaneamente com:
• Código 84.000.198 – Profilaxia: polimento
coronário;

• Código 84.000.090 – Aplicação tópica de flúor;
• Código 84.000.163 – Controle de biofilme –
placa bacteriana;
• Código 85.300.047 – Raspagem supragengival;
• Código 85.300.039 – Raspagem subgengival.
A aplicação de selante (por elemento) em
molares decíduos hígidos de beneficiários
com mais de 4 (quatro) anos, pré-molares
e molares permanentes hígidos em beneficiários com mais de 12 (doze) anos completos de idade precisa de reanálise da
auditoria. Essa solicitação deverá ser feita,
preferencialmente, via web. Esse evento é
remunerado apenas quando não houver outros procedimentos de Dentística e Endodontia programados para serem realizados
nos mesmos dentes. O procedimento será
estornado caso sejam realizados procedimentos de Dentística (em qualquer face) e/
ou Endodontia antes de 12 (doze) meses da
aplicação do selante. Para aplicação de cariostático (código 84.000.031) por arcada,
o referenciado deverá justificar, preferencialmente, via web. A aplicação de cariostático não será autorizada simultaneamente
com aplicação de selante e restauração. O
condicionamento em odontologia (código 81.000.014) é uma abordagem que visa
eliminar ou diminuir os possíveis medos ou
traumas que o beneficiário possa vir a ter
de tratamentos odontológicos. São liberadas até 2 (duas) sessões desse procedimento no mesmo plano de tratamento, desde
que nunca tenham sido tratados anteriormente. Para solicitação de maior número
de sessões, o credenciado deverá justificar,
preferencialmente, via web.
O procedimento sinalizado com o código
83.000.089 (Exodontia simples de decíduos) requer o envio de radiografia inicial para
PRÉ-ANÁLISE da auditoria quando o beneficiário possuir 13 (treze) anos ou mais.
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ATENÇÃO: Não será aceito, para a finalidade de pagamento, o envio de radiografias via
e-mail. Para o envio de cobrança de procedimentos, consulte neste manual o item 6 – COBRANÇA E PAGAMENTO.

3.2.4. Dentística
Todos os procedimentos que contemplam a
especialidade de Dentística não serão autorizados/remunerados quando realizados com
finalidade estética, sem a presença de cárie,
infiltração ou fratura. Para todos os procedimentos, estão incluídos o ajuste oclusal, sendo que o material selecionado pelo dentista
deve estar de acordo com o que é indicado e
preconizado na literatura científica de Odontologia. A qualquer momento, pode ser solicitado o envio de radiografias iniciais ou finais
para aprovação e/ou pagamento, referentes
aos procedimentos de Dentística, embora
esta não seja a regra geral. Quando solicitadas, as radiografias que deverão ser utilizadas serão as da técnica. A solicitação das radiografias não exclui a indicação de auditoria
odontológica.

3.2.5. Endodontia
Nos casos de tratamentos ou retratamentos
endodônticos, é necessário enviar, anexas à
GTO, as radiografias inicial e final via Autorizador Web para a efetivação do pagamento
do procedimento. Portanto, para efeito de cobrança, devem ser enviadas apenas 2 (duas)
tomadas radiográficas para cada endodontia
realizada. O pagamento das radiografias intermediárias (prova do cone, odontometria
etc.) já está incluso na remuneração prevista
dos tratamentos. Sendo assim, não deve ser
enviada cobrança apartada. As radiografias
enviadas para a comprovação de tratamentos endodônticos serão analisadas de acordo
com critérios técnicos quanto à adequação e
à qualidade do serviço prestado. Nesse processo de análise, serão considerados:
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1. Altura da obturação;
2. Presença de condensação lateral;
3. Presença de falhas e bolhas na obturação
dos condutos;
4. Eventual extravasamento de material;
5. Ocorrência de dentes com perda óssea
acima de 50%.
As radiografias e os tratamentos endodônticos que não estiverem de acordo com os
critérios mencionados, impossibilitando a
análise, não serão considerados. O profissional deve se atentar a algumas indicações e
obrigatoriedades para a realização de procedimentos dessa categoria. Os procedimentos
de pulpotomia e tratamento endodôntico em
dentes decíduos serão autorizados somente
quando a retenção do elemento dental for
superior a 180 (cento e oitenta) dias. Caso
contrário, o referenciado deverá justificar
preferencialmente, via web.
Em caso de dentes com indicação de tratamento reabilitador protético, somente realize
o tratamento endodôntico com plena certeza de que o beneficiário fará a reabilitação
indicada. Caso o referenciado constate que
o beneficiário não seguirá a recomendação,
deverá encaminhar à operadora a informação, constando que realizou o tratamento em
questão com a ciência e a concordância do
envolvido de que não será reabilitado.

3.2.6. Periodontia
Os procedimentos de raspagem supragengival
(código 85.300.047) e raspagem subgengival
(código 85.300.039) incluem atividade educativa, polimento coronário, controle de biofilme
(placa bacteriana) e aplicação tópica de flúor,
não podendo ser solicitadas concomitantemente, uma vez que um evento exclui os outros.
A raspagem subgengival (código 85.300.039)
poderá ser realizada em beneficiários a partir
de 15 (quinze) anos de idade completos. Caso
contrário, o referenciado deverá justificar, pre-
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ferencialmente, via web. Esse procedimento
exige que seja enviado, junto com a GTO, a radiografia da região de maior profundidade de
bolsas que constate perda óssea igual ou maior
que 4 (quatro) milímetros para efeito de cobrança. O valor da radiografia comprobatória
está incluso no pagamento do evento principal.

• A tomografia não é autorizada em todos os
casos de tratamento implantodôntico. Para
mais informações, consulte a Tabela TUSS,
disponível no Anexo I;
• Está proibida a solicitação de mais de 14 radiografias periapicais, cuja guia poderá sofrer
glosa.

ATENÇÃO: Para casos em que houver a indicação de raspagem subgengival (código
85.300.039) e o profissional realizar a raspagem supragengival (código 85.300.047),
o PROASA Odonto poderá glosar o pagamento a ser efetuado ou solicitar estorno
de pagamentos efetivados quando for comprovado, tecnicamente, que deveria ter sido
executada a raspagem subgengival (código
85.300.039).

3.2.8. Anatomia patológica

3.2.7. Radiologia

O meio de encaminhamento preferencial da
documentação é pela internet. As imagens deverão ter qualidade suficiente para serem analisadas. O prazo para autorização de tratamentos que exigem pré-análise é de 3 (três) dias
úteis. O manual para solicitações via web também está disponível no site.

As solicitações de exames em radiologia
para os prestadores deverão ser enviadas
via autorizador web, pedido escrito, datado,
carimbado e assinado pelo dentista, em receituário do profissional ou da clínica, anexa
à Guia de Tratamento Odontológico (GTO)
com as informações dos beneficiários devidamente preenchidas. A GTO estará disponível quando você pedir a solicitação no Autorizador Web. Para cobrança do serviço de
radiologia, após o atendimento, o receituário
deverá ser anexado à GTO.
Somente será considerada a GTO que estiver previamente autorizada pela operadora
e que estiver anexa à solicitação do dentista
em receituário carimbado, datado e assinado,
para efetivação do pagamento.
ATENÇÃO:
• O exame de tomografia computadorizada
para implantes não inclui cobertura de tomografia volumétrica e somente será autorizado
após análise de justificativa da solicitação;

Caso seja realizado procedimento de biópsia,
o resultado do exame anatomopatológico,
obrigatoriamente, deve ser enviado com a
GTO para pagamento.

3.2.9. Autorização de
procedimentos que exigem
pré-análise da auditoria

Com relação a solicitação via web: para tratamentos autorizados, será possível visualizar a
senha eletronicamente; para tratamentos não
autorizados, será possível visualizar o protocolo com a(s) negativa(s), e, caso sejam necessários adequações, elas serão especificadas.

3.2.10. Prótese e implante
ATENÇÃO: O número de protocolo não é a
senha de autorização e não deve ser inserido
no campo “senha” da GTO. O PROASA Odonto se reserva ao direito de indicar alternativas
de tratamento à prótese se constatadas as inconformidades a seguir:
• Dentes pilares com inclinação superior a 30°;
• Lesão apical nos dentes pilares; • Suporte
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ósseo dos dentes pilares inferior a 50%; • Perfurações endodônticas; • Espaços protéticos
amplos, inadequados e/ou insuficientes; • Tratamentos endodônticos inadequados ou insatisfatórios; • Dentes com prognóstico desfavorável; • Planejamentos protéticos duvidosos.
A operadora ainda se reserva o direito de indicar alternativas de tratamento ao implante
se constatadas as inconformidades a seguir:
• Ausência de altura óssea; • Proximidade de
estruturas anatômicas importantes; • Presença de lesões, sejam elas endodônticas ou não,
nas proximidades da região receptora do implante; • Presença de doença periodontal; •
Espaços protéticos amplos ou inadequados.
As formas de cobrança dos procedimentos
de prótese sobre implante são iguais aos
demais procedimentos, conforme descrito
neste manual e registrado na Tabela TUSS. É
obrigatório o envio das radiografias iniciais
e finais (comprobatórias) para o pagamento
dos procedimentos.

3.2.11. Ortodontia
No modelo de remuneração do PROASA Odonto, é incluso o aparelho fixo metálico, com sua
instalação, montagem e manutenção. Para solicitação de pré-análise de tratamento ortodôntico,
favor informar protocolo previamente aberto via
web ou central.

3.2.11.1. Primeiro atendimento na
especialidade de Ortodontia
Para início do atendimento ao beneficiário
com cobertura da especialidade em Ortodontia, o profissional deverá solicitar autorização, preferencialmente via web, enviando
os anexos: radiografia panorâmica; fotos intrabucais; análise cefalométrica.
Obs.: As imagens devem estar perfeitamente
visíveis, possibilitando a análise, em todos os
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casos, com o número de senha juntamente
com a GTO.
ATENÇÃO:
1. A manutenção do tratamento ortodôntico pode ser cobrada somente uma vez por
mês, e o mês de referência deve ser especificado na GTO. Não serão liberadas senhas
retroativas para manutenção. Serão autorizadas, no máximo, 24 manutenções, salvo
exceções devidamente comprovadas. A validade de pagamento para manutenção ortodôntica será de 90 dias a partir da data
na qual o atendimento foi realizado. Sendo
assim, o profissional terá 30 dias para enviar a GTO para pagamento após a data do
atendimento, nos meios especificados neste
manual. O departamento de auditoria analisará a documentação recebida e devolverá
ao referenciado juntamente com o formulário de resposta com o status autorizado ou
não autorizado. O prestador deverá consultar no Autorizador Web o status ou a senha
para autorização de manutenção ortodôntica (início de tratamento).
A respeito do parecer da auditoria, em caso
de dúvidas quanto ao tratamento proposto
estipulado, a auditoria do PROASA Odonto
poderá solicitar outro relatório com novas
informações. A ausência da documentação
indicada implicará na não aceitação implicará na não aceitação do tratamento proposto,
e na consequente reprovação das manutenções mensais relativas ao tratamento proposto. Quando devolvida por qualquer motivo,
toda a documentação deve ser reenviada, incluindo o documento que faltou.
2. Caso seja constatado que não houve
evolução no caso após 24 meses de tratamento ortodôntico, a empresa se reserva
o direito de estornar as manutenções concedidas ao longo desse período, salvo sob
justificativa maior.
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3.2.11.2. Prorrogação de
tratamento ortodôntico

dia 15 de cada mês para que o pagamento seja
realizado no dia 15 do mês subsequente.

Se houver necessidade de continuidade de tratamento (acima do número de manutenções
pré-autorizadas), é obrigatório o envio de relatório detalhado do profissional, com prognóstico de término do tratamento acompanhado de:

No caso de faturamento apresentado ao
PROASA depois do dia 15 de cada mês, tem
análise e pagamento agendado para o dia 15
dos dois meses subsequentes.

1. Radiografia panorâmica atual e antiga;
2. Fotos antigas e atuais (sorriso e perfil);
3. Análise cefalométrica (telerradiografia com
traçado).
O reenvio da documentação não caracteriza obrigatoriedade de a operadora PROASA
Odonto autorizar a prorrogação do tratamento. Para finalização do tratamento, será
necessária o envio de relatório clínico informando que o tratamento foi finalizado. Caso
seja verificada alguma falha no tratamento,
o referenciado deverá corrigi-la sem custo
para a operadora e o beneficiário. Somente
após essa correção a fase de contenção poderá ser autorizada.

3.2.11.3. Solicitação de contenção
ortodôntica
Para contenção ortodôntica, serão autorizadas 3 (três) manutenções consecutivas, sendo a primeira após um mês da retirada do
aparelho, a segunda após 3 (três) meses, e a
terceira pós 6 (seis) meses, por no máximo 12
meses (1ano). Não será permitida nova prorrogação, salvo exceções.

4. AUDITORIA E NÃO
CONFORMIDADES
O prestador tem o prazo de 90 dias para o envio do faturamento para análise, contado a partir da data de autorização do procedimento.
O faturamento deve chegar ao PROASA no

As guias devem estar devidamente preenchidas e autorizadas pelo PROASA Odonto, assinadas pelo beneficiário e pelo executante com
carimbo do dentista. Os documentos necessários para envio estão no item 6 (COBRANÇA E
PAGAMENTO).

4.1. Passíveis de glosas:
As guias encaminhadas para pagamento são
constantemente monitoradas pela área de
Auditoria do PROASA Odonto, e podem ser
submetidas a qualquer momento à análise
presencial, documental ou via contato telefônico gravado com o beneficiário, se houver
inconsistências que justifiquem, tais como:
• Guias apresentadas com rasuras, sem autorização, sem assinatura do beneficiário e do
prestador executante e sem data;
• Guias sem radiografias ou qualquer documentação, conforme informado acima;
• Guias apresentadas fora do prazo de 90 dias;
• Guias com a data de realização superior à
de vencimento.
A qualquer momento, a auditoria poderá solicitar documentação complementar que comprove a realização dos procedimentos.

5. RECURSO DE GLOSA
Se durante o processo de análise de pagamento houver divergência entre o tratamento
realizado pelo prestador e o parecer da área
de auditoria, o dentista deverá entrar com o
recurso de glosa, encaminhando justificativa
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e radiografia, comprovando conformidade do
tratamento para possível aceitação do pedido.
O recurso de glosa é um direito do prestador de apresentar correções e/ou justificativas, acompanhadas de documentos para
revisão técnica, podendo ser suficientes
ou não para a reversão da glosa. O pedido
deve ser enviado via Correios para PROASA
Odonto – Contas odontológicas, na Av. L3,
SGAS, Quadra 611, Conj. D, Parte C – Asa
Sul, Brasília (DF), 70200-710. Todo recurso
de glosa deve, necessariamente, ser encaminhado via Correios.
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Não são aceitos:
• Recursos apresentados fora do prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de pagamento;
• Recursos com respostas que não correspondam ao motivo da glosa.
• Recursos apresentados com rasuras;
• Recurso do recurso, pois não fazemos reanálise de recurso de glosa. De acordo com o
contrato, todos os prestadores têm o prazo
de trinta dias para envio do recurso de glosa.
O modelo para envio do recurso deve ser solicitado ao PROASA Odonto.

6. COBRANÇA E PAGAMENTO
Alguns procedimentos exigem radiografias inicial e/ou final comprobatórias da realização do
procedimento conforme consta na tabela acordada. No envio da cobrança, as radiografias de
diagnóstico e as comprobatórias de tratamento devem ser apresentadas acondicionadas em
cartelas de radiografias apropriadas, identificadas, com as radiografias devidamente posicionadas. Essas cartelas devem ser devidamente anexadas à sua respectiva GTO via Autorizador
Web. Também não serão aceitas radiografias mal reveladas, bem como radiografias digitalizadas e enviadas por e-mail, para qualquer finalidade que seja. Alguns procedimentos exigem
resultados originais dos exames, laudos com assinaturas do beneficiário e/ou referenciado, pedido do referenciado, entre outras documentações. Essas especificações estão descritas na
Tabela TUSS do PROASA Odonto, disponível no Anexo 1.
Caso a beneficiária seja gestante e não possa ser radiografada para comprovar o procedimento, deverá ser enviado um documento comprobatório do estado de gravidez junto à GTO para cobrança.
Para os casos em que o beneficiário for analfabeto, será necessária a cópia do RG identificando essa
condição. O PROASA Odonto não impede que especialistas referenciados realizem procedimentos
relacionados à sua competência. No entanto, a realização satisfatória e conforme preconizada pela
Odontologia é de total responsabilidade do referenciado, estando sujeito a glosas. A cobrança pelos
serviços prestados deve ser realizada com o encaminhamento à operadora dos documentos a seguir:
• Uma via de cada GTO correspondente aos serviços prestados no período;
• Documentações complementares, se necessário, de acordo com o procedimento executado.
Exemplos: relatórios, fichas ou declarações, documentação radiográfica, entre outros.
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LEMBRE-SE: Você pode ganhar mais agilidade no dia a dia ao finalizar e gerar os lotes em arquivo XML para envio e processamento de contas no site do PROASA. Ao utilizar a ferramenta
on-line, na opção “Enviar faturamento”, disponível no menu principal, é possível selecionar os
procedimentos já autorizados para faturamento e gerar, automaticamente, o que for necessário ao envio.
Segue passo a passo para enviar o faturamento mensal:
1. Na tela inicial do Autorizador Web, onde estão as opções de menu, clique no ícone
“Faturamento”;

2. Clique na opção “Novo lote”;

3. Selecione o tipo de guia “Odontologia” e clique em “Próximo”

4. Selecione o período de emissão das guias que você deseja enviar e clique em “Pesquisar”.
Após a conferência das guias a serem enviadas, clique em “Validar e preparar o Lote”;
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5. Após validar e preparar o lote, selecione as guias que deverão ser faturadas. Clique em
“Enviar p/ Operadora”;

6. Após o envio, o sistema irá gerar a capa do lote. Esta deve ser impressa e enviada juntamente às guias originais assinadas e datadas pelo beneficiário e dentista. Esse faturamento
deve ser enviado via Correios para:
PROASA Odonto – Avenida L3, SGAS, Quadra 611, Conj. D, Parte C - Asa Sul, Brasília (DF),
70200-710.
Para acompanhar o andamento do lote, acesse o menu inicial e clique em “Extrato de
pagamento”.

Nessa tela, é possível encontrar o valor analisado e o valor líquido que será pago. A partir do
dia 10 de cada mês, será solicitada a Nota Fiscal para pagamento do valor líquido, portanto,
fique atento para anexar o documento.

Na seção “Relatórios”, é possível verificar os relatórios de lote, repasse, glosa e prestador do
pagamento feito.
ATENÇÃO: A titularidade da conta corrente bancária para pagamento deve ser a mesma descrita na nota fiscal emitida. O pagamento será realizado na conta bancária do próprio prestador, em conta corrente, a cada dia 15 do mês, ou no próximo dia útil.

7. DESISTÊNCIA DE TRATAMENTO
OU ALTERAÇÃO DE PROFISSIONAL
Caso o beneficiário desista do tratamento ou haja alteração de profissional, o prestador anterior deverá solicitar o abandono de tratamento pelo e-mail: odonto@PROASA.org.br. Essa
solicitação NUNCA deverá ser feita pelo próprio beneficiário nem pelo prestador atual, tendo
em conta a possibilidade de prejudicar a remuneração do profissional anterior por eventuais procedimentos já realizados e não declarados pelos envolvidos no tratamento atual. Nos
casos de Ortodontia, caso haja troca de profissional, o prestador deverá enviar um termo de
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alteração de dentista assinado pelo beneficiário, junto com toda a documentação necessária.
Esse termo deve ser solicitado ao PROASA Odonto, caso haja necessidade.
LEMBRE-SE: O PROASA Odonto utiliza-se dos números do CNPJ (pessoa jurídica) como chave de identificação contratual dos referenciados.

8. SIGLAS PARA AUTORIZADOR WEB
Ao solicitar alguns procedimentos, serão requisitados os códigos do dente e da face que
serão tratados.
Para facilitar, abaixo estão as siglas que, possivelmente, serão cobradas no Autorizador Web.

Código
O
L
M
V
D
I
P

FACES DO DENTE
Descrição
Oclusal
Lingual
Mesial
Vestibular
Distal
Incisal
Palatina

Código
H
E
A
C
R

SITUAÇÃO INICIAL
Descrição
Hígido
Extração Indicada
Ausente
Cariado
Restaurado

Código
AS
AI
HASD
HASE
HAID
HAIE
ASAI

REGIÕES
Descrição
Arco Superior
Arco Inferior
Hemi-Arco Superior Direito
Hemi-Arco Superior Esquerdo
Hemi-Arco Inferior Direiro
Hemi-Arco Inferior Esquerdo
Arcadas Superior e Inferior
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REGIÕES
Código
S1
S2
S3
S4
S5
S6
RIS
RCSD
RPSD
RMSD
RCSE
RPSE
RMSE
RII
RCID
RPID
RMID
RCIE
RPIE
RMIE
RMD
RME
RDP
RPE
RMPE
RMDP
SM
TU
RL
RP
RV
RSMD
RSME
RSL
SI
FLI
FLA
UV
PP
PI
LS

Descrição
Sextante Superior Posterior Direito
Sextante Superior Anterior
Sextante Superior Posterior Esquerdo
Sextante Inferior Posterior Esquerdo
Sextante Inferior Anterior
Sextante Inferior Posterior Direito
Região dos Incisivos Centrais Superiores
Região do Canino e Lateral Superior Direito
Região dos Pré-molares Superiores Direitos
Região dos Molares Superiores Direitos
Região do Canino e Lateral Superior Esquerdo
Região dos Pré-molares Superiores Esquerdos
Região dos Molares Superiores Esquerdos
Região dos Incisivos Inferiores
Região de Canino Inferior Direito
Região dos Pré-molares Inferiores Direitos
Região dos Molares Inferiores Direitos
Região de Canino Inferior Esquerdo
Região dos Pré-molares Inferiores Esquerdos
Região dos Molares Inferiores Esquerdos
Região dos molares lado direito
Região dos molares lado esquerdo
Região dos pré-molares lado direito
Região dos pré-molares lado esquerdo
Região dos molares e pré-molares lado esquerdo
Região dos molares e pré-molares lado direito
Região do assoalho do seio maxilar
Região do Túber
Região lingual
Região palatina
Região vestibular
Região Sub-Mandibular Direita
Região Sub-Mandibular Esquerda
Região Sub-lingual
Região de Sínfise
Freio Lingual
Fraios Labiais
Úvula
Pregas Palatinas
Papila Incisiva
Lábio Superior
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REGIÕES
Código
LI
LG
CL
AB
PA
MJ
PD
PM
RM
MA
GI
PT
TP

Descrição
Lábio inferior
Língua
Comissura Labial
Assoalho de Boca
Palato
Mucosa Jugal
Palato Duro
Palato Mole
Região Retromolar
Mucosa Alveolar
Gengiva Inserida
Parótida
Tonsilas Palatinas
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
O PROASA Odonto presa pelo bom
atendimento aos beneficiários e pelo bom
relacionamento com os nossos prestadores.
Estamos aqui para auxiliá-lo com o que
for necessário, portanto, caso haja alguma
dúvida referente a qualquer ponto deste
manual, solicitamos que entre em contato
conosco por meio de nossas centrais:

“... e que tenhas saúde, assim como bem vai
a sua alma”.
III João 1:2

Av. L3, SGAS, Quadra 611, Conj. D, Parte C – Asa Sul, Brasília (DF), 70200-710
Telefones: (61) 3701-1868
(segunda a quinta-feira, das 8h às 17h15min, e sexta-feira, das 8h às 12h)
EMERGÊNCIAS: (61) 98104-1318 e (61) 99942-3291
(sexta-feira, a partir das 12h)
WhatsApp: (61) 98119-4938
E-mail: odonto@PROASA.org.br

