
Solicitação de Reembolso

• Para solicitar o reembolso, é necessário o preenchimento do formulário “Solicitação de Reembolso” 
corretamente, conforme ilustração abaixo.

• Os campos que não foram grifados de vermelho são campos padrão, ou seja, não devem ser alterados.



Solicitação de Reembolso

• É necessário o envio da nota fiscal/recibo juntamente com a solicitação. Em caso de recibo, é 
necessário que possua o nome do médico, CPF, CRM, valor do procedimento, o nome do procedimento 
realizado, o nome do paciente, data em que o procedimento foi realizado e que o recibo seja original.

• Para sua solicitação de reembolso ser paga com mais agilidade, é necessário atenção ao envio das 
documentações complementares juntamente com a nota fiscal/recibo, dependendo do procedimento 
realizado.

o Exames: Laudo do(s) exame(s) realizado(s).

o Terapias (fisioterapia, psicoterapia, fonoterapia, nutrição, acupuntura, terapia ocupacional): Relatório 
do médico que indicou o tratamento constando: nome do paciente, diagnóstico, quadro clínico atual, 
quantidade e data de sessões, descrição e indicação para a terapia.

o Procedimentos ambulatoriais: Relatório médico constando: nome do paciente, diagnóstico do 
tratamento realizado. Nos casos de pequenas cirurgias, encaminhar descrição detalhada das lesões e 
os procedimentos realizados. Laudo anatomopatológico e/ou exames, previamente realizados, 
relacionados à doença (caso haja). Se despesa hospitalar/ambulatorial, encaminhar discriminação com 
valores unitários de materiais e medicamentos utilizados.

o Remoções em ambulância: Relatório médico contendo: diagnóstico, indicação, data da remoção, 
distância percorrida em Km, local de partida e destino, tipo de ambulância (UTI ou Simples) e 
discriminação do valor honorário médico.

o Diálises, Quimioterapia e Radioterapia: Relatório médico com diagnóstico e indicação para o 
tratamento, planejamento terapêutico, número de sessões com suas datas e valores pagos. 
Encaminhar discriminação item a item das despesas hospitalares / ambulatoriais com os respectivos 
valores unitários.



Solicitação de Reembolso

o Terapias antineoplástica oral para tratamento do câncer e terapia para tratamento de efeitos 
colaterais relacionados à quioterapia: Relatório médico informando o diagnóstico, a indicação, a dose 
preconizada e o planejamento terapêutico. Prescrição médica, datada, com carimbo e assinatura do 
médico assistente. (A prescrição deverá ser atualizada mensalmente). Laudo de exames, tais como: 
anatomopatológico e/ou imuno-histoquímica nos casos de quimioterápico oral.

o Tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico: Laudo da tomografia de Coerência 
Óptica(OCT). 

o Honorários médicos: Relatório médico com o procedimento realizado, laudo dos exames (imagem e 
anatomopatológico), boletim operatório datado, assinado e carimbo legível;

o Internação: Relatório médico detalhado com diagnóstico, tempo de evolução, descrição e período da 
internação. Encaminhar discriminação item a item das despesas hospitalares / ambulatoriais com os 
respectivos valores unitários.

o Prótese e Órteses: Nota Fiscal do fornecedor/distribuidor/fabricante onde deverá constar: nome e 
CNPJ do emitente, data da emissão, nome do paciente, valor pago, discriminação detalhada, marca e 
modelo.

o Vasectomia e laqueadura: Declaração de Consentimento assinada, carimbada pelo médico assistente, 
pelo paciente e cônjuge com firma reconhecida em cartório.

o Ostomias: Relatório médico que deverá constar: doença de base que lavou a confecção do estoma, tipo 
de cirurgia realizada, permanência do estoma, tipo de estomia, alça terminal, duas bocas ou outras, 
localização da região abdominal e do sistema digestório ou urinário, datas da realização do 
procedimento cirúrgico, quadro clínico atual e dminição dos equipamentos necessários.



Acompanhamento de Reembolso

• Acesse o site da Bradesco Saúde, pelo link www.bradescoseguros.com.br/saude.

• Localize abaixo o campo “Já é Cliente”, e clique em “Acompanhamento de Reembolso” conforme 
ilustração:

Clique em 
“Acompanhamento 
de reembolso”

http://www.bradescoseguros.com.br/saude.


Acompanhamento de Reembolso

• A tela de login será aberta. Clique no botão empresa e digite seu login e senha e clique em avançar, 
conforme ilustração:

Clique no botão 
“Empresa” e 
certifique se o 
botão foi ativado

Digite o CNPJ da 
empresa

Digite a senha

Clique em Avançar



Acompanhamento de Reembolso

• A seguinte tela abrirá, contendo algumas janelas (Pop-up) com informativos. Feche os informativos, 
pois eles podem atrapalhar a visualização das informações, conforme ilustração:

Clique no 
“X” para 
fechar

Clique no 
“X” para 
fechar



Acompanhamento de Reembolso

• Localize o titulo “Reembolso ao Segurado” e clique no link “Acompanhar Solicitação”.

Clique em Acompanhar solicitação



Acompanhamento de Reembolso

• O reembolso pode ser consultado das seguintes formas:

CPF do Titular: Onde mostrará o relatório do reembolso do titular e todos os seus dependentes;

Pelo Cartão do Segurado: Onde mostrará o relatório apenas do portador do cartão.

• É necessário também informar o período de solicitação, que não pode ultrapassar o intervalo de 1 ano. 
(Ex: de 01/01/2016 à 01/01/2017 ou 28/03/2014 à 28/03/2015)



Acompanhamento de Reembolso

• Após digitar as informações, clique no botão Buscar. Note que apenas os campos “Período de 
Solicitação” e o “CPF do Titular” foram digitados. As solicitações de reembolso do segurado  



Acompanhamento de Reembolso

• Localize o reembolso a ser consultado. No Campo “Situação da Solicitação”, irá mostrar o status do 
reembolso, que pode estar:

 Em análise: O reembolso já foi solicitado para a Bradesco Saúde, e a solicitação está sendo analisada 
pela Bradesco.

 Aguardando Complemento: O Reembolso já foi recebido pela Bradesco Saúde, porém foi gerada uma 
pendência de documentação, podendo ser relatório médico, laudo médico...

 Pago: O reembolso já foi efetuado.

 Não Autorizado.

Local onde 
aparece os 
Status do 
reembolso

Local onde 
aparece o 
valor que 
foi 
reembolsa
do ao 
segurado



Acompanhamento de Reembolso

• O comprovante de pagamento ou para ver mais informações sobre as pendências que geraram ou o 
motivo da negativa do pagamento do reembolso, pode ser consultado clicando no número do sinistro

Clique aqui para ver o comprovante do 
pagamento ou visualizar pendências ou a 
negativa do pagamento



Acompanhamento de Reembolso

• Todas as informações sobre a solicitação de reembolso estão aqui.

Informações 
sobre a 
nota/recibo

Status da 
solicitação

Valor 
reembolsado

Documentos 
pendentes ou 
motivo da 
negativa do 
reembolso



Nosso Contatos


