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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE REEMBOLSO

O Proasa Odonto está sempre procurando os melhores profissionais para atendê-lo em 

todo o Brasil. 

Porém para que você tenha mais comodidade e conforto para realizar seus tratamentos, 

oferecemos três modalidades de reembolso: 

• Livre Escolha

• Cobertura de Rede

• Deslocamento

Reembolso Livre Escolha

Modalidade de reembolso na qual oferecemos a opção de realizar o atendimento com o 

profissional de preferência do beneficiário. Ocorrerá quando há atendimento através de 

nossa rede credenciada na região e o beneficiário prefere realizar o tratamento com o 

profissional que não está na nossa rede. Neste caso, reembolsaremos o valor da despesa 

tendo nossa tabela de valores como base. Reembolsaremos o valor que pagaríamos 

em nossa rede credenciada ao prestador de serviços credenciado. É necessário enviar 

orçamento para autorização prévia através do e-mail: reembolso.odonto@proasa.org.br 

Reembolso Cobertura de Rede

Modalidade na qual podemos reembolsar até 100% do valor de despesas com tratamento 

odontológico. Ocorrerá quando não houver rede credenciada em um perímetro de até 70km 

na cidade de residência do beneficiário. Necessário enviar 3 orçamentos para aprovação de 

autorização do reembolso através do e-mail: reembolso.odonto@proasa.org.br

Reembolso de Deslocamento

Modalidade na qual há rede credenciada em cidade localizada a uma distância superior 

a 70 quilômetros.  Neste caso, reembolsaremos o valor de acordo com a distância a ser 

percorrida. Necessário enviar solicitação de autorização prévia da viagem através do 

e-mail: reembolso.odonto@proasa.org.br



Após realizada a primeira consulta, você deve enviar o plano de tratamento e a 

documentação de acordo com cada necessidade. Abaixo segue alguns exemplos de 

documentos que precisamos para que a nossa auditoria avalie se o tratamento a ser 

realizado é o mais indicado:

Radiologia: Pedido do dentista, datado e carimbado

Endodontia, Prótese, Implante, Cirurgia: Radiografia inicial (se possível, panorâmica ou 

periapical com nome do paciente e data)

Periodontia (raspagem sub gengival, aumento de coroa, enxerto): Radiografia Inicial

Ortodontia: Documentação Ortodôntica (para colocar o aparelho ou dar continuidade 

às manutenções). Caso o paciente já esteja em tratamento há mais de 1 ano, enviar uma 

radiografia panorâmica atual e plano de tratamento do dentista responsável pelo caso, 

com previsão para término.

INFORMAÇÕES SOBRE O ENVIO DO E-MAIL PRÉVIO
PARA RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA 
REALIZAR O TRATAMENTO
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Após o envio do plano de tratamento, iremos avaliar o seu tratamento através da junta 

clínica do Proasa Odonto e te encaminhar uma autorização para que o tratamento seja 

realizado e posteriormente enviado para reembolso.

Segue abaixo algumas informações que você deve saber:

Para que seja realizado o reembolso, é necessário que seja enviado o formulário de 

pedido de reembolso, disponível no anexo a seguir, Nota fiscal ou recibo discriminando 

os procedimentos realizados e seus respectivos valores, contendo a data do atendimento; 

e pedido do cirurgião dentista , assinado, carimbado e datado pelo profissional, contendo 

a indicação clínica ou CID do procedimento.

O endereço para envio da documentação solicitada está no cabeçalho do formulário 

supracitado.

O prazo para reembolso é de 30 dias a contar da data de recebimento da documentação 

no PROASA.
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PEDIDO DE REEMBOLSO 

 

 
 

 

 

 

¨ Protocolo de autorização obrigatório. 

¨ Nota fiscal ou recibo contendo: data de emissão e de atendimento; nome 

do paciente; descrição do procedimento; nome e CNPJ da clínica; nome, CPF, 

CRO do cirurgião dentista; valor pago, carimbo com especialidade quando for 

recibo. 

 

 

¨ Protocolo de autorização obrigatório. 

¨ Pedido do cirurgião dentista inicial com data, contendo indicação e quadro 

clínico para o tratamento. Lembrando que esse pedido tem validade de 30 

dias. 

¨ Nota fiscal ou recibo: nome de cada  procedimento realizado, quantidade e 

datas dos dias realizadas e especialidade e carimbo do profissional.  

 

 

 

¨ Protocolo de autorização obrigatório. 

¨ Encaminhamento do cirurgião dentista, datado, assinado e carimbo legível, 

contendo indicação e quadro clínico para o procedimento. Lembrando que 

esse pedido tem validade de 30 dias. 

¨ Nota fiscal com descrição de cada  procedimento realizado. 

¨ Laudo dos exames anteriores quando solicitado. 

 

 

¨ Protocolo de autorização obrigatório. 

¨ Relatório do cirurgião dentista justificando o atendimento de urgência. 

¨ Nota fiscal discriminativa das despesas, incluíndo relação com materiais, 

exames efetuados, com valores por unidade, juntamente com fatura do 

fornecedor protético quando dor o caso. 

                                                            

 
 

 

 

�� Informamos que determinados procedimentos, possuem diretrizes de utilização reguladas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), razão pela 

qual é de suma importância não realizar nenhum  procedimento sem a autorização do PROASA. 

� Quando os atendimentos forem realizados por Pessoa Física, é necessário informar o CRO, CPF do profissional e carimbo com a especialidade. 

� Não aceitaremos recibos emitidos por pessoas jurídicas em substituição à Nota Fiscal. (Hospitais, Clínicas e Laboratórios) 

� Recibos de pagamento à autônomo (RPA), não são válidos para reembolso. 

� Para seu acompanhamento e declaração de IR, recomendamos guardar uma cópia dos documentos apresentados. 

� Todas as solicitações de reembolso passam por análise da auditoria. Havendo necessidade, o PROASA se reserva no direito de solicitar documentos ou 

informações complementares. 

� A partir do recebimento da documentação complementar, inicia-se uma nova contagem de prazo (30 dias). 

� Caso não esteja informado com clareza, é imprescindível que você escreva de próprio punho a descrição do procedimento e a quantidade devida como 

complemento na frente da NF ou Recibo. A ausência dessa informação resultará no não pagamento e na devolução do pedido de reembolso ao Beneficiário. 
 

     
          Assinatura do Beneficiário Titular 

 

EMAIL

NOME DO BANCO

CIDADE:

ESTADO: CEP:BAIRRO:

END

DADOS DO PACIENTE E VALOR DO PROCEDIMENTO

NOME DO PRESTADOR CPF OU CNPJ

DATA DO ATENDIMENTO

NÚMERO CRMCIDADE ATENDIMENTO

DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO

NOME DO PACIENTE MATRÍCULA VALOR

DADOS DO PRESTADOR

DADOS DO BENEFICIÁRIO

NOME DO TITULAR MATRÍCULA Nº PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 
FORNECIDO PELO PROASA

CELULAR

Atenção: é obrigatório que a conta bancária informada seja de Pessoa Física e que esteja em nome do Titular do Plano de Saúde CPF

DADOS BANCÁRIOS DO TITULAR

AGÊNCIA CONTA CORRENTE

EXAMES CONSULTAS 

DATA DO RECIMENTO 

IMPORTANTE 
Todos os dados solicitados nesse formulário são de preenchimento obrigatório. 

Preencher um formulário para cada beneficiário ou procedimento. 

ANEXOS OBRIGATÓRIOS 
Para análise do reembolso das despesas cobertas é necessária a entrega da documentação completa conforme abaixo: 

Tratamentos odontológicos  - livre escolha 

ESPAÇO EXCLUSIVO DO DEPTO. REEMBOLSO PROASA 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Reembolso será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento desta documentação "Completa". 

 

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA 




