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REEMBOLSO MÉDICO 

O Reembolso é um dos direitos do Beneficiário do Plano de Saúde. Sem-
pre que necessário o seu uso, é importante que sejam observados e se-
guidos os procedimentos envolvidos em cada tipo de solicitação. 

Solicitando o Reembolso 

Para solicitar o reembolso de despesas de saúde o Beneficiário deverá: 

• Adquirir o formulário SR – Solicitação de Reembolso, nos Postos
de Atendimento, na Central de Relacionamento ou em local in-
dicado pela Real Grandeza.

• Preencher o formulário com os dados de identificação essen-
ciais, tais como: nome, matrícula, telefone, data da solicitação e
assinatura do titular, bem como o tipo de serviço prestado (In-
ternação, Ambulatorial, Medicamento).

SAIBA COMO SOLICITAR SEU 
 REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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Onde Entregar: 

Áreas Regionais (RJ e outros Estados) 

• Para as regionais que contarem com Posto de atendimento da
Real Grandeza, deverá ser enviado através do Malote.

• Via correio, preferencialmente registrado via AR, para a Gerência
de Relacionamento da Real Grandeza.

Área Rio de Janeiro (Botafogo) 

• Urna localizada no Escritório Central de Furnas

• Urna localizada na Portaria da Fundação Real Grandeza

• Via correio, registrado via AR, para a Gerência de Relacionamen-
to da Real Grandeza

• Posto de atendimento da Real Grandeza 1° andar (GRP)

Importante: 

O recolhimento da documentação colocada nas urnas é feito, diaria-
mente, pela Real Grandeza. 

O Benefi ciário deve anotar o número da SR preenchida, para posterior 
acompanhamento do processo, ou manter uma cópia do documento 
para o seu controle.

Os processos enviados por AR dos Correios têm como comprovante de 
envio o próprio registro nos Correios. É importante conservá-lo para que 
possa comprovar envio e solicitar rastreamento, em caso de problema 
com entrega. 
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Processamento do pedido: 

1. Entrada do pedido de reembolso por meio dos canais (malote, 
urnas, correios, atendimento presencial na GRP);

2.  Análise e processo administrativo da Real Grandeza; 

3. Registro do protocolo e confi rmação dos documentos necessá-
rios; 

4. Análise técnica da solicitação realizada;

5. Autorização para pagamento; 

6. Reembolso/Pagamento envio de ordem de pagamento para o 
banco do Benefi ciário. 

Prazo para liberação: 

O prazo de pagamento do reembolso é de até 15 (quinze) dias úteis, a 
partir da recepção da Solicitação de Reembolso na Real Grandeza, quan-
do acompanhada de toda a documentação necessária.

Importante: 

Os processos enviados via malote ou correios, poderão sofrer atrasos de-
vido a imprevistos no transporte. 

O prazo é contado a partir do recebimento da documentação completa 
na Real Grandeza. Em caso de documentação incompleta, a mesma será 
devolvida ao Benefi ciário para suas providências e reenvio, iniciando 
contagem de novo prazo. 
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ATENÇÃO:

Em caso de internações eletivas (com data marcada) em prestador livre-
-escolha, é necessário solicitar autorização prévia, pelo Atendimento 24 
Horas, no telefone 0800 888 8123.

Se o reembolso for vinculado a empréstimo, este deverá ser marcado no 
campo especifico existente no formulário de Solicitação de Reembolso.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

1   CONSULTAS E EXAMES 

• Pessoa Jurídica – Original da Nota Fiscal contendo: Entidade, Ende-
reço, Telefone, CNPJ, Nome do Médico, Nº do Conselho Profissional; 

• Pessoa Física – Recibo Original contendo Nome do Profissional, Assi-
natura, Endereço, Telefone. Nº do CRM, CPF e carimbo; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição dos atendimentos (especialidades) ou exames realizados 
e respectivos valores; 

• Data do atendimento; 

• Em caso de exames, Pedido Médico contendo indicação clínica ou 
cópia do resultado do exame. 
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2   MEDICAMENTOS 

• Cupom Fiscal ou Nota Fiscal original;

• Medicamentos discriminados;

• Valor Cobrado por medicamento e total;

• Cópia da Receita Médica com validade de 1 ano, com nome do 
Beneficiário atendido, informação do CID, medicamento prescrito, 
sua apresentação, quantidade, assinatura e carimbo com nome e Nº 
do CRM do profissional;

• Autorização de Reembolso de Medicamento (ARM), que deverá ser 
preenchida pelo médico assistente e submetido à aprovação da Real 
Grandeza, sempre que solicitado medicamento novo.

Veja os documentos exigidos para cada solicitação de reembolso e con-
sulte o quadro resumo para verificar o reembolso concedido por tipo de 
Beneficiário. 

3   REEMBOLSO ODONTOLÓGICO 

• Pessoa Jurídica – Nota Fiscal original contendo: Entidade, Endereço,
Telefone, CNPJ, Nº do CFO;

• Pessoa Física – Recibo original contendo Nome do Profissional, Assi-
natura, Endereço, Telefone, Nº do CRM, CFO e carimbo;

• Cópia ou Número de Autorização emitida pela Real Grandeza (ATO);

• Nome do Beneficiário atendido;

• Descrição dos itens cobrados com respectivos valores;

• Data de Atendimento;

OBS: Documentação complementar inicial e final a ser disponibilizada 
pelo profissional odontológico, caso pertinente. 
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4    TRATAMENTO SERIADO (ACUPUNTURA, FISIOTERAPIA,  
       FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA) 

• Pessoa Jurídica – Nota Fiscal original contendo: Entidade, Endereço, 
o Telefone, CNPJ, N do Registro no Conselho da categoria. Em caso 
de Acupuntura, identificação do profissional no corpo da nota, com 
Nome, Número do Registro, Assinatura e Carimbo; 

• Pessoa Física – Recibo original contendo Nome do Profissional, Assi-
natura, Endereço, Telefone, Nº do CRM, CPF e carimbo; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição do atendimento prestado (se Consulta ou Sessões); 

• Quantidade e Datas das Sessões; 

• Valor Cobrado; 

• Cópia do Pedido Médico contendo a indicação clínica (exceto Acu-
puntura, para Ativos e Assistidos de Furnas). 
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5   INTERNAÇÃO 

• Nota Fiscal original e contendo: Entidade, Endereço, Telefone, CNPJ; 

• Cópia ou Número de Autorização de Internação emitida pela Real 
Grandeza; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição do atendimento prestado; 

• Data do atendimento; 

• Relatório Médico contendo o diagnóstico, tratamento realizado, 
data da internação e alta. Se for o caso, a condição de urgência/
emergência; 

• Conta hospitalar analítica, em papel timbrado da empresa, conten-
do todos os gastos provenientes da internação, período, tipo de 
acomodação, discriminação dos medicamentos e materiais utiliza-
dos e principais intercorrências; 

• Valor cobrado para cada item descrito. 

6   EXAMES COMPLEXOS E TERAPIAS DE ALTO CUSTO 

• Pessoa Jurídica – Nota Fiscal original contendo: Entidade, Endereço, 
Telefone, CNPJ; 

• Pessoa Física – Recibo original contendo Nome do Profissional, As-
sinatura, Endereço, Telefone, Nº do CRM, CPF e carimbo Cópia ou 
Número de Autorização emitida pela Real Grandeza; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição dos serviços prestados com respectivos valores; 

• Data do atendimento. 
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7   PROGRAMAS ESPECIAIS PADA, AMDA, PAAM 

• Pessoa Jurídica – Nota Fiscal original contendo: Entidade, Ende-
reço, Telefone, CNPJ, Nº do CRM; 

• Pessoa Física – Recibo original contendo Nome do Profissional, 
Assinatura, Endereço, Telefone, Nº do CRM, CPF e carimbo; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição do atendimento; 

• Quantidade e data dos serviços prestados; 

• Valor cobrado por cada serviço prestado e valor total; 

• Número de Autorização do programa. 

8   CUIDADOR 

• Recibo Original ou Nota Fiscal; 

• Nome do Beneficiário atendido; 

• Descrição do tipo de assistência (12 ou 24hs); 

• Datas (por dia, mês e ano) e horas em atendimento; 

• Valor cobrado por cada período e valor total; 

• Número de Autorização do Programa; 

• Comprovante do Curso de Cuidador, ou três referências; 

• Carta do Serviço Social autorizando o Cuidador. 
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9   ÓCULOS (*) 

• Cupom ou Nota Fiscal original contendo: armação e/ou lente com es-
pecificação e quantidade cobrada. 

• Cópia da Receita Médica. 

ATENÇÃO: 

•	 Todos os recibos e Notas Fiscais apresentadas deverão ser ori-
ginais. 

•	 Os documentos originais ficarão retidos na Real Grandeza. 

•	 Não envie na mesma Solicitação de Reembolso (SR) recibos de 
diferentes Beneficiários. 

•	 Caso o Beneficiário necessite de declaração comprobatória, para 
fins de comprovação junto ao Imposto de Renda, a Real Grande-
za disponibilizará uma declaração. 

•	 Todos os tipos de pedidos de reembolso estão sujeitos a análise 
prévia para liberação do pagamento. 

•	 O prazo para solicitação de reembolso é de 180 (cento e oitenta) 
dias, a contar da data do evento ou, no caso de internação, da 
alta hospitalar. 

•	 Não serão aceitos documentos ilegíveis, com rasuras, sem data, 
incompletos, ou que não atendam às considerações feitas na re-
lação de documentos. 

•	 A Solicitação de Reembolso deve ser preenchida com letra legí-
vel e, se possível, com letra de forma. 

•	 Confira se todos os dados do profissional ou instituição que 
prestou o atendimento estão completos na documentação. 
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•	 Verifique sempre se o nome do paciente, a discriminação do 
atendimento realizado e a data da realização estão preenchidos 
no recibo ou nota fiscal, e se os valores apresentados estão cor-
retos. 

Acompanhe o seu pedido: 

1. Acesse o site www.frg.com.br 

2. Acesse a área LOGIN PARTICIPANTE 

3. Insira seu IDFRG (informado no cartão de saúde) e senha. 
Obs: Caso ainda não possua cadastro no portal da Real Grande-
za, você encontrará no site o passo a passo para realizar o seu 
registro. 

4. Na seção ÁREA RESTRITA, clique no item PESSOAL. 

5. Em seguida acesse a opção INFORMAÇÕES DE SAÚDE.

6. Você deverá selecionar a opção DETALHAMENTO DE REEMBOL-
SO e inserir o período de pesquisa desejado no campo “Valor” 
ou o número do seu protocolo.

7. Clique em GERAR RELATÓRIO, para que o mesmo possa ser con-
sultado no item RELATÓRIOS GERADOS. 

Outras informações importantes: 

•	 Procedimentos realizados por profissionais médicos ou empre-
sas credenciadas da Real Grandeza não possuem cobertura para 
reembolso.

•	 Procedimentos realizados com necessidade de anestesia, o va-
lor cobrado pelo profissional anestesista, é passível de cobertura 
para reembolso. 
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•	 As despesas com Pediatra, que faça parte da equipe do cirur-
gião, serão cobradas pelo próprio Cirurgião Obstetra credencia-
do. Somente são passíveis de reembolso as despesas com Pe-
diatra escolhido diretamente pelo Beneficiário e que não esteja 
vinculado ao cirurgião credenciado. 

•	 Atenção! Mantenha seus dados sempre atualizados junto ao 
cadastro da Real Grandeza, para uma correta liberação do seu 
reembolso e a garantia dos seus benefícios. 

•	 Lembre-se, o processo de reembolso está condicionado ao 
preenchimento correto e legível de todos os campos do formu-
lário e SR e apresentação da documentação necessária a cada 
tipo de solicitação. 

Cinco principais motivos de erros em pedidos de reembolso: 

1. Falta de informações detalhadas referentes às despesas a serem 
reembolsadas, como por exemplo: descrição do serviço realiza-
do e seus respectivos valores.

2. Falta do carimbo do profissional no recibo, autenticação da nota 
fiscal, com comprovação do respectivo recebimento.

3. Ausência de pedido médico ou pedidos incompletos nos casos 
de procedimentos seriados, como: número de sessões (psicolo-
gia, fisioterapia, nutrição, etc.), CID e relatório médico, informan-
do a programação terapêutica.

4. Informações incompletas do profissional ou instituição que 
prestou o atendimento: nome, endereço e telefone completos, 
especialidade, CRM e assinatura legível.

5. Erro ou ausência de informações cadastrais do beneficiário jun-
to a Real Grandeza. 
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PENALIDADES

De acordo com o regulamento do Plames:

CAPÍTULO XIII - PENALIDADES

Art.62. O Participante que se utilizar do plano de maneira imodera-
da, supérflua, indevida ou fraudulenta, terá seu caso examinado pelo 
Órgão Gestor do PLAMES, que poderá determinar a cobrança dos 
gastos excessivos ou irregulares devidamente corrigidos ao Titular e, 
se for o caso, aos beneficiários a ele vinculados, além de recomendar 
a aplicação de sanções administrativas previstas neste capítulo, sem 
prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

Parágrafo único. Os beneficiários Titulares respondem, direta e inte-
gralmente, pelos atos e omissões dos beneficiários a eles vinculados, 
sendo que a REAL GRANDEZA decidirá, no caso concreto, se as pe-
nalidades e demais medidas aplicáveis serão dirigidas somente ao 
Titular, ao(s) beneficiário(s) a ele vinculado(s) ou a ambos.

Art.63. Por decisão dos órgãos competentes da REAL GRANDEZA, po-
derão ser penalizados, inclusive com exclusão, quaisquer beneficiá-
rios que, por dolo ou culpa, praticarem atos contrários aos interesses 
do grupo segurado e/ou que impliquem violação direta ou indireta 
deste Regulamento.

Art.64. Serão automaticamente excluídos do PLAMES os beneficiá-
rios que, a critério da REAL GRANDEZA, praticarem atos incompatí-
veis com a boa-fé, em prejuízo do plano e dos demais beneficiários.
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De acordo com o regulamento do plano de Furnas:

CAPÍTULO XIII - PENALIDADES

Art.27º. O beneficiário ou seu dependente que se utilizar do plano de 
maneira imoderada, supérflua, indevida ou fraudulenta terá seu caso 
examinado pelo órgão competente, que poderá determinar a cobrança 
dos gastos excessivos ou irregulares devidamente corrigidos ou a sus-
pensão dos benefícios do Plano de Assistência Indireta à Saúde de FUR-
NAS por 12 (doze) meses no máximo, entre outras sanções.

Art.28º. Por decisão dos órgãos competentes da patrocinadora, poderão 
ser penalizados com exclusão definitiva do Plano de Assistência Indireta 
à Saúde de FURNAS, inclusive com demissão por justa causa, quaisquer 
beneficiários que, por dolo ou culpa, praticarem atos contrários aos in-
teresses do grupo e/ou que impliquem em violação direta ou indireta a 
este regulamento.

De acordo com o regulamento do plano da Eletronuclear:

CAPÍTULO XV - PENALIDADES

Art.30. O beneficiário ou seu dependente que se utilizar do plano de 
maneira imoderada, supérflua, indevida ou fraudulenta terá seu caso 
examinado pelos órgãos competentes da REAL GRANDEZA em con-
junto com a Eletrobrás ELETRONUCLEAR, que poderá determinar a co-
brança dos gastos excessivos ou irregulares devidamente corrigidos ou 
a suspensão dos benefícios do Plano Médico Assistencial da Eletrobrás 
ELETRONUCLEAR por 12 (doze) meses no máximo, entre outras sanções.

Art.31. Por decisão dos órgãos competentes da REAL GRANDEZA em 
conjunto com a Eletrobrás ELETRONUCLEAR, poderão ser penalizados, 
inclusive com exclusão, quaisquer beneficiários que, por dolo ou culpa, 
praticarem atos contrários aos interesses do grupo e/ou que impliquem 
violação direta ou indireta deste regulamento.
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De acordo com o plano da Real Grandeza:

CAPÍTULO XII – UTILIZAÇÃO IRREGULAR

Art. 18º. O empregado ou seu dependente que se utilizar do plano de 
maneira imoderada, supérflua, indevida ou fraudulenta terá seu caso 
examinado pela Diretoria Executiva da Fundação Real Grandeza, que 
poderá determinar a cobrança dos gastos excessivos ou irregulares de-
vidamente corrigidos ou a suspensão dos benefícios do Plano de Assis-
tência à Saúde da Fundação Real Grandeza, entre outras sanções.

CAPÍTULO XIII - PENALIDADES

Art. 19º. Por decisão da Diretoria Executiva da Fundação Real Grandeza, 
poderão ser penalizados, inclusive com exclusão, quaisquer beneficiá-
rios que, por dolo ou culpa, praticarem atos contrários aos interesses 
do grupo e/ou que impliquem violação direta ou indireta a este Regu-
lamento.



Atendimento emergencial 24 horas:

 0800 888 8123

Gerência de Relacionamento com o Participante :

0800 282 6800 

Facebook - www.frg.com.br /rgsaudepage
Twitter - https://twitter.com/real_grandeza

Site – www.frg.com.br

Rua Mena Barreto, 143 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22271-100


