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1 - CONSULTA MÉDICA 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente atendido;  

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed.  

• RG e CPF do requerente;  

• Cópia do Cartão Bancário;  

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Encaminhamento do Profissional para a sub-especialidade. (caso seja menor); 

• Recibo impresso do próprio médico e/ou Nota Fiscal e/ou RPA originais, quitada na 

instituição que efetuou o atendimento, contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Descrição do procedimento; 

➢ Carimbo do médico com nome, especialidade, CRM (legível) e assinado; 

➢ CPF ou CNPJ do prestador de serviço. 

 

2 - EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente; 

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed; 

• Cópia do Cartão Bancário; 

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Cópia do Pedido Médico; 

• Cópia do Laudo do Exame;  

• Nota Fiscal original quitada na instituição que efetuou o atendimento, contendo:  

• Nome completo do beneficiário/paciente; 

• Descrição do procedimento de cada exame realizado com respectivos valores unitários; 

região corpórea examinada e, se for o caso, descrição dos Materiais e Medicamentos; 

• CPF ou CNPJ do prestador de serviço. 

 

 

CHECK LIST REEMBOLSO ASSISTENCIAL 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO 

(ATENÇÃO TODOS OS DOCUMENTOS LISTADOS A SEGUIR SÃO OBRIGATÓRIOS) 
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3 - TERAPIAS (FONOTERAPIA, ACUMPUTURA, FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA) 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente; 

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed;  

• Cópia do Cartão Bancário;  

• Cópia do Pedido Médico; 

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Relatório médico informando o diagnóstico, tempo de existência da doença e tratamento 

realizado; 

• Ficha de frequência da própria clínica executante, contendo data das sessões realizadas 

com as assinaturas do beneficiário (paciente) ou responsável em cada sessão;  

• Recibo ou Nota Fiscal originais, quitada na instituição que efetuou o atendimento, 

contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Descrição do procedimento; 

➢ Carimbo do médico com nome, especialidade, CRM (legível) e assinado; 

➢ CPF ou CNPJ do prestador de serviço; 

➢ Número e data das sessões realizadas. 

 

  4 - HONORÁRIOS MÉDICOS (Cirurgião, Auxiliar, Anestesista Pediatria e 

Visitas)  

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente;  

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed; 

• Cópia do Cartão Bancário;  

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Cópia do Pedido Médico; 

• Relatório médico com código AMB emitido pelo próprio médico assistente informando 

diagnóstico, tempo de existência da doença, tratamento realizado, período de internação e 

quantidade de visitas;  

• Recibo ou Nota Fiscal original quitada na instituição que efetuou o atendimento, contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Descrição do procedimento; 

➢ Carimbo do médico com nome, especialidade, CRM (legível) e assinado; 
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➢ CPF ou CNPJ do prestador de serviço; 

 

IMPORTANTE: Para cada profissional, deverá ser emitido recibos individuais ou uma Nota 

Fiscal apenas, em que conste a indicação e função de cada médico no ato cirúrgico, com CPF 

e carimbo de cada um, com valor unitário de cada profissional. 

 

Procedimentos que envolvam Biópsia e Exérese de qualquer natureza deverão ser enviados 

o Laudo do Anátomo Patológico. 

 

5 - DESPESAS HOSPITALARES 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente;  

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed; 

• Cópia do Cartão Bancário;  

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Cópia do Pedido Médico; 

• Relatório médico informando o diagnóstico, tempo de existência da doença e tratamento 

realizado;  

• Conta Hospitalar discriminada, incluindo relações de materiais, medicamentos, diárias, 

taxas e exames efetuados, valores individualizados item a item. É necessário a solicitação 

médica de cada exame;  

➢ Nota Fiscal original quitada na instituição que efetuou o atendimento, contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Descrição do procedimento; 

➢ Data de atendimento e/ou Período de internação. 

 

6 - REMOÇÕES TERRESTRE (Ambulância) 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente;  

• Caso paciente seja menor apresentar Cópia de certidão de nascimento e carteirinha da 

Unimed;  

• Cópia do Cartão Bancário;  
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• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária; 

• Laudo justificando a necessidade da remoção; 

• Nota Fiscal original quitada na instituição que efetuou o atendimento, contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Local e data da partida e destino, especificar qual o tipo de ambulância (UTI ou 

Simples); 

➢ Total de quilômetros rodados. 

OBS: Somente serão reembolsadas as despesas acompanhadas de relatório médico, 

caracterizando a necessidade da remoção. 

 

7 - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS (Cirurgias de pequeno porte, 

atendimentos PS, etc.) 

• Cópia do RG, CPF e Cartão da Unimed do paciente, em caso do paciente ser menor, RG do 

requerente;  

• Cópia do Cartão Bancário;  

• Cópia do RG e CPF do titular da Conta Bancária;  

• Relatório médico informando o diagnóstico, tempo de existência da doença e tratamento 

realizado; 

• Procedimentos que envolvam Biópsia e Exerese de qualquer natureza deverão ser enviados 

o Laudo do Anátomo Patológico; 

• Nota Fiscal original quitada na instituição que efetuou o atendimento, contendo: 

➢ Nome completo do beneficiário/paciente; 

➢ Descrição do procedimento; 

➢ Carimbo do médico com nome, especialidade, CRM (legível) e assinado. 

 

OBS: No recibo nota Fiscal ou Relatório médico deve constar a descrição dos materiais, 

medicamentos, taxas e outras despesas, com valores unitários.  

 

8 - DESPESAS NÃO REEMBOLSADAS PELO PLANO 

1. Qualquer tipo de tratamento, consulta, exame ou procedimento, antes de cumpridas as 

carências (ressalvado o caso das emergências médicas); 

2. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes; 
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3. Tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 

4. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para 

o mesmo fim; 

5. Tratamentos de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; 

6. Despesas extraordinárias constantes da fatura hospitalar, tais como lavanderia, 

alimentação extra, telefone e outras; 

7. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 

competente; 

8. Internações geriátricas e de repouso; 

9. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e registrados na ANVISA; 

10. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, inclusive 

acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio de pacientes submetidos a 

transplantes; 

11. Honorários médicos além dos previstos pelo plano; 

12. Enfermagem em caráter particular; 

13. Despesas decorrentes de transporte, hospedagem e outras; 

14. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico; 

15. Despesas com procedimentos não relacionados com diagnóstico motivador da 

internação, exceto os autorizados ou os de urgência/emergência; 

16. Qualquer procedimento odontológico; 

17. Qualquer tipo de atendimento domiciliar; 

18. Inseminação artificial. 

 

Obs: Observar os documentos necessários de acordo com o tipo de procedimento, de forma a evitar 

a devolução do pedido por motivo de informações incompletas/incorretas. O reembolso será 

efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir da entrega da documentação integral 

comprobatória do atendimento. 

Lei nº 9656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, 

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 respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a 

entrega da documentação adequada; 

 


