Reembolso
www.ipesaude.rs.gov.br

Casos possíveis
- anestesia;
- exames que constam na Tabela de Cobertura, mas
não têm rede credenciada no município;
- consultas médicas com cobertura da especialidade,
mas sem médicos credenciados no município;
- despesas médicas ocorridas fora do Rio Grande do
Sul, para casos de urgência e emergência;
- oxigenoterapia;

No site
www.ipesaude.rs.gov.
br, procure no Menu
"Segurados" o item
"Reembolso""

Leia as orientações na página e veja seu caso
REEMBOLSO DE CONSULTAS E
EXAMES
ATENDIMENTO MÉDICOHOSPITALAR FORA DO ESTADO
OXIGENOTERAPIA
Encaminhar documentos digitalizados
para reembolso@ipesaude.rs.gov.br
ANESTESIA (de procedimentos cirúrgicos
de colonoscopia e endoscopia)
Clique no link REEMBOLSO DE
ANESTESIA.

Destaca-se, contudo, que o reembolso é feito
com os valores de tabela do IPE Saúde, NÃO
PELO VALOR INTEGRAL. No caso de quem tem
PAMES, o valor do reembolso será em dobro, mas
somente se houver internação hospitalar.

Prazo
O trâmite do processo de reembolso depende do
envio da conta hospitalar dos procedimentos
realizados para o IPE Saúde, cujo prazo máximo é
de 180 dias. Os segurados podem acompanhar o
andamento do processo eletrônico no site do IPE
Saúde. Para acompanhar os processos
administrativos é necessário contato com o Setor de
Reembolso de segunda a sexta-feira em horário
comercial pelo telefone (51) 3210-5743 ou entrar
em contato pelo e-mail
reembolso@ipesaude.rs.gov.br.

Reembolso de Anestesia
Leia as orientações com atenção (informaçõees
sobre valores, documentos necessários, prérequisitos) e depois clique em acessar o serviço.
IMPORTANTE: no caso de procedimentos realizados
no Hospital Blanc, não é possível encaminhar pelo
site a solicitação. Envie e-mail para
reembolso@ipesaude.rs.gov.br para verificar como
proceder.

Vá até o final da lista
lateral e clique em
Incluir Reembolso de
Anestesia

Leia as instruções,
preencha os dados e
clique em "Continua"

Faça seu login (matrícula
e senha IPE Saúde)

Reembolso de Anestesia (continuação)

Preencha com atenção os campos

Escolha apenas uma opção: OU CRM OU CNPJ
Ao preencher o valor, não coloque pontos nem vírgulas,
apenas os números - fique atento ao valor que aparece.
Se você tiver uma G.A. e mais de uma nota com o mesmo
CNPJ, some todas e preencha o valor total.

Preencha todos os dados na próxima
página. Na parte dos dados bancários,
selecione a opção que deseja (informar a
conta ou receber por ordem de pagamento
em uma agência Banrisul)

A tela final traz o
número do
processo para
acompanhamento

Leia os termos e depois
clique em "Enviar"
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Consultar andamento do Processo
Clique em "Mais serviços ao segurado"

Vá até o final da lista
e clique em
"Consultar
Reembolso de
Anestesia",
informando seus
dados

www.ipesaude.rs.gov.br
Av. Borges de Medeiros,
1945 - Porto Alegre
Telefone: (51) 3210-5656

