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PREFÁCIO 

TÍTULO 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - PARA EMPREGADOS 
ADMITIDOS A PARTIR DE 01/09/2018 - ACT 2018/2020 

UNIDADE GESTORA 

GESAP - ASSISTENCIA A SAUDE 

UNIDADE(S) CORRESPONSÁVEL(IS) 

Não se aplica 

CLASSIFICAÇÃO 

Normativo Geral 

PÚBLICO ALVO 

Todas as Unidades da Caixa 

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR 

Não se aplica 

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS 

AE079 Apuração e Julgamento de Responsabilidade Disciplinar e Civil  

CR127 IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção nos Pagamentos Efetuados a Pessoa Jurídica pelo 
Fornecimento de Bens ou Prestação de Serviços em Geral, Inclusive Obras  

 

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 

Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

Resolução CGPAR Nº 23, de 18 de janeiro de 2018 

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA 

Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 

Resolução do Conselho Diretor N°8300, de 21 de agosto de 2019 

ROTEIRO PADRÃO 

22769 

NORMATIVOS REVOGADOS 

Não se aplica 

ATENDIMENTO DE DÚVIDAS 

GESAP - ASSISTENCIA A SAUDE 
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BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - PARA EMPREGADOS 
ADMITIDOS A PARTIR DE 01/09/2018 - ACT 2018/2020 

1  OBJETIVO 

1.1 Definir as regras do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, para os empregados com 
início de vínculo empregatício com a CAIXA a partir de 01/09/2018, em conformidade com o ACT 2018/2020.  

2  DEFINIÇÕES 

▪ 3º Grau ou equivalente – curso de nível superior, enquadrado como licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, 
conforme Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;   

▪ ACT – Acordo Coletivo de Trabalho; 

▪ Adesão – ato que formaliza a garantia de reembolso, pelo Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, ao empregado da CAIXA, em virtude de vínculo empregatício ativo a partir de 01/09/2018; 

▪ AutoSC – Autoatendimento Saúde CAIXA – Sistema de autoatendimento do Saúde CAIXA, disponível no endereço 
https://autosc.caixa.gov.br/autosc; 

▪ Beneficiário – Titular ativo do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso ou dependente ativo 
de um Titular; 

▪ Benefício de assistência à saúde – é o benefício ofertado pela CAIXA com vistas à prestação de serviços de 
assistência à saúde aos empregados, por meio da oferta de plano de assistência à saúde por autogestão  ou por 
reembolso de despesas ou por contratação de plano de mercado ou qualquer outra modalidade;  

▪ Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso - modalidade de oferta do Benefício de 
Assistência à Saúde, oferecida pela CAIXA a seus empregados, admitidos a partir de 01/09/2018, por meio de 
ressarcimento em folha de pagamento ao empregado participante, mediante comprovação de contratação e 
pagamento de parcela correspondente à mensalidade de plano de saúde suplementar adquirido pelo empregado 
no mercado, enquanto vigente o contrato de trabalho assinado entre o empregado e a CAIXA; 

▪ Dependente – beneficiário com inscrição ativa no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, 
cujo vínculo com o referido Benefício se estabelece por meio da relação de dependência com um Titular;  

▪ Titular – Beneficiário com inscrição ativa no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, cujo 
vínculo contratual ativo com a CAIXA, a partir de 01/09/2018, o caracteriza como detentor principal do vínculo com 
o referido Benefício; 

▪ CEPES – Centralizadora Nacional Gestão de Pessoas;  

▪ CID 10 – Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde;  

▪ Checklist da CIF – é uma checklist das categorias principais da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde. A checklist da CIF é uma ferramenta prática para 
extrair e registrar informação sobre a funcionalidade e a incapacidade de um indivíduo;  

▪ CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde;  

▪ Fale Conosco – Canal de atendimento do Saúde CAIXA – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/; 

▪ GESAP – Gerência Nacional Assistência à Saúde; 

▪ GIPES – Gerência de Filial Gestão de Pessoas; 

▪ Inscrição – É o ato de inclusão de um dependente de um titular no Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso;  

▪ INSS – Instituto Nacional do Seguro Social;  

▪ IR – Imposto de Renda; 

▪ JURIR – Jurídico Regional; 

▪ Operadora de plano de saúde – pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, 
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto de plano de assistência à saúde;  

▪ PAMS – Programa de Assistência Médica Supletiva; 

▪ Plano de saúde de mercado – plano de saúde, registrado na ANS, administrado, comercializado e disponibilizado 
por operadora de plano de saúde, à exceção de plano de assistência à saúde operado pela CAIXA; 

▪ Prognóstico – Parecer do médico acerca do curso e resultado de uma doença;  

https://autosc.caixa.gov.br/autosc
http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
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▪ Proposto beneficiário – candidato a Titular ou candidato a dependente de um Titular do Benefício de Assistência à 
Saúde na Modalidade de Reembolso;  

▪ Proposto dependente – candidato a dependente de um Titular do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade 
de Reembolso; 

▪ Reingresso – ato que formaliza o retorno à titularidade do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, após cancelamento da adesão do titular, permitindo que o titular retome a garantia do direito de 
manutenção Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, iniciando, contudo, a contagem de 
um novo período de adesão, exceto determinação judicial em contrário;  

▪ Reinscrição – ato que formaliza o retorno à condição de dependente do mesmo Titular no Benefício de Assistência 
à Saúde na Modalidade de Reembolso, após cancelamento da inscrição do dependente, permitindo que o ex-
dependente retome a garantia de manutenção do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Rembolso, 
iniciando, contudo, a contagem de um novo período de inscrição, exceto determin ação judicial em contrário;  

▪ RGPS – Regime Geral de Previdência Social;  

▪ Saúde CAIXA – Plano de Assistência à Saúde, instituído pela CAIXA, registrado na ANS sob o número 31292-4, 
em conformidade com o ACT 2018/2020, administrado pela CAIXA, sob a modalidade de autogestão, realizado por 
rede de profissionais e entidades credenciados, com abrangência nacional naquelas localidades onde exista pelo 
menos uma unidade CAIXA;  

▪ SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais;  

▪ SIAGS – Sistema de Autogestão em Saúde; 

▪ União estável – É a entidade familiar, caracterizada pela convivência duradoura, pública e contínua.  

3  NORMAS 

3.1  FORMATO DE CUSTEIO 

3.1.1 O reembolso é realizado em folha de pagamento, mediante comprovação de contratação de plano de saúde 
de mercado pelo empregado. 

3.1.2 O contrato de plano de saúde assinado pelo empregado pode ser anterior à data de admissão, entretanto, a 
adesão e o(s) reembolso(s) ocorrerá(ão) de acordo com as regras previstas neste normativo. 

3.1.3 O reembolso é limitado ao menor valor entre 50% da mensalidade do plano de saúde contratado pelo 
empregado, para cada um dos beneficiários que compõe o grupo familiar,  e o valor constante na tabela de 
reembolso a seguir: 

 

Faixa Etária Valor 

0 a 18 anos R$ 124,29 

19 a 23 anos R$ 172,14 

24 a 28 anos R$ 202,86 

29 a 33 anos R$ 230,71 

34 a 38 anos R$ 245,71 

39 a 43 anos R$ 250,71 

44 a 48 anos R$ 280,00 

49 a 53 anos R$ 319,29 

54 a 58 anos R$ 369,29 

59 anos ou mais R$ 644,29 

 

3.1.3.1  Está previsto o reembolso de valores pagos pelo empregado a título de mensalidade, excluídas eventuais 
parcelas, como coparticipação, adesão, outras despesas ou taxas. 

3.1.3.2 O reembolso obedece às condições a seguir:  

▪ o titular do plano de saúde contratado no mercado deve ser, obrigatoriamente, empregado da CAIXA;  

▪ as coberturas previstas para o(s) dependente(s) devem ser iguais ou inferiores às do titular.  

3.1.4 A participação da CAIXA no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso é somada  à 
participação da CAIXA em outros benefícios de assistência à saúde para composição do limite de 6,5% da folha de 
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pagamento dos empregados e de proventos de aposentados e pensionistas, excluídos os valores referentes ao 
RGPS, para gasto total da CAIXA com benefícios de assistência à Saúde. 

3.1.4.1 A participação da CAIXA, no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso não pode 
exceder à participação dos beneficiários. 

3.1.5 Eventuais reajustes dos valores constantes no subitem 3.1.3 seguirão as diretrizes negociais acordadas, 
previamente, entre a SEST e a CAIXA. 

3.2  BENEFICIÁRIOS 

3.2.1 Para solicitação da adesão como titular do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso ou 
para inscrição de dependente no referido Benefício, é obrigatória a apresentação da documentação prevista neste 
normativo, pelo empregado, por meio de um dos canais a seguir:  

▪ Fale Conosco – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/; 

▪ Atendimento on-line - http://www.centralsaudecaixa.com.br; 

▪ Ligue para mim - http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/; 

▪ WhatsApp nº (61)991865878; 

▪ 0800 095 60 94. 

3.2.2  TITULAR 

3.2.2.1 A adesão, como Titular do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, é permitida ao 
empregado da CAIXA, desde que cumpridas as exigências a seguir:  

▪ admissão na CAIXA efetuada a partir de 01/09/2018; 

▪ contrato de trabalho assinado com a CAIXA vigente; 

▪ empregado não pode estar em licença ou afastamento da CAIXA, que acarretem a suspensão do contrato de 
trabalho assinado com a CAIXA.  

3.2.2.2 Para solicitação de adesão ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, o 
empregado apresenta os documentos previstos no Anexo I. 

3.2.2.3 O empregado da CAIXA, Titular do benefício de assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, 
obrigatoriamente, deve constar como responsável financeiro do(s) contrato(s) firmado(s) com Operadora de Plano 
de Saúde, não só do Titular como também dos seus dependentes.  

3.2.2.4 A adesão do Titular tem vigência a partir da data de solicitação da adesão, desde que cumpridas as regras 
previstas neste normativo. 

3.2.2.4.1 Ao empregado admitido a partir de 01/09/2018, é permitido solicitar vigência de sua adesão retroativa à 
data de sua admissão na CAIXA, no caso de empregado admitido até 31/12/2019, cuja solicitação de adesão tenha 
ocorrido, no máximo, até 31/03/2020. 

3.2.2.5 É vedada a adesão como titular no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso ao 
empregado que se encontra com adesão ativa, como titular, ou com inscrição ativa, como dependente, em qualquer 
dos benefícios a seguir: 

▪ Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ Saúde CAIXA; 

▪ PAMS. 

3.2.2.6 Aos empregados admitidos a partir de 01/09/2018, que ingressaram no Saúde CAIXA, por determinação 
judicial, é permitida a migração para o Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, no caso de 
ocorrência de qualquer das situações a seguir:  

▪ previsão na decisão judicial de migração do empregado do Saúde CAIXA para o Benefício de Assistência à Saúde 
na Modalidade de Reembolso; 

▪ cassação da determinação judicial que autorizou a adesão do empregado no Saúde CAIXA;  

▪ desistência da adesão ao Saúde CAIXA pelo Titular, mediante apresentação de documento judicial que suspende 
os efeitos da sentença que determinou a adesão do Titular ao Saúde CAIXA.  

3.2.2.7 O Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso cessará, caso haja consignação em ACT 
que determine a migração dos empregados admitidos a partir de 01/09/2018 para outro benefício de assistência à 
saúde fornecido pela CAIXA. 

http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/
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3.2.2.7.1 Na hipótese prevista no subitem 3.2.2.7, os empregados com adesão ativa no Benefício de Assistência à 
Saúde na Modalidade de Reembolso, migrarão automaticamente para o benefício de assistência à saúde 
consignado em ACT. 

3.2.3  DEPENDENTE 

3.2.3.1 É permitida ao Titular a inscrição ou manutenção de inscrição dos dependentes a seguir: 

▪ cônjuge; 

▪ companheiro, inclusive de mesmo sexo, desde que conviva em união estável;  

▪ filho, solteiro, menor de 21 anos de idade; 

▪ enteado, solteiro, menor de 21 anos de idade;  

▪ filho e enteado, solteiros, com idade a partir de 21 anos de idade e incapacitados permanentemente para o 
trabalho;  

▪ filhos ou enteados solteiros a partir de 21 anos de idade e menores de 24 anos de idade, cursando o 3º grau ou 
equivalente;  

▪ menor de 18 anos, solteiro, que se ache sob a guarda ou tutela ou curatela do Titular, por determinação judic ial. 

3.2.3.2  REGRAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES 

3.2.3.2.1 É vedada a inscrição como dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso ao empregado que se encontra com adesão ativa, como titular, ou com inscrição at iva, como 
dependente, em qualquer dos benefícios a seguir: 

▪ Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ Saúde CAIXA; 

▪ PAMS. 

3.2.3.2.2 Na hipótese de migração do Titular do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso 
para outro benefício de assistência à saúde, subitens 3.2.2.6 e 3.2.2.7, somente migrarão os dependentes que 
cumprirem as exigências para inscrição de dependentes no benefício de assistência à saúde para o  qual migrou o 
Titular. 

3.2.3.2.2.1 Os dependentes que não cumprirem as exigências para inscrição de dependentes no benefício de 
assistência à saúde para o qual migrou o Titular, terão sua inscrição automaticamente cancelada no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, a partir da data de migração do Titular.  

3.2.3.2.3 A CEPES – Central de Atendimento, além dos documentos obrigatórios para inscrição ou renovação de 
dependentes, pode solicitar outros documentos para subsidiar a análise. 

3.2.3.2.3.1 A ausência do envio de um ou mais documentos obrigatórios ou solicitados pela CEPES – Central de 
Atendimento, no prazo de 4 dias úteis, implica, automaticamente, o indeferimento pela CEPES – Central de 
Atendimento da solicitação efetuada pelo Titular. 

3.2.3.2.4 A qualquer tempo, a CAIXA reserva-se ao direito de solicitar a documentação obrigatória, a fim de 
comprovar as condições requeridas, neste normativo, para manutenção da inscrição do dependente inscrito no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

3.2.3.2.4.1 Os canais, para tratamento de qualquer assunto ou envio de documentação relativos a inscrição ou 
reinscrição de dependentes no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, são os descritos no 
subitem 3.2.1. 

3.2.3.2.5 É vedado ao Titular dispor do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso como 
benefício para qualquer pessoa em processo judicial ou, ainda, no caso de ex-cônjuge ou ex-companheito em 
processo amigável de separação, de divórcio ou de dissolução de união estável. 

3.2.3.2.5.1 A inscrição ou manutenção de inscrição de beneficiário, por determinação judicial, acarreta a aplicação 
das penalidades previstas neste normativo por uso indevido do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso. 

3.2.3.2.5.1.1 A inscrição ou manutenção de inscrição de ex-cônjuge e/ou ex-companheiro, por determinação 
judicial, acarreta, ainda, as seguintes penalidades:  

▪ o cancelamento da inscrição do atual cônjuge ou companheiro; 

▪ perda do direito de inscrição do atual cônjuge ou companheiro como dependente no Benefício de Assistência à 
Saúde na Modalidade de Reembolso. 



 

#PUBLICO RH 227 000 

 

Vigência: 11/10/2019   8 / 31 
 

3.2.3.3   COMPANHEIRO, INCLUSIVE DE MESMO SEXO, OU CÔNJUGE – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.3.1 É permitida a inscrição ou manutenção de apenas 1 cônjuge ou 1 companheiro como dependente no 
benefício de assistência à saúde na Modalidade de Reembolso. 

3.2.3.3.1.1 Para inscrição ou manutenção de inscrição de cônjuge é obrigatória a apresentação dos documentos 
previstos no Anexo II. 

3.2.3.3.2 Para inscrição ou manutenção de inscrição de companheiro(a), é obrigatória a apresentação dos 
documentos previstos no Anexo III. 

3.2.3.4  FILHO, SOLTEIRO, MENOR DE 21 ANOS – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.4.1 Está prevista a inscrição, a manutenção de inscrição ou a renovação de inscrição de filho, solteiro, menor 
de 21 anos, como dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, condicionada à 
apresentação dos documentos previstos no Anexo IV. 

3.2.3.5  ENTEADO, SOLTEIRO, MENOR DE 21 ANOS – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.5.1 Está prevista a inscrição, a manutenção de inscrição ou a renovação de inscrição de enteado, solteiro, 
menor de 21 anos de idade, condicionada ao cumprimento, cumulativo, das exigências a seguir:  

▪ o enteado é inscrito como dependente do Titular no IR; 

▪ o genitor(a) do enteado está inscrito(a) como dependente do Titular, na condição de cônjuge ou companheiro; 

▪ guarda do enteado do Titular em nome do genitor inscrito como dependente do Titular, na condição de cônjuge ou 
companheiro. 

3.2.3.5.2 Para inscrição de enteado, solteiro, menor de 21 anos é obrigatória a apresentação dos documentos 
previstos no Anexo V. 

3.2.3.6   FILHO E/OU ENTEADO, SOLTEIRO, COM IDADE A PARTIR DE 21 ANOS E INCAPACITADO 
PERMANENTEMENTE PARA O TRABALHO – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.6.1 Está prevista a inscrição de filho e/ou enteado solteiro, com idade a partir de 21 anos, incapacitado 
permanentemente para o trabalho, desde que o proposto dependente cumpra, cumulativamente, as condições a 
seguir: 

▪ estar incapacitado para a vida independente e para o trabalho, em razão de anomalias ou lesões irreversíveis de 
natureza hereditária, congênita ou adquirida, com enquadramento de acordo com a CIF (arquivo apensado 
“Checklist da CIF”); 

▪ possuir inscrição ativa como dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, na 
data da solicitação de manutenção da inscrição como dependente na condição de filho e/ou enteado, solteiro, com 
idade a partir de 21 anos, incapacitado permanentemente para o trabalho;  

▪ não possuir renda superior a 1 salário mínimo, exceto decorrente de pensão alimentícia; 

▪ possuir, no máximo, 1 bem imóvel em seu nome, desde que, comprovadamente, utilizado como moradia do 
beneficiário; 

▪ não ser proprietário de empresa; 

▪ não ser sócio de sociedade empresarial;  

▪ ser inscrito como dependente do Titular no IR. 

3.2.3.6.1.1 A solicitação de enquadramento de filho na condição de incapacitado permanentemente para o trabalho 
ocorre em um dos períodos a seguir:  

▪ entre 180 dias e 1 dia antes da data em que o dependente completa 21 anos de idade, no  caso de dependente 
que possui inscrição ativa como filho, solteiro, menor de 21 anos, ou enteado, solteiro, menor de 21 anos; 

▪ entre 180 dias e 1 dia antes da data em que o dependente completa 24 anos, no caso de dependente que possui 
inscrição ativa como filho ou enteado solteiro a partir de 21 anos de idade e menor de 24 anos de idade, cursando 
o 3º grau ou equivalente. 

3.2.3.6.2 Para inscrição de filho ou enteado solteiro, com idade a partir de 21 anos, incapacitado permanentemente 
para o trabalho, é obrigatória a apresentação dos documentos previstos no Anexo VI. 

3.2.3.6.3 A documentação apresentada, conforme Anexo VI, é submetida às análises a seguir: 

▪ administrativa, pela CEPES – Central de Atendimento; 
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▪ técnica, pelo médico auditor, para avaliação e emissão de parecer, manifestando-se sobre a existência de 
incapacidade permanente, do filho ou enteado, para o trabalho.  

3.2.3.6.3.1 É dispensada a análise técnica, pelo médico auditor, no caso de apresentação de documento judicial 
que decreta a interdição, por motivo de enfermidade.  

3.2.3.6.4 É obrigatória a perícia clínica, quando a análise técnica da documentação não for conclusiva para o 
enquadramento do filho ou enteado, solteiro, com idade a partir de 21 anos, como incapacitado permanentemente  
para o trabalho. 

3.2.3.6.4.1 A falta, não justificada com antecedência mínima de 48 horas, à perícia clínica acarreta, 
automaticamente, as implicações a seguir:  

▪ desistência da solicitação da inscrição, da manutenção da inscrição ou da renovação da inscrição, pelo Titular; 

▪ indeferimento pela CEPES – Central de Atendimento da solicitação efetuada pelo Titular. 

3.2.3.6.4.2 A justificativa para falta à perícia clínica é encaminhada à CEPES – Central de Atendimento por meio de 
um dos canais indicados no subitem 3.2.1: 

3.2.3.6.5 A cada período de 5 anos, é obrigatória a solicitação de manutenção da inscrição do filho ou enteado 
incapacitado permanentemente para o trabalho, mediante expressa manifestação do Titular com apresentação dos 
documentos previstos no subitem Anexo VI. 

3.2.3.6.5.1 A inexistência de manifestação expressa do Titular, com solicitação da manutenção da inscrição, implica 
a desistência pela manutenção da inscrição do dependente direto, no Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso, de filho ou enteado solteiro, com idade a partir de 21 anos, incapacitado 
permanentemente para o trabalho. 

3.2.3.6.6 A qualquer tempo, a CAIXA reserva-se ao direito de solicitar a perícia clínica e/ou documental do 
dependente inscrito como filho ou enteado, solteiro, com idade a partir de 21 anos, incapacitado permanentemente 
para o trabalho. 

3.2.3.6.7 É vedada a reinscrição de dependente, na condição de incapacitado permanentemente para o trabalho, no 
caso de filho ou enteado com data de cancelamento da inscrição ocorrida em qualquer das situações a seguir: 

▪ a partir dos 21 anos de idade, no caso de dependente que possuía inscrição como filho, solteiro, menor de 21 
anos, ou enteado, solteiro, menor de 21 anos; 

▪ a partir dos 24 anos, no caso de dependente que possuía inscrição como filho ou enteado solteiro a partir de vinte 
e um 21 anos de idade e menor de 24 anos de idade, cursando o 3º grau ou equivalente.  

3.2.3.7  FILHOS OU ENTEADOS SOLTEIROS A PARTIR DE 21 ANOS E MENORES DE 24 ANOS, 
CURSANDO O 3º GRAU OU EQUIVALENTE – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.7.1 Está prevista a inscrição ou renovação de inscrição de filho ou de enteado solteiro, com idade a partir de 
21 anos e menor de 24 anos, cursando o 3º grau ou equivalente. 

3.2.3.7.1.1 Para inscrição de filho e de enteado nessa condição é obrigatória a apresentação da documentação 
prevista no Anexo VII:  

3.2.3.8  MENOR DE 18 ANOS, SOLTEIRO, SOB A GUARDA OU TUTELA OU CURATELA DO TITULAR, POR 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 

3.2.3.8.1 Está prevista a inscrição ou manutenção de inscrição de menor de 18 anos sob guarda ou tutela ou 
curatela do Titular, desde que o proposto dependente cumpra, cumulativamente, as condições a seguir:  

▪ ser solteiro e não emancipado; 

▪ estar sob a guarda ou tutela ou curatela do Titular;  

▪ não possuir qualquer fonte de renda, exceto pensão alimentícia; 

▪ possuir, no máximo, 1 bem imóvel em seu nome, desde que, comprovadamente, utilizado como moradia do 
beneficiário; 

▪ comprovar dependência econômica em relação ao Titular;  

▪ não ser sócio ou proprietário de empresa; 

▪ residir com o Titular ou em imóvel deste ou por este mantido, ou de propriedade do proposto dependente;  

▪ ser inscrito como dependente do Titular no IR. 

3.2.3.8.2 Para inscrição de menor de 18 anos sob guarda ou tutela ou curatela, é obrigatória a apresentação dos 
documentos previstos no Anexo VIII. 
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3.3  CANCELAMENTO 

3.3.1  CANCELAMENTO DA ADESÃO, DO TITULAR, AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA 
MODALIDADE DE REEMBOLSO 

3.3.1.1 O cancelamento da adesão do Titular ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso 
ocorre por qualquer dos motivos a seguir:  

▪ pedido do Titular, Anexo X; 

▪ decisão da CAIXA, quando o Titular deixa de cumprir um ou mais requisitos para titularidade do Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ afastamento ou licenciamento, que resulte em suspensão do contrato de trabalho assinado com a  CAIXA; 

▪ falecimento do Titular; 

▪ rescisão de contrato de trabalho assinado com a CAIXA, inclusive em caso de aposentadoria; 

▪ extinção do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, conforme diretrizes da CAIXA; 

▪ migração do Titular para outro benefício de assistência à saúde, conforme previsão neste normativo;  

▪ utilização indevida do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

3.3.2  CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE 

3.3.2.1 O cancelamento da inscrição de dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, ocorre por qualquer dos motivos a seguir:  

▪ pedido do Titular, mediante formalização por meio do formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição 
de Dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, preenchido e 
assinado; 

▪ decisão da CAIXA, quando descumpridas as regras previstas neste normativo; 

▪ falecimento do dependente; 

▪ cancelamento da adesão do Titular;  

▪ extinção do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, conforme diretrizes da CAIXA; 

▪ perda das condições previstas neste normativo que o enquadrem como dependente ; 

▪ no caso de companheiro(a), inclusive de mesmo sexo, ou cônjuge, quando o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) é 
mantido como dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, por determinação 
judicial. 

3.3.2.1.1 O enteado, inscrito como dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, 
tem ainda sua inscrição cancelada por um dos motivos a seguir:  

▪ óbito do seu genitor que é cônjuge ou companheiro do Titular;  

▪ separação, divórcio ou dissolução de união estável entre o genitor do  enteado e o Titular. 

3.3.2.1.2 Para cancelamento de inscrição de dependente inscrito por determinação judicial, é obrigatória, ainda, a 
apresentação, pelo Titular, de nova certidão da sentença judicial que altera a condição anterior.  

3.3.2.1.2.1 É dispensada a apresentação da certidão de nova sentença judicial, no caso de cancelamento da 
inscrição do dependente por motivo de cancelamento da adesão do Titular. 

3.3.2.2 Na separação, no divórcio ou na dissolução de união estável, compete ao Titular solicitar o imediato 
cancelamento da inscrição dos dependentes a seguir: 

▪ ex-cônjuge ou ex-companheiro; 

▪ enteado. 

3.3.2.2.1 No cancelamento da inscrição, é considerada uma das datas a seguir:  

▪ data de publicação da sentença proferida em separação; 

▪ data de Escritura Pública de separação ou divórcio consensual ; 

▪ data de separação ou divórcio; 

▪ data de Escritura Pública de Dissolução de União Estável.  
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3.3.2.2.2 A reinscrição de dependente ocorre mediante o cumprimento das regras previstas para inscrição neste 
normativo. 

3.4  SOLICITAÇÃO CRÉDITO DE REEMBOLSO 

3.4.1 O crédito do reembolso é efetuado em folha de pagamento do Titular.  

3.4.2 A solicitação de crédito do Reembolso é requerida pelo Titular, mensalmente, por meio dos canais indicados 
no subitem 3.2.1, condicionada ao cumprimento das condições a seguir: 

▪ adesão do Titular ativa no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, no caso de reembolso 
referente ao Titular do Benefício, no mês de referência do valor desembolsado à operadora de plano de saúde;  

▪ inscrição do dependente ativa no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, no caso de 
reembolso referente a dependente, no mês de referência do valor desembolsado à operadora de plano de saúde;  

▪ apresentação de documento fiscal ou boleto, referente ao pagamento de mensalidade de plano de saúde à 
operadora de opção do Titular, conforme subitem 3.4.2.1; 

▪ formulário de solicitação de reembolso, Anexo XII, preenchido e assinado pelo Titular. 

3.4.2.1 O documento fiscal ou boleto emitido observa o disposto a seguir:  

▪ estar em conformidade com CR127; 

▪ data de solicitação do crédito de reembolso não pode ser superior a 180 dias corridos a contar da data de 
emissão do documento fiscal ou do vencimento do boleto,  sendo permitido transcorrer prazo maior que 180 da 
emissão do documento fiscal ou vencimento do boleto para solicitação do crédito de reembolso  retroativa, desde 
que cumpridas, obrigatoriamente as condições a seguir: 

▪ parcelas, constantes na solicitação do crédito de reembolso, referentes ao período compreendido entre a 
data de admissão do empregado e 31/12/2019; 

▪ solicitação do crédito de reembolso efetuada em até 180 dias a contar de 31/03/2020. 

▪ constar nome do beneficiário a que se refere o valor da mensalidade paga;  

▪ informar, obrigatoriamente, o nome do Titular a que se refere o contrato assinado com a operadora de plano de 
saúde; 

▪ apresentar valor da mensalidade paga pelo Titular;  

▪ no caso de um único documento fiscal ou boleto, para mais de um beneficiário, deve constar o nome de cada 
beneficiário e o valor da mensalidade individualizada por beneficiário;  

▪ o(s) nome do(s) beneficiário(s) informado(s) deve(m) constar da composição do grupo familiar do Titular 
cadastrado no Beneficiário de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

3.4.2.1.1 No caso de apresentação de um único documento fiscal ou boleto para mais de um beneficiário, na 
impossibilidade de individualização dos valores de Mensalidade, por beneficiário, é obrigatória a apresentação pelo 
Titular de declaração formal da Operadora Contratada como documento complementar ou cópia do contrato, 
constando os nomes dos beneficiários e os respectivos valores de mensalidade.  

3.4.3 No caso de cancelamento da adesão do Titular ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, é permitida a solicitação de crédito de reembolso(s) de mensalidade(s) de plano de saúde do Titular e 
de seus dependentes, em conformidade com este normativo, cujo mês de referência da(s) mensalidade(s) não 
ultrapasse o mês do  cancelamento da adesão do Ti tular. 

3.4.4 No caso de cancelamento da inscrição de um dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade 
de Reembolso, é permitida a solicitação de crédito de reembolso de mensalidade de plano de saúde do respectivo 
dependente, em conformidade com este normativo, cujo mês de referência da mensalidade não ultrapasse o mês do 
cancelamento da inscrição do dependente. 

3.5  USO INDEVIDO 

3.5.1 O uso indevido do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, pelo Titular ou por seus 
dependentes acarreta ao Titular as penalidades a seguir: 

▪ cancelamento definitivo da adesão do empregado e da(s) inscrições de seu(s) dependentes, no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ impossibilidade de reingresso do empregado e de reinscrição de seu(s) dependente(s), no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ sujeição do Empregado às disposições previstas no AE079; 

http://sismn.caixa/normativo.asp?normativo=AE079
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▪ devolução, pelo Titular, à CAIXA dos valores recebidos indevidamente. 

3.6  RESPONSABILIDADES DO TITULAR 

3.6.1 Ao Titular competem as responsabilidades a seguir: 

▪ prestar toda e qualquer informação requerida pela CAIXA;  

▪ comunicar alteração na composição do grupo familiar que impacte o valor do Reembolso, em até 30 dias; 

▪ comunicar alteração do plano de saúde contratado para o Titular e/ou Dependente;  

▪ comunicar alteração da mensalidade paga para plano de saúde contratado para o Titular e/ou Dep endente; 

▪ apresentar de forma fidedigna, sem ressalvas ou rasuras, os documentos comprobatórios requeridos neste 
normativo; 

▪ requerer reembolso de parcela de mensalidade efetivamente quitada com a operadora de plano de saúde; 

▪ requerer reembolso de despesas caracterizadas somente como mensalidade(s) paga(s) referente(s) plano de 
saúde contratado; 

▪ zelar pela informação correta de seus dados e/ou de seus Dependentes;  

▪ solicitar a atualização cadastral sua e/ou de seus dependentes, no caso de atualização dos dados informados 
anteriormente; 

▪ cumprir as regras previstas neste normativo;  

▪ comunicar formalmente à CAIXA qualquer irregularidade nos valores creditados para efeito de reembolso.  

4  PROCEDIMENTOS 

4.1  ADESÃO COMO TITULAR 

4.1.1  EMPREGADO 

4.1.1.1 Para solicitação de adesão o empregado adota os passos a seguir: 

a) Acessa a Central de Atendimento por meio de um dos seguintes canais: 

▪ Fale Conosco – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/; 

▪ Atendimento on-line - http://www.centralsaudecaixa.com.br; 

▪ Ligue para mim - http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/; 

▪ WhatsApp nº (61)991865878; 

▪ 0800 095 60 94. 

b) Inclui os documentos previstos no Anexo I. 

c) Acompanha o retorno da Central de Atendimento. 

d) Envia, via fale Conosco – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/, documento(s) complementar(es), 
quando solicitado(s) pela Central de Atendimento. 

4.1.2  CEPES – CENTRAL DE ATENDIMENTO 

4.1.2.1 De posse da solicitação de adesão do empregado como Titular, adota as providências a seguir:  

a) Verifica se o proposto Titular possui as condições previstas nesta norma para adesão ao Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

b) Se o proposto Titular não possui as condições para adesão, indefere a solicitação . 

c) Verifica se o proposto Titular está cadastrado no SIAGS. 

d) Orienta o empregado sobre as providências a serem adotadas, no caso de Titular sem cadastro no SIAGS . 

e) Verifica se o proposto Titular apresentou a documentação necessária para adesão, Anexo I, do contrário, 
solicita ao empregado a documentação obrigatória. 

f) De posse da documentação obrigatória, Anexo I, ativa o cadastro do empregado no SIAGS. 

g) Informa ao empregado o resultado final da solicitação da adesão. 

http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
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h) No caso de deferimento da solicitação de adesão ou reingresso, formaliza ao Titular sobre a finalização de seu 
processo, com, no mínimo, as informações a seguir:  

▪ parecer final da análise da solicitação; 

▪ número da adesão do empregado como Titular no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso; 

▪ informação de que o valor reembolsado está limitado ao menor valor entre 50% da mensalidade do plano de 
saúde contratado pelo empregado, para cada um dos beneficiários que compõe o grupo familiar, e o valor 
constante na tabela de reembolso, subitem 3.1.2; 

▪ orientação sobre a rotina para solicitação de reembolso de mensalidade, no caso de deferimento de adesão 
ou reingresso deferido. 

i) Encaminha orientação ao empregado sobre a rotina para solicitação de reembolso de mensalidade, no caso de 
deferimento da adesão ou do reingresso. 

4.2  INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE 

4.2.1  TITULAR 

4.2.1.1 Para solicitação de inscrição de dependente, adota as providências a seguir:  

a) Acessa a Central de atendimento por meio de um dos seguintes canais : 

▪ Fale Conosco – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/; 

▪ Atendimento on-line - http://www.centralsaudecaixa.com.br; 

▪ Ligue para mim - http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/. 

▪ WhatsApp nº (61)991865878; 

▪ 0800 095 60 94. 

b) De acordo com o tipo de dependente, inclui os documentos previstos em um dos anexos a seguir: 

▪ Anexo II, no caso de inscrição de cônjuge; 

▪ Anexo III, no caso de inscrição de companheiro, inclusive de mesmo sexo;  

▪ Anexo IV, no caso de inscrição de filho, solteiro, menor de 21 anos; 

▪ Anexo V, no caso de inscrição de enteado, solteiro, menor de 21 anos; 

▪ Anexo VI, no caso de inscrição de filho ou enteado, solteiro, com idade a partir de 21 anos e incapacitado 
permanentemente para o trabalho; 

▪ Anexo VII, no caso de inscrição ou renovação de inscrição de filho ou de enteado solteiro, com idade a partir 
de 21 anos e menor de 24 anos, cursando o 3º grau ou equivalente . 

c) Acompanha o retorno da Central de Atendimento. 

d) Envia, via fale Conosco – http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/, documento(s) complementar(es), 
quando solicitado(s) pela Central de Atendimento. 

e) Acompanha finalização do processo por meio do protocolo gerado pelo sistema quando da solicitação da 
inscrição/renovação da inscrição de proposto dependente.  

4.2.2  CEPES – CENTRAL DE ATENDIMENTO 

4.2.2.1 De posse da solicitação do Titular para inscrição/reinscrição de proposto dependente, adota as providências 
a seguir: 

a) Verifica se o proposto dependente possui as condições previstas nesta norma para inscrição/reinscrição no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

b) De acordo com o tipo relação de dependência, verifica se o proposto Titular apresentou a documentação 
obrigatória para inscrição/reinscrição de dependente, conforme especificado em um dos anexos a seguir:  

▪ Anexo II, no caso de inscrição de cônjuge; 

▪ Anexo III, no caso de inscrição de companheiro, inclusive de mesmo sexo;  

▪ Anexo IV, no caso de inscrição de filho, solteiro, menor de 21 anos;  

▪ Anexo V, no caso de inscrição de enteado, solteiro, menor de 21 anos; 

http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/beneficiarios/ligue-para-mim/
http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
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▪ Anexo VI, no caso de inscrição de filho ou enteado, solteiro, com idade a partir de 21 anos e incapacitado 
permanentemente para o trabalho; 

c) No caso de necessidade de solicitação de documento complementar,  efetua a requisição ao Titular, no 
protocolo aberto pelo Titular. 

d) Se o proposto dependente não possui as condições para adesão, indefere a solicitação . 

e) De posse da documentação obrigatória, apresentada pelo Titular, se o proposto beneficiário possui as 
condições previstas neste normativo para inscrição/reinscrição no Benefício de Assistência à Saúde  na 
Modalidade de Reembolso, realização uma das ações a seguir:  

▪ efetua o cadastramento do dependente no SIAGS, no caso de solicitação de inscrição; 

▪ reativa a inscrição do dependente no SIAGS, no caso de solicitação de reinscrição. 

f) Informa ao empregado o resultado final da solicitação. 

g) Formaliza ao Titular a inscrição/reinscrição do dependente, com, no mínimo, as informações a seguir:  

▪ parecer final da análise da solicitação; 

▪ número de inscrição do dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso; 

▪ informação de que o valor reembolsado está limitado ao menor valor entre 50% da mensalidade do plano de 
saúde contratado pelo empregado, para cada um dos beneficiários que compõe o grupo familiar, e o valor 
constante na tabela de reembolso 3.1.2. 

▪ orientação ao Titular sobre a rotina para solicitação de reembolso de mensalidade, no caso de 
inscrição/reinscrição favorável. 

4.3  CANCELAMENTO DA ADESÃO DO TITULAR AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA 
MODALIDADE DE REEMBOLSO 

4.3.1  TITULAR 

4.3.1.1 Para solicitação de cancelamento de sua adesão o Titular adota as providências a seguir:  

a) Preenche e assina o formulário Anexo X. 

b) Acessa um dos canais previstos no subitem 3.2.1 e registra a solicitação de cancelamento de adesão ao 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

c) Apresenta documentação complementar, quando solicitada. 

d) Regulariza as pendências, quando houver. 

e) Aguarda a homologação da solicitação de cancelamento da adesão.  

4.3.2  CEPES – CENTRAL DE ATENDIMENTO 

4.3.2.1 Na solicitação de cancelamento da adesão ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, adota as providências a seguir: 

a) Recebe a solicitação de cancelamento de adesão do Titular ao Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso e analisa o processo. 

b) Confere a documentação incluída no processo. 

c) Em caso de documento ausente ou inválido, solicita ao Titular a regularização. 

d) Verificada a existência de dependente inscrito no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso por determinação judicial, solicita ao Titular a apresentação da sentença judicial, que altera a 
condição motivadora da inscrição do dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso. 

e) Consulta o JURIR sobre a efetivação ou não do cancelamento da adesão do Titular, considerando os termos 
da sentença judicial. 

f) No posicionamento desfavorável do JURIR, comunica ao Titular o indeferimento da solicitação de 
cancelamento. 

g) No posicionamento favorável do JURIR, efetua os cancelamentos a seguir:  

▪ da adesão do Titular; 

▪ da inscrição dos dependentes vinculados ao Titular.  
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h) Na ausência de conformidade da documentação, indefere a solicitação de cancelamento de adesão ao 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso e comunica ao Titular. 

i) Verificada a conformidade da documentação, acessa o SIAGS e inclui data de cancelamento nos cadastros a 
seguir: 

▪ do Titular; 

▪ dos dependentes. 

j) Arquiva na CEPES, o formulário Anexo X, por 5 anos. 

k) Encaminha para guarda no Arquivo Geral por prazo indeterminado, se ocorrer o cance lamento da adesão. 

l) Verificada a utilização indevida do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, apura os 
fatos. 

m) Constatada a utilização indevida do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, efetua o 
cancelamento da adesão do Titular e da inscrição dos dependentes sob sua responsabilidade. 

n) Comunica formalmente o cancelamento ao Titular.  

4.4  CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE 

4.4.1  TITULAR 

a) Acessa um dos canais previstos no subitem 3.2.1 e registra a solicitação de cancelamento de inscrição de 
dependente no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso. 

b) Anexa no Fale Conosco o formulário de solicitação de cancelamento de inscrição de dependente Anexo XI. 

c) Acompanha o processo por meio do protocolo gerado pelo sistema. 

d) Apresenta documentação complementar, quando solicitada. 

e) Regulariza as pendências, quando houver.  

f) Aguarda a homologação da solicitação de cancelamento da inscrição de dependente.  

4.4.2  CEPES – CENTRAL DE ATENDIMENTO 

a) Analisa a solicitação de cancelamento de inscrição de dependente. 

b) Confere a documentação incluída no processo. 

c) Em caso de documento ausente ou inválido, solicita ao Titular.  

d) Verificado que o dependente é inscrito no Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, por 
determinação judicial, solicita ao Titular a apresentação da sentença judicial, que altera a condição motivadora 
da inscrição do dependente. 

e) Consulta o JURIR sobre a efetivação ou não do cancelamento, considerando os termos da sentença judicial.  

f) No posicionamento desfavorável do JURIR, comunica ao Titular o indeferimento da solicitação de 
cancelamento. 

g) No posicionamento favorável do JURIR, e verificada a conformidade da documentação, acessa o SIAGS e 
inclui a data de cancelamento no cadastro do dependente. 

h) Na ausência de conformidade da documentação, indefere a solicitação de cancelamento de inscrição de 
dependente. 

4.5  SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO DE REEMBOLSO 

4.5.1  TITULAR 

4.5.1.1 Para solicitação de reembolso de mensalidade de plano de saúde contratado por meio de operadora de 
plano de saúde, adota as providências a seguir: 

a) Providencia documentação prevista nos subitem 3.4.2.1 ou 3.4.2.1.1. 

b) Preenche o formulário de solicitação de reembolso, Anexo XII, conforme especificação a seguir:  

▪ único formulário para todos os beneficiários, no caso de um único documento fiscal para todos os 
beneficiários; 



 

#PUBLICO RH 227 000 

 

Vigência: 11/10/2019   16 / 31 
 

▪ um formulário de solicitação para cada documento fiscal, no caso de mais de um documento fiscal emitid o 
para comprovação da quitação das mensalidades dos beneficiários para os quais o Titular requer o 
reembolso. 

c) Efetua a solicitação do reembolso à CEPES – Central de Atendimento, por meio de um dos canais previstos no 
subitem 3.2.1. 

d) No processo aberto no fale conosco, inclui a cópia dos documentos a seguir:  

▪ documento fiscal comprobatório da quitação da mensalidade de plano de saúde;  

▪ formulário de solicitação de reembolso, Anexo XII, preenchido e assinado pelo Titular. 

e) Acompanha, por meio do fale conosco http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/, o resultado da 
solicitação de reembolso. 

f) Apresenta documento complementar, quando requerido pela CEPES – Central de atendimento. 

g) No caso de deferimento da solicitação de reembolso, acompanha o crédito em folha de pagamento.  

4.5.2  CEPES – CENTRAL DE ATENDIMENTO 

4.5.2.1 No caso de solicitação de reembolso de mensalidade de plano de saúde contratado por meio de operadora 
de plano de saúde, pelo Titular, adota as providências a seguir: 

a) Verifica se o beneficiário está cadastrado no SIAGS. 

b) No caso de beneficiário ainda sem cadastro no SIAGS com direito ao Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso, indefere a solicitação de reembolso e comunica indeferimento ao Titular, com a 
devida justificativa. 

c) No caso de beneficiário com cadastro no SIAGS com direito ao Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso, transfere o VCRM para a empresa de auditoria de vinculação para continuidade do 
tratamento da demanda. 

4.5.3  GIPES 

4.5.3.1 No caso de solicitação de reembolso de mensalidade de plano de saúde contratado por meio de operadora 
de plano de saúde, pelo Titular, orienta a empresa contratada de auditoria médica sobre a adoção das providências 
a seguir: 

a) verifica se os documentos encaminhados pelo Titular atendem às regras previstas para reembolso neste 
normativo. 

b) No caso de documentação para solicitação de reembolso sem conformidade indefere solicitação, informando o 
motivo do indeferimento. 

c) No caso de documentação para solicitação de reembolso conformes, adota as providências a seguir:  

▪ verifica se o enquadramento dos eventos no formulário de solicitação de reembolso está de acordo com a 
faixa etária do beneficiário a que se refere; 

▪ insere PEG e respectiva guia de reembolso no SIAGS, ressaltando que será inserido 1 guia e 1 por 
beneficiário; 

▪ inclui documento fiscal na Aba Anexos do PEG, no SIAGS; 

▪ efetua, no SIAGS, a migração do PEG incluído da fase “Digitação” para a fase “Conferência”;  

▪ efetua a inserção de glosa manual, se necessário;  

▪ efetua o tratamento das glosas e negativas do PEG/Guia incluídos no SIAGS;  

▪ efetua, no SIAGS, a migração do PEG incluído da fase “Conferência” para a fase “verificação”;  

▪ conclui o VCRM e informa previsão de crédito em folha de pagamento.  

4.5.4  GESAP 

4.5.4.1 Executa as rotinas de faturamento no SIAGS e encaminha remessa de arquivo para inclusão na folha de 
pagamento. 

4.5.4.2 Efetua o acompanhamento dos valores dos reembolsos lançados em folha de pagamento e respectivos 
acertos, por meio da rubrica 1460- REEMBOLSO DE BENEFICIO ASSIST SAÚDE. 

http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-conosco/
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4.5.4.3 Acompanha e controla os gastos relativos ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, efetuando o controle orçamentário. 

4.6  PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIOS 

4.6.1 Os lançamentos contábeis gerados de forma automática pelo SISRH (OL 0006006) estão descritos no CR 
252. 
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5  ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTO 
ARQUIVAMENTO 

OBSERVAÇÕES 
CORRENTE INTERMEDIÁRIO 

DESTINAÇÃO FINAL EMBASAMENTO 
DESCRIÇÃO / 

ASSUNTO 
CÓDIGO SISTEMA SUPORTE UNIDADE PRAZO PRAZO 

Declaração de 
dependência 
econômica 

Não se 
aplica 

Não se aplica Digital CEPES 1 ano 99 anos Eliminação 

Resolução 
CONARQ 
014/2001, 

Classificação 
020.5 

Anexo IX 

Termo de 
adesão ou de 
cancelamento 
da adesão ao 
benefício de 
assistência 
saúde, na 

Modalidade 
de Reembolso 

Não se 
aplica 

Não se aplica Digital CEPES 1 ano 99 anos Eliminação 

Resolução 
CONARQ 
014/2001, 

Classificação 
020.5 

Anexo X 

Formulário de 
inscrição ou 

cancelamento 
de 

dependentes 
no benefício 

de assistência 
saúde na 

Modalidade 
de Reembolso 

Não se 
aplica 

Não se aplica Digital CEPES 1 ano 99 anos Eliminação 

Resolução 
CONARQ 
014/2001, 

Classificação 
020.5 

Anexo XI 

Solicitação de 
crédito de 
reembolso 

Não se aplica Não se aplica Digital Não se aplica 
Até a 

aprovação 
das contas 

5 anos a contar da 
data da aprovação 

das contas 
Eliminação 

Resolução 
CONARQ nº 14 
de 24/10/2001, 
Classificação 

026.192 

Anexo XII 
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DOCUMENTO 
ARQUIVAMENTO 

OBSERVAÇÕES 
CORRENTE INTERMEDIÁRIO 

DESTINAÇÃO FINAL EMBASAMENTO 
DESCRIÇÃO / 

ASSUNTO 
CÓDIGO SISTEMA SUPORTE UNIDADE PRAZO PRAZO 

Relatório 
médico, 

parecer do 
médico 
auditor, 

declaração 
emitida pelo 
titular para 

comprovação 
de renda ou 
endereço, 
cópia de 

documento 
para 

comprovação 
de endereço, 

cópia da 
declaração do 
IR, resultado 

de exame, 
sentença 
judicial, 

Formulário 
CIF 

Não se 
aplica 

AutoSC Digital CEPES 1 ano 99 anos Eliminação 

Resolução 
CONARQ 
014/2001, 

Classificação 
020.5 

Outros documentos 
digitalizados e 

incluídos no 
AutoSC ou 

encaminhados via 
Central de 

Atendimento, 
requeridos na 

inscrição, 
renovação de 
inscrição ou 

reingresso de 

beneficiário.  

 

6  ANEXOS 

Páginas subsequentes. 
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6.1  ANEXO I – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - 
CHECKLIST DE DOCUMENTOS PARA ADESÃO DE TITULAR 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 Formulário Anexo x, preenchido e assinado pelo empregado.  

02 
Cópia do contrato assinado com a operadora de plano de saúde de sua escolha  que 
deve constar, obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.2  ANEXO II - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - 
CHECKLIST DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE - CÔNJUGE 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no 
Benefício de Assistência na Modalidade de Reembolso à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, Anexo XI, devidamente preenchido e assinado pelo Titular. 

 

02 Cópia da certidão de casamento.  

03 Cópia da carteira de identidade.  

04 Cópia do CPF.  

05 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o 
proposto dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, 
obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise: 

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.3  ANEXO III – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - 
CHECKLIST DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – COMPANHEIRO, 
INCLUSIVE DE MESMO SEXO 

 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, 
devidamente preenchido e assinado pelo Titular. 

 

02 
Cópia da Sentença Declaratória de União Estável ou Certidão de União Estável lavrada 
perante tabelião. 

 

03 Cópia da carteira de identidade.  

04 Cópia do CPF.  

05 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o 
proposto dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, 
obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.4  ANEXO IV – BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST 
DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – FILHO, SOLTEIRO, MENOR DE 21 
ANOS 

 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, 
devidamente preenchido e assinado pelo Titular. 

 

03 Cópia da carteira de identidade e da certidão de nascimento.  

04 Cópia do CPF.  

05 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o 
proposto dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, 
obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.5  ANEXO V – BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST DE 
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – ENTEADO, SOLTEIRO, MENOR DE 21 
ANOS 

 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, 
devidamente preenchido e assinado pelo Titular. 

 

02 
Cópia da carteira de identidade ou da Certidão de Nascimento do enteado, onde conste 
o cônjuge ou companheiro do Titular como genitor do enteado. 

 

03 
Cópia da Certidão de Nascimento do enteado, onde conste o cônjuge ou companheiro 
do Titular como genitor do enteado. 

 

04 Cópia do CPF.  

05 

Documento judicial constando a guarda do proposto beneficiário em nome do cônjuge 
ou companheiro do Titular. Este documento é dispensado em qualquer das situações a 
seguir: 

▪no caso de genitor do enteado, que não é o cônjuge ou companheiro do Titular, 
falecido; 

▪enteado do Empregado com idade a partir de 18 anos. 

 

06 Declaração do IR do Titular constando o proposto beneficiário como dependente no IR.   

07 
Cópia da Certidão de Óbito do genitor do enteado, que não é o cônjuge ou 
companheiro do Titular. 

 

08 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o 
proposto dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, 
obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro.  

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise: 

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.6  ANEXO VI – BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST 
DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – FILHO E/OU ENTEADO, SOLTEIRO, 
COM IDADE A PARTIR DE 21 ANOS E INCAPACITADO PERMANENTEMENTE PARA O TRABALHO 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, devidamente preenchido e 
assinado pelo Titular. 

 

02 
Cópia da carteira de identidade e da Certidão de Nascimento do proposto beneficiário. No 
caso de enteado, o documento apresentado deve constar o cônjuge ou companheiro 
do Titular como genitor do enteado. 

 

03 Cópia do CPF.  

04 documento judicial que decreta a interdição, por motivo de enfermidade.   

05 

Na ausência do decreto judicial de interdição, por motivo de enfermidade, é obrigatória a apresentação 
dos documentos a seguir: 

▪  relatório detalhado do médico assistente, com data de emissão dos últimos 90 dias, 
contendo o histórico da patologia do dependente, diagnóstico definitivo, CID 10, 
prognóstico; 

 

▪ formulário, disponível no arquivo apensado “Checklist da CIF”, preenchido e assinado 
pelo médico assistente. 

 

06 

Documento judicial constando a guarda do proposto beneficiário em nome do cônjuge ou 
companheiro do Titular. Este documento é dispensado em qualquer das situações a seguir:  

▪no caso de genitor do enteado, que não é o cônjuge ou companheiro do Titular, falecido;  

▪enteado do Empregado com idade a partir de 18 anos. 

 

07 
Cópia da Certidão de Óbito do genitor do enteado, que não é o cônjuge ou companheiro do 
Titular, no caso de genitor falecido. 

 

08 
Declaração do IR do Titular constando o proposto beneficiário como dependente no IR, no 
caso de empregado da CAIXA. 

 

09 
Documento expedido pelo INSS, com data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência 
de benefício previdenciário ativo, em âmbito nacional,  em nome do proposto dependente 

 

10 
Documento expedido pelos Institutos de Previdência Federal, Estadual e Municipal, com 
data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência de benefício previdenciário, em 
âmbito federal e regional, em nome do proposto dependente. 

 

11 
No caso de inexistência de Instituto de Previdência Municipal e/ou Estadual, declaração, 
assinada pelo Empregado e 2 testemunhas, atestando que no município e/ou estado não 
existe o respectivo Instituto de Previdência. 

 

12 
Cópia da Declaração do IR do Titular, constando o proposto beneficiário como seu 
dependente. 

 

13 Declaração emitida pelo Titular, conforme Anexo IX  

14 
Cópia de comprovante de que o único imóvel do proposto dependente é utilizado como sua 
moradia. 

 

15 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o proposto 
dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, obrigatoriamente, o Titular 
como responsável financeiro. 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.7  ANEXO VII – BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST 
DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – FILHOS OU ENTEADOS SOLTEIROS A 
PARTIR DE VINTE E UM ANOS DE IDADE E MENORES DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, 
CURSANDO O 3º GRAU OU EQUIVALENTE 

 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, 
devidamente preenchido e assinado pelo Titular.  

 

02 Cópia da carteira de identidade e da certidão de nascimento.  

03 Cópia do CPF.  

04 

Declaração emitida por entidade educacional reconhecida pelo MEC, comprovando que 
o proposto beneficiário está cursando o 3º grau ou equivalente (cursos de nível 
superior, enquadrados como licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, conforme Lei Nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

05 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o 
proposto dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, 
obrigatoriamente, o Titular como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise: 

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.8  ANEXO VIII – BENEFÍCIO DE REEMBOLSO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CHECKLIST 
DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE DEPENDENTE – MENOR DE 18 ANOS SOB GUARDA OU 
TUTELA OU CURATELA 

 

Ordem Descrição do documento Situação 

01 
Formulário Inclusão/Renovação/Cancelamento de Inscrição de Dependente no Benefício de 
Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, Anexo XI, devidamente preenchido e 
assinado pelo Titular. 

 

02 Cópia da carteira de identidade ou da Certidão de Nascimento do proposto beneficiário.   

03 Cópia do CPF.  

04 

Cópia de um dos documentos abaixo, constando o Titular como guardião ou tutor ou curador do proposto 
dependente: 

▪  certidão da sentença judicial, que determina a guarda a tutela ou a curatela do 
menor; 

 

▪ Termo de Guarda e Responsabilidade com o número do protocolo de adoção, emitido 
pela Vara da Infância e da Juventude; 

 

▪ Termo de Guarda ou certidão de tutela ou curatela expedida pelo juízo competente.  

05 
Documento expedido pelo INSS, com data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência 
de benefício previdenciário ativo, em âmbito nacional, em nome do proposto dependente . 

 

06 
Documento expedido pelos Institutos de Previdência Federal, Estadual e Municipal, com 
data dos últimos 30 dias, comprovando a inexistência de benefício previdenciário, em 
âmbito federal e regional, em nome do proposto dependente. 

 

07 
No caso de inexistência de Instituto de Previdência Municipal e/ou Estadual, declaração, 
assinada pelo Empregado e 2 testemunhas, atestando que no município e/ou estado não 
existe o respectivo Instituto de Previdência. 

 

08 Declaração emitida pelo Titular, conforme Anexo IX.  

09 
declaração do IR do Titular constando o proposto beneficiário como dependente no IR, no 
caso de empregado da CAIXA. 

 

10 
Cópia do contrato assinado com operadora de plano de saúde, comprovando que o proposto 
dependente é beneficiário de plano de saúde, que deve constar, obrigatoriamente, o Titular 
como responsável financeiro. 

 

 

Outros documentos solicitados pela CEPES – Central de Atendimento para subsidiar a análise:  

Ordem Descrição do documento Situação 
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6.9  ANEXO IX - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - 
DECLARAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, Titular do Benefício de Assistência à 
Saúde na Modalidade de Reembolso, declaro perante à CAIXA, que o proposto dependente 
___________________________________________: 

 

 é meu dependente econômico no IR; 

 

 não é proprietário de empresa; 

 

 não é sócio de sociedade empresarial;  

 

 não possui bem imóvel; 

 

 o único bem imóvel que possui é utilizado como sua moradia. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração.  

 
 

  ,  de  de  

Local/Data 

 

 

_________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura do Titular) 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha) 

CPF: ______________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

(Nome e assinatura da testemunha) 

CPF: ______________________________ 
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6.10  ANEXO X - TERMO DE ADESÃO OU DE CANCELAMENTO DA ADESÃO AO BENEFÍCIO DE 
ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO 

 
Grau de sigilo 

#Público 

 
Nome do empregado Matrícula  

  

 

Preencha os campos abaixo de acordo com o tipo de solicitação:  

 

1 - ADESÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA MODALIDADE DE REEMBOLSO 

 

 Declaro que conheço e concordo com as normas que regem o Benefício de Assistência à Saúde na 
Modalidade de Reembolso, regulamentadas nos Manuais Normativos da CAIXA, tomo Recursos Humanos.  

 

 

 Solicitação de adesão retroativa, em conformidade com o RH227. 

 

 

 
2 - CANCELAMENTO DE ADESÃO AO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA MODALIDADE DE 
REEMBOLSO 

 

 Solicito o cancelamento de minha adesão ao Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de 
Reembolso, e autorizo o débito em minha folha de pagamento ou em qualquer conta de minha titularidade 
na CAIXA, de qualquer valor não debitado até a presente data, devidamente comprovado, decorrente de 
minha adesão ou inscrição de meu(s) dependente(s) no referido Benefício.  

 

 

 Declaro que conheço os Manuais Normativos da CAIXA, tomo Recursos Humanos, que regulamentam o 
Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, e que concordo com os referidos 
Normativos.  

 

 Estou ciente de que, em função do cancelamento de minha adesão, é devido o reembolso de mensalidade 
de plano de saúde, por meio do Benefício de Assistência à Saúde na Modalidade de Reembolso, tendo 
como última referência de reembolso o mês do cancelamento de minha adesão. Outrossim, somente 
será(ão) realizado(s) reembolso(s) de mensalidade(s) de plano de saúde, em conformidade com o RH227, 
cujo mês de referência não ultrapasse o mês do  cancelamento de minha adesão. 

 

 
 

  ,  de  de  

Local/Data 

 

______________________________________________ 

Assinatura do empregado 

http://sismn.caixa/normativo.asp?normativo=RH227
http://sismn.caixa/normativo.asp?normativo=RH227
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6.11  ANEXO XI - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE NA MODALIDADE DE REEMBOLSO – 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO OU CANCELAMENTO DE DEPENDENTES 

 

 
1) Dados do Titular 

Nome do Titular Matrícula 
  

Endereço residencial (Av. / Rua / Al. / Travessa) Nº Complemento CEP 
    

Bairro 
 

Município 
 

UF 
 

 Agência/Operação/Conta  
    

E-mail:  
                                      

Telefone 
 

Celular 
 

 

2) Tipo de Solicitação 

 Inscrição  Manutenção de inscrição  Alteração Cadastral(*)  Cancelamento de inscrição 
 

2.1) Dados do Dependente ou do Proposto Dependente 

Nome do Dependente: __________________________________________________________________________________ 

Tipo Dependente   Estado Civil   

Nome do Dependente: __________________________________________________________________________________ 

Tipo Dependente   Estado Civil   

Nome do Dependente: __________________________________________________________________________________ 

Tipo Dependente   Estado Civil   

Nome do Dependente: __________________________________________________________________________________ 

Tipo Dependente   Estado Civil   

 

LEGENDA 

Tipo 
Dependente 

C - Cônjuge  CP - Companheiro F - Filho  E - Enteado T – Menor sob guarda, tutela ou curatela  

FI – Filho Incapacitado permanentemente para o trabalho  EI - Enteado Incapacitado permanentemente para o 
trabalho 

Estado Civil   1 – Solteiro      2 – Casado     3 – Viúvo      4 – Desquitado      5 - Divorciado    6 - Separado Judicialmente 
 

3) OBSERVAÇÕES (*Preenchimento obrigatório no caso de alteração cadastral) 

 
 

 

4) Termos e Condições 
Declaro que conheço e concordo com as normas que regem o Benefício de Assistência Saúde na Modalidade de Reembolso, 
regulamentadas nos Manuais Normativos da CAIXA, tomo Recursos Humanos.  
Toda a documentação apresentada para inscrição/renovação/cancelamento de inscrição do(s) proposto(s) dependente(s) 
atende integralmente às condições previstas nos normativos do Benefício de Assistência Saúde na Modalidade de Reembolso. 
Estou ciente das sanções previstas nas normas da CAIXA, em caso de constatação de informação inverídica, omissão de 
informação ou uso indevido do Benefício de Assistência Saúde na Modalidade de Reembolso. 

 

___________________________________________, ________ de ______________________de ____________ 
Local/Data 
 

____________________________________________ 
Assinatura do titular 

Grau de sigilo 

#Público 
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6.12  ANEXO XII - BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA MODALIDADE DE REEMBOLSO - SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO DE REEMBOLSO 

 
Grau de sigilo 
 

#PUBLICO 

 
Nome do titular Matrícula Telefone para contato 
   

            (     )       -       

 
E-mail Número do pedido (CAIXA) 
  

            
 

 
CNPJ da Operadora Nome ou razão social da Operadora contratada pelo Titular Número documento fiscal 
   

                  

 
Identificação do(s) pedido(s) de reembolso 

 Nº Identificação Benef.  Nome Beneficiário Código Faixa* Valor 
Mensalidade 

Qtde 
Parcelas 

Meses/Ano referência 

       

01                            
       

02                            
       

03                            
       

04                            
       

05                            
       

06                            

 
*Tabela de códigos de faixas etárias 

    

Código Faixa etária  Código Faixa etária  

90000005 0 a 18 anos  90000056 39 a 43 anos  

90000013 19 a 23 anos  90000064 44 a 48 anos  

90000021 24 a 28 anos  90000072 49 a 53 anos  

90000030 29 a 33 anos  90000080 54 a 58 anos  

90000048 34 a 38 anos  90000099 59 anos ou mais  
 

      ,    de       de      

Local/Data 
 
 

Assinatura do beneficiário ou responsável 
 





 


 


CHECKLIST  DA CIF 
Versão 2.1a, Formulário Clínico  


 para a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
 
Esta é uma checklist das categorias principais da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização 
Mundial de Saúde. A checklist da CIF é uma ferramenta prática para extrair e registrar informação sobre a funcionalidade e a incapacidade de um 
indivíduo. Esta informação pode ser resumida para registros de casos (por exemplo, na prática clínica ou em serviço social). A lista pode ser usada 
com a CIF ou com a versão reduzida da CIF.  
 
H 1. Ao completar esta checklist, use toda a informação disponível. Por favor, assinale o que será utilizado: 
[1] registros escritos   [2] respondente primário  [3] outros informantes [4] observação direta 
   
Se a informação médica e sobre o diagnóstico não estiver disponível,  sugere-se completar  o apêndice 1: Resumo das Informações de Saúde  (p 9-
10) que pode ser completado pelo respondente.   
   
H 2. Data __ __ /__ __ / __ __ H 3. Caso ID _ _, __ __ __, __      H 4.  Participante N. __ __, __ __, __ __,    
          Dia    Mês    Ano                         nº do caso 1ª ou 2ª Avaliação                                             Local  Participante   
__________________________________________________________________________________________________________   
 
A.   INFORMAÇÃO DEMOGRÁFICA   
   
A.1  NOME (opcional)              Nome ____________________ SOBRENOME______________________________   
   
A.2  SEXO                                                          (1) [   ] Feminino               (2) [    ] Masculino  
   
A.3  DATA DE  NASCIMENTO _ _/_ _/_ _      (dia/mês/ano)   
   
A.4  ENDEREÇO (opcional)   
   
A.5  ANOS DE EDUCAÇÃO FORMAL         _ _   
   
A.6  ESTADO MATRIMONIAL ATUAL:  (Assinale somente o  mais compatível)   
   
(1) Nunca foi casado         [   ]                        (4) Divorciado        [   ]   
(2) Atualmente casado      [   ]                        (5) Viúvo                [   ]   
(3) separado                      [   ]                        (6) Coabitação        [   ]   
                                                                            (concubinato) 
A.7  OCUPAÇÃO ATUAL  (Selecione a única melhor opção)   
   
 (1) Emprego assalariado [  ]     (6) Aposentado [  ] 
 (2) Trabalha por conta própria (autônomo) [  ]     (7) Desempregado (razão de saúde) [  ] 
 (3) Não assalariado, voluntário/caridade [  ]     (8) Desempregado (outra razão) [  ] 
 (4) Estudante [  ]     (9) Outro [  ] 
 (5) Prendas domésticas/Dona de casa [  ]  (por favor especifique) ____________    
 
 
  
A.8   DIAGNÓSTICO MÉDICO das Condições Principais de Saúde,                 se possível dê Códigos da CID.   
1.  Não existe nenhuma Condição Médica   
2.   .……………………..                                                                                             código da CID: __. __. __.__. __   
3.  .……………………..                                                                                              código da CID: __. __. __.__. __   
4.  ……………………..                                                                                               código da CID: __. __. __.__. __   
5. Existe uma Condição de Saúde (doença, distúrbio, lesão), porém sua natureza ou diagnóstico não são conhecidos 
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PARTE 1a: DEFICIÊNCIAS DAS FUNÇÕES DO CORPO  
• Funções do Corpo são as funções fisiológicas ou psicológicas dos sistemas corporais. 
• Deficiências são problemas de função do corpo como um desvio ou perda significante.  


Primeiro Qualificador: Extensão das deficiências 
0 Nenhuma deficiência significa que a pessoa não tem problema 
1 Deficiência leve significa um problema que está presente menos que 25% do tempo, com uma intensidade que a pessoa pode 
tolerar e que ocorre raramente nos últimos 30 dias. 
2 Deficiência moderada significa um problema que está presente em menos que 50% do tempo, com uma intensidade que interfere 
na vida diária da pessoa e que ocorre ocasionalmente nos últimos 30 dias        
3 Deficiência grave significa um problema que está presente em mais que 50% do tempo, com um intensidade que prejudica/rompe 
parcialmente a vida diária da pessoa e que ocorre freqüentemente nos últimos 30 dias. 
4 Deficiência completa significa um problema que está  presente em mais que 95% do tempo, com uma intensidade que 
prejudica/rompe totalmente a vida diária da pessoa e que ocorre todos os dias nos últimos 30 dias. 
8 Não especificado significa que a informação é insuficiente para especificar a gravidade da deficiência. 
9 Não aplicável significa que é inapropriado aplicar um código particular (p.ex. b650 Funções de menstruação para mulheres  em  
idade  de pré-menarca ou pós-menopausa).  
Lista Resumida das Funções do Corpo  Qualificador 
b1. FUNÇÕES MENTAIS  
    b110 Consciência  
    b114 Orientação (tempo, lugar, pessoa)  
    b117 Funções intelectuais (incl. Retardo mental, demência)  
    b130 Funções da energia e de impulsos  
    b134 Sono  
    b140 Atenção  
    b144 Memória  
    b152 Funções emocionais  
    b156 Funções da percepção  
    b164 Funções cognitivas superiores  
    b167 Funções mentais da linguagem  
b2. FUNÇÕES SENSÓRIAIS E DOR  
    b210 Visão  
    b230 Audição  
    b235 Vestibular (incl. Funções de equilíbrio)  
    b280 Dor  
b3. FUNÇÕES DA VOZ E DA FALA  
    b310 Voz  
b4.FUNÇÕES DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR, HEMATOLÓGICO, IMUNOLÓGICO 
E RESPIRATÓRIO  


 
    b410 Funções do Coração   
    b420 Pressão sanguínea   
    b430 Funções do sistema hematológico (sangue)   
    b435 Funções do sistema imunológico (alergias, hipersensibilidade)   
    b440 Funções do sistema respiratório (respiração)   
b5.FUNÇÕES DOS SISTEMAS DIGESTIVO, METABÓLICO E ENDÓCRINO  
    b515 Funções digestivas   
    b525 Funções de defecação   
    b530 Manutenção do peso   
    b555 Funções das glândulas endócrinas (mudanças hormonais)   
b6. FUNÇÕES GENITURINÁRIAS E REPRODUTIVAS   
    b620 Funções urinárias   
    b640 Funções sexuais   
b7.FUNÇÕES NEUROMUSCULOESQUELÉTICAS E RELACIONADAS AO MOVIMENTO  
     b710 Mobilidade das articulações   
     b730 Força muscular   
     b735 Tônus muscular   
     b765 Movimentos involuntários   
b8. FUNÇÕES DA PELE E ESTRUTURAS RELACIONADAS   
QUAISQUER OUTRAS FUNÇÕES DO CORPO  
 
 
 
 
 
 







 


Parte 1 b: DEFICIÊNCIAS DAS ESTRUTURAS DO CORPO 
 
• Estruturas do Corpo são partes anatômicas do corpo tais  como órgãos, membros e seus componentes. 
• Deficiências são problemas na estrutura do corpo  como  desvio ou perda significante.   
Primeiro Qualificador: Extensão de deficiência Segundo Qualificador:  Natureza da alteração 
0 Nenhuma deficiência significa que a pessoa não tem problema 
1 Deficiência leve significa um problema que está presente menos que 25% do tempo, 
com uma intensidade que a pessoa pode tolerar e que ocorre raramente nos últimos 30 
dias. 
2 Deficiência moderada significa um problema que está presente em menos que 50% do 
tempo, com uma intensidade que interfere na vida diária da pessoa e que ocorre 
ocasionalmente nos últimos 30 dias        
3 Deficiência grave significa um problema que está presente em mais que 50% do 
tempo, com um intensidade que prejudica/rompe parcialmente a vida diária da pessoa e 
que ocorre freqüentemente nos últimos 30 dias. 
4 Deficiência completa significa um problema que está  presente em mais que 95% do 
tempo, com uma intensidade que prejudica/rompe totalmente a vida diária da pessoa e 
que ocorre todos os dias nos últimos 30 dias. 
8 Não especificado significa que a informação é insuficiente para especificar a 
gravidade da deficiência. 
9 Não aplicável significa que é inapropriado aplicar um código particular (p.ex. b650 
Funções de menstruação para mulheres  em  idade  de pré-menarca ou pós-menopausa). 


0 Nenhuma mudança na estrutura 
1 Ausência total 
2 Ausência parcial 
3 Parte adicional 
4 Dimensões aberrantes 
5 Descontinuidade 
6 Posição desviada 
7 Mudanças qualitativas na estrutura, incluindo 
acúmulo de líquido 
8 Não especificada 
9 Não aplicável 


  
Lista Resumida das Estruturas do Corpo 


Primeiro 
qualificador 
Extensão da 
deficiência 


Segundo 
qualificador 
Natureza da 


alteração 
s1. ESTRUTURA DO SISTEMA NERVOSO


s110 Cérebro
s120 Medula espinhal e nervos periféricos


s2. OLHO, OUVIDO E ESTRUTURAS RELACIONADAS   
s3. ESTRUTURAS RELACIONADAS A VOZ E FALA
s4. ESTRUTURAS DOS SISTEMAS CARDIOVASCULAR, IMUNOLÓGICO E 
RESPIRATÓRIO 


  


s410 Sistema cardiovascular
s430 Sistema respiratório


s5. ESTRUTURAS RELACIONADAS AOS SISTEMAS DIGESTIVO, METABÓLICO E 
ENDÓCRINO  


  


s6. ESTRUTURAS RELACIONADAS AO SISTEMA GENITURINÁRIO  E 
REPRODUTIVO 


  


s610 Sistema urinário
s630 Sistema reprodutivo


s7. ESTRUTURAS RELACIONADAS AO MOVIMENTO   
s710 Região de cabeça e pescoço
s720 Região de ombro
s730 Extremidade superior (braço, mão)
s740 Pelve
s750 Extremidade inferior (perna, pé)
s760 Tronco


s8. PELE E ESTRUTURAS RELACIONADAS
QUAISQUER OUTRAS ESTRUTURAS DO CORPO
 
 
 
A 
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PARTE 2:LIMITAÇÕES DE ATIVIDADES E RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO  
 
• Atividade é a execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo. Participação é o ato de se envolver em uma situação vital. 
• Limitações de atividade são dificuldades que o indivíduo pode ter para executar uma atividade. Restrições à participação são problemas que 


um indivíduo pode enfrentar ao se envolver em situações  vitais.   
   
O qualificador de Desempenho descreve o que um indivíduo faz em seu ambiente habitual. Como o ambiente habitual incorpora um contexto social, 
o desempenho como registrado por este qualificador também pode ser entendido como “envolvimento em uma situação vital” ou “a experiência 
vivida" das pessoas no contexto real em que elas vivem. Esse contexto inclui os fatores ambientais - todos os aspectos do mundo físico, social e de 
atitude que podem ser codificados utilizando-se os Fatores Ambientais.   
 
O qualificador de Capacidade descreve a habilidade de um indivíduo de  executar uma tarefa ou ação. Esse qualificador indica o nível máximo 
provável de funcionamento que a pessoa pode atingir em um domínio específico em um dado momento. A Capacidade é medida em um ambiente 
uniforme ou padrão, refletindo assim a habilidade ambientalmente ajustada do indivíduo. O ambiente padronizado pode ser: o atual ambiente 
geralmente usado para avaliação da capacidade em teste; ou (b)onde isto não é possível, um hipotético ambiente um impacto uniforme.   
 
 
Nota: Use o Apêndice 2 se necessário para extrair informação sobre Atividades e Participação do indivíduo. 
 
 
 
Primeiro Qualificador: Desempenho    
Extensão da Restrição à Participação 


Segundo Qualificador: Capacidade (sem assistência)   
Extensão da limitação de Atividade 


0 Nenhuma dificuldade significa que a pessoa não tem problema 
1 Dificuldade leve significa um problema que está presente menos que 25% do tempo, com uma 
intensidade que a pessoa pode tolerar e que ocorre raramente nos últimos 30 dias. 
2 Dificuldade moderada significa um problema que está presente em menos que 50% do tempo, 
com uma intensidade que interfere na vida diária da pessoa e que ocorre ocasionalmente nos últimos 
30 dias        
3 Dificuldade grave significa um problema que está presente em mais que 50% do tempo, com um 
intensidade que prejudica/rompe parcialmente a vida diária da pessoa e que ocorre freqüentemente 
nos últimos 30 dias. 
4 Dificuldade completa significa um problema que está  presente em mais que 95% do tempo, com 
uma intensidade que prejudica/rompe totalmente a vida diária da pessoa e que ocorre todos os dias 
nos últimos 30 dias. 
8 Não especificado significa que a informação é insuficiente para especificar a gravidade da 
dificuldade. 
9 Não aplicável significa que é inapropriado aplicar um código particular (p.ex. b650 Funções de 
menstruação para mulheres  em  idade  de pré-menarca ou pós-menopausa).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Lista Resumida dos domínios de A&P  Qualificador de 
Desempenho 


Qualificador 
de Capacidade 


d1. APRENDIZAGEM E APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO 
     d110 Observar/assistir 
     d115 Ouvir 
     d140 Aprender a ler 
     d145 Aprender a escrever 
     d150 Aprender a calcular (aritmética) 
     d175 Resolver problemas 
d2. TAREFAS E DEMANDAS GERAIS 
      d210 Realizar uma única tarefa    
      d220 Realizar tarefas múltiplas   
d3. COMUNICAÇÃO 
     d310 Comunicação – recepção de mensagens verbais   
     d315 Comunicação – recepção de mensagens não verbais   
     d330 Fala   
     d335 Produção de mensagens não verbais   
     d350 Conversação   
d4. MOBILIDADE
     d430 Levantar e carregar objetos   
     d440 Uso fino das mãos (pegar, segurar)   
     d450 Andar   
     d465 Deslocar-se utilizando algum tipo de equipamento   
     d470 Utilização de transporte (carros,ônibus, trem, avião, etc.)   
     d475 Dirigir (bicicleta,  motos, dirigir um carro, etc.)   
d5. CUIDADO PESSOAL
      d510 Lavar-se (banhar-se,secar-se, lavar as mãos, etc)   
      d520 Cuidado das partes do corpo(escovar os dentes, barbear-se,etc.)   
      d530 Cuidados relacionados aos processos de excreção   
      d540 Vestir-se   
      d550 Comer   
      d560 Beber   
      d570 Cuidar da própria saúde   
d6. VIDA DOMÉSTICA
      d620 Aquisição de bens e serviços (fazer compras, etc.)   
      d630 Preparação de refeições (cozinhar, etc.)   
      d640 Tarefas domésticas (limpar a casa, lavar louça, roupas, passar a ferro, etc.)   
      d660 Ajudar os outros    
d7. RELAÇÕES E INTERAÇÕES INTERPESSOAIS
     d710 Interações interpessoais básicas   
     d720 Interações interpessoais complexas   
     d730 Relações com estranhos   
     d740 Relações formais   
     d750 Relações sociais informais    
     d760 Relações familiares   


d770 Relações íntimas
d8. ÁREAS PRINCIPAIS DA VIDA
      d810 Educação informal   
      d820 Educação escolar   
      d830 Educação superior   
      d850 Trabalho remunerado   
      d860 Transações econômicas básicas   


d870 Auto-suficiência econômica
d9. VIDA COMUNITÁRIA, SOCIAL E CÍVICA
      d910 Vida comunitária   
      d920 Recreação e lazer   
      d930 Religião e espiritualidade   
      d940 Direitos humanos   
      d950 Vida política e cidadania   
QUALQUER OUTRA ATIVIDADE E PARTICIPAÇÃO
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PARTE 3: FATORES AMBIENTAIS 
 
• Fatores ambientais constituem o ambiente físico, social e de atitudes em que as pessoas vivem e conduzem sua vida. 
 
Qualificador no ambiente: 0  NENHUMA barreira   0 NENHUM facilitador 
Barreiras ou facilitadores  1 Barreira LEVE +1 Facilitador LEVE 
 2 Barreira MODERADA  +2 Facilitador MODERADO 
 3 Barreira GRAVE +3 Facilitador CONSIDERÁVEL 
 4 Barreira COMPLETA +4 Facilitador COMPLETO 
 


 
Lista Reduzida do Ambiente 


Qualificador  
barreiras ou 
facilitadores 


e1. PRODUTOS E TECNOLOGIA 
     e110 Produtos ou substâncias para consumo pessoal (comida,remédios)  
     e115 Produtos e tecnologia para uso pessoal na vida diária  
     e120 Produtos e tecnologia para mobilidade e transporte pessoal em ambientes internos e externos   
     e125 Produtos e tecnologia para comunicação  
     e150 Produtos e tecnologia usados em projeto, arquitetura e construção de edifícios para uso  público  
     e155 Produtos e tecnologia usados em projeto, arquitetura e construção de edifícios de uso privado  
e2.  AMBIENTE NATURAL E MUDANÇAS AMBIENTAIS FEITAS PELO SER HUMANO 
      e225 Clima  
      e240 Luz  
      e250 Som  
e3.  APOIO E RELACIONAMENTOS 
      e310  Família imediata  
      e320 Amigos  
      e325 Conhecidos, companheiros, colegas, vizinhos e membros da comunidade  
      e330 Pessoas em posição de autoridade  
      e340 Cuidadores e assistentes pessoais  
      e355 Profissionais da saúde  
      e360 Outros profissionais que fornecem serviços relacionados a saúde  
e4. ATITUDES 
      e410 Atitudes individuais de membros da família imediata  
      e420 Atitudes individuais dos amigos  
      e440 Atitudes individuais dos cuidadores e assistentes pessoais  
      e450 Atitudes individuais dos profissionais da saúde  
      e455 Atitudes individuais dos profissionais relacionados a saúde  
      e460 Atitudes sociais  
      e465 Normas, práticas e ideologias sociais  
e5.  SERVIÇOS, SISTEMAS E POLÍTICAS 
       e525 Serviços, sistemas e políticas de habitação  
       e535 Serviços, sistemas e políticas de comunicação  
       e540 Serviços, sistemas e políticas de transporte  
       e550 Serviços, sistemas e políticas legais  
       e570 Serviços, sistemas e políticas da previdência social  
       e575 Serviços, sistemas e políticas de suporte social geral  
       e580 Serviços, sistemas e políticas de saúde  
       e585 Serviços, sistemas e políticas de educação e treinamento  
       e590 Serviços, sistemas e políticas de trabalho e emprego  
QUAISQUER OUTROS FATORES AMBIENTAIS  
  
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


PARTE 4: OUTRAS INFORMAÇÕES CONTEXTUAIS   
 
4. 1 Fazer um esboço do indivíduo ou qualquer outra informação pertinente.   


4.2 Incluir quaisquer Fatores Pessoais que tenham impacto sobre a funcionalidade (por exemplo, 
estilo de vida, hábitos, nível social, educação, eventos de vida, raça/etnia, orientação sexual e 
recursos do indivíduo). 
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Apêndice 1:   


RESUMO DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE 
[  ] Relato próprio                                       [  ] Relato Clínico (feito pelo médico) 
 
X.1  Altura: __/__/__ cm (ou polegadas)   
X.2  Peso:  __/__/__ Kg (ou libras)   
X.3  Mão dominante (anterior à condição de saúde): Esquerda [  ]       Direita [  ]        Ambidestro[  ]   
X.4  Como você avalia sua saúde física no último mês?   
Muito boa [   ]    Boa [   ]     Moderada [   ]       Ruim [   ]       Muito ruim [  ]   
 
X.5  Como você avalia sua saúde mental e emocional no último mês?   
Muito boa [   ]  Boa [   ]    Moderada [   ]           Ruim [   ]     Muito ruim [  ]   
 
X.6 Atualmente você tem alguma doença (s) ou distúrbio(s)?  
       [   ] NÃO   [   ] SIM       Se SIM, por favor especifique:______________  
 
X.7  Você já teve qualquer lesão significante que tenha tido impacto sobre seu nível de 
funcionalidade?   
     [   ] NÃO     [   ] SIM   


Se SIM, por favor especifique: ______________________________ 
______________________________   


 
X.8  Foi hospitalizado no último ano?   
      [   ] NÃO     [   ] SIM   


                                                    Se SIM, por favor especifique a razão(s) e por quanto tempo?       
1. _____________________________; ___. ___. Quantos Dias  ___   
2. _____________________________; ___. ___. Quantos Dias  ___   
3. _____________________________; ___. ___. Quantos Dias  ___   


 
X.9  Você está tomando algum medicamento (seja prescrito ou por conta própria)?   
       [   ] NÃO      [   ] SIM   


                                               Se SIM, por favor especifique os medicamentos principais   
                   1. _____________________________   
                   2. _____________________________   
                   3. _____________________________ 


 







 


 
X.10 Você fuma?   
        [   ] NÃO                                  [   ] SIM   
 
X.11 Você consome álcool ou drogas?   
         [   ] NÃO                                  [   ] SIM   


Se SIM, por favor especifique quantidade média diária   
 


                                                                                 Tabaco: _____________________   
                                                                                Álcool: _____________________ 
                                                                                 Drogas: _____________________ 


 
X.12 Você usa algum recurso assistivo como óculos, aparelho auditivo, cadeira de rodas, etc.?   
          [   ] NÃO                                  [   ] SIM   
                                                Se SIM, por favor especifique       
                                               ___________________________________   
 
                                                                
X.13 Você tem alguma pessoa que o ajuda com seu cuidado pessoal, para fazer compras ou outras 
atividades diárias?   
         [   ] NÃO                                 [   ] SIM   


Se SIM, por favor, especifique a(s) pessoa(s) e ajuda que ela(s) oferece(m) 
____________________________________________________   


 
X.14 Você está recebendo qualquer tipo de tratamento para sua saúde?   
         [   ] NÃO                                 [   ] SIM   


Se SIM, por favor, especifique: 
____________________________________________________   


 
X.15 Informação adicional significativa sobre sua saúde passada e presente: 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
 
X.16 NO ÚLTIMO MÊS, você reduziu suas atividades habituais ou de trabalho por causa de sua 
condição de saúde? (uma doença, lesão, razões emocionais ou uso de álcool ou droga) 
         [  ] NÃO                                  [  ] SIM    Se sim, quantos dias? _____   
 
X.17 NO ÚLTIMO MÊS, você esteve totalmente impossibilitado de realizar suas atividades 
habituais ou trabalho por causa de sua condição de saúde? (uma doença, lesão, razões emocionais 
ou uso de álcool ou droga) 
         [    ] NÃO                                 [   ] SIM             Se sim, quantos dias? _____ 
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Apêndice 2: 


PERGUNTAS GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO & ATIVIDADES 
  
As perguntas seguintes são propostas como um guia para ajudar o examinador a entrevistar o 
respondente sobre problemas em funções e atividades de vida, em termos da distinção entre 
capacidade e desempenho. Leve em conta toda informação pessoal conhecida sobre o respondente 
e faça perguntas adicionais se houver necessidade. Se necessário, as questões deverão ser 
reformuladas como perguntas em aberto, para extrair maior informação. 
  
Dentro de cada domínio existem dois tipos de investigação: 
 
A primeira investigação tenta fazer com que o respondente mantenha o foco sobre a sua 
capacidade de realizar uma tarefa ou ação, e em particular o foco sobre as limitações na 
capacidade que são inerentes ou intrínsecas à própria pessoa. Essas limitações são manifestações 
diretas do estado de saúde do indivíduo, sem a assistência. Entende-se por assistência a ajuda de 
uma outra pessoa, ou a assistência proporcionada por um veículo ou ferramenta adaptados ou 
especialmente desenhados/planejados, ou qualquer forma de modificação ambiental em uma sala, 
casa, local de trabalho e assim por diante. O nível de capacidade deve ser julgado em relação 
àquela normalidade esperada da pessoa, ou à capacidade da pessoa anterior à sua condição de 
saúde adquirida.   
 
A segunda investigação tem o foco sobre o desempenho real do indivíduo para uma tarefa ou ação 
no lugar ou ambiente real, e dá a informação sobre os efeitos de barreiras ou facilitadores 
ambientais. É importante enfatizar que você está interessado somente na extensão da dificuldade 
que o indivíduo tem para fazer coisas, assumindo que ele quer fazê-las. É irrelevante não fazer 
algo, se a pessoa escolhe não fazê-lo. 
_____________________________________________________________________ 
I.   Mobilidade 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu estado de saúde atual, quanta dificuldade você tem para caminhar longas 
distâncias (tais como um quilômetro ou mais) sem assistência? 


 
(2) Como você compara com alguém, com as mesmas características gerais suas,  somente 


sem a sua condição de saúde? 
 
(Ou:”...com  o que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou tido o 
acidente?”) 
 


( Desempenho ) 
 


(1) No seu ambiente atual, quantos problemas você realmente tem para caminhar longas 
distâncias (tais como um quilômetro ou mais)?  


 
(2) O seu ambiente atual piorou ou melhorou o problema para caminhar? 
 
(3) A sua capacidade para caminhar longas distâncias sem assistência é maior ou menor do 


que a que você realmente consegue no seu ambiente atual?  
 
 
 
 
 







 


II. Cuidado Pessoal  
 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu atual estado de saúde, quanta dificuldade você tem para se lavar, sem 
assistência? 


 
(2) Como você compara com alguém, com as mesmas características gerais suas, somente 


sem a sua condição de saúde? 
 
(Ou: “...com a que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou ter o 
acidente”?)  


 
( Desempenho ) 
 


(1) Na sua própria casa, quantos problemas você realmente tem para se lavar? 
 
(2) O modo como sua casa está organizada ou as ferramentas especialmente adaptadas que 


você usa pioram ou melhoram este problema? 
 


(3) A sua capacidade de se lavar sem assistência é maior ou menor do que o que você 
realmente faz no seu ambiente atual? 


 
III.  Vida Doméstica 
 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu atual estado de saúde, quanta dificuldade você tem para limpar o chão do lugar 
onde você vive, sem assistência? 


 
(2) Como você compara com alguém, com as mesmas características gerais suas, somente 


sem a sua condição de saúde? 
 
(Ou: “... com o que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou ter o 
acidente”?) 


 
( Desempenho ) 
 


(1) Na sua própria casa, quantos problemas você realmente tem para limpar o chão? 
 
(2) O modo como sua casa está organizada ou as ferramentas especialmente adaptadas que 


você usa pioram ou melhoram este problema? 
 
(3) A sua capacidade de limpar o chão sem assistência é maior ou menor do que o que você 


realmente faz no seu ambiente atual? 
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IV.  Interações Interpessoais 
 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu estado de saúde atual, quanta dificuldade você tem para fazer novos amigos, sem 
assistência? 


 
(2) Como você compara com alguém, igual a você somente sem a sua condição de saúde? 
 
(Ou: “... com o que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou ter o 
acidente”?) 


 
( Desempenho ) 
 


(1) Na sua situação atual, quantos problemas você tem realmente para fazer amigos? 
 
(2) Algo (ou alguém) no seu ambiente torna pior ou melhor este problema para fazer 


amigos? 
 
(3) A sua capacidade para fazer amigos sem assistência é maior ou menor do que a que você 


realmente apresenta no seu ambiente atual? 
 
V. Áreas Principais da Vida 
 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu atual estado de saúde, quanta dificuldade você tem para fazer todo o trabalho 
necessário para o seu emprego, sem assistência?  


 
(2) Como você compara com alguém, igual a você somente sem a sua condição de saúde? 
 
(Ou: “... com o que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou ter o 
acidente”?) 


 
( Desempenho ) 
 


(1) No seu ambiente atual, quantos problemas você tem realmente para fazer todo o trabalho 
necessário para o seu emprego? 


 
(2) O modo com está organizado o seu ambiente de trabalho ou que você usa as ferramentas 


especialmente adaptadas pioram ou melhoram o problema de preencher os requisitos do 
seu emprego? 


 
(3) A sua capacidade de fazer o seu trabalho, sem assistência, é maior ou menor do que o 


que você realmente faz no seu ambiente atual? 
 
 
 
 
 







 


VI.  Vida Comunitária, Social e Cívica 
 
( Capacidade ) 
 


(1) No seu atual estado de saúde, quanta dificuldade você tem para participar de eventos 
locais, festivais ou reuniões da comunidade, sem assistência? 


 
(2) Como você compara a sua dificuldade com alguém, igual a você somente sem a sua 


condição de saúde? 
 
(Ou: “... com o que você tinha antes de desenvolver o seu problema de saúde ou ter o 
acidente”?) 
 


( Desempenho ) 
 
(1) Na sua comunidade, quantos problemas você realmente tem em participar de  eventos 


locais, festivais ou reuniões da comunidade? 
 
(2) O modo como sua comunidade está organizada ou as ferramentas, veículos ou outros 


especialmente adaptados que você usa, pioram ou melhoram este problema? 
 
(3) A sua capacidade de participar em eventos da comunidade, sem assistência, é maior ou 


menor do que o que você realmente faz no seu ambiente atual? 
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Apêndice 3: 
GUIA PARA O USO DA CHECKLIST DA CIF VERSÃO 2.1 A 


 
1. Esta é uma checklist das categorias maiores da Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial da Saúde. A checklist da CIF é um 
instrumento prático para obter e registrar informação sobre a funcionalidade e a deficiência de um 
indivíduo. Esta informação pode ser resumida para registros de casos (por exemplo, na prática 
clínica ou serviço social). 
 
2. Esta versão (2.1 a) é para ser usada por profissional clínico, de saúde ou de serviço social. 
 
3. A checklist deve ser usada com a versão completa ou resumida da CIF. Os recenseadores 
(“raters”) deverão familiarizar-se com a CIF através de um breve programa educacional ou 
currículo de auto-ensino (“self-taught”). 
 
4. Todas as informações colhidas a partir de registros escritos, respondente primário, outros 
informantes e observação direta podem ser usadas para preencher a checklist. Por favor, registre 
todas as fontes de informação usadas na primeira página. 
 
5. As partes 1 até a 3 devem ser preenchidas escrevendo o código qualificador para cada termo de  
função, estrutura, atividade e participação que mostre algum problema para o caso que está sendo 
avaliado. Os códigos apropriados para os qualificadores são dados nas páginas correspondentes. 
 
6. Comentários podem ser feitos a respeito de qualquer informação que possa servir como um 
qualificador adicional ou que se pense ser significante para o caso que está sendo avaliado. 
 
7. A parte 4 (Ambiente) tem códigos qualificadores negativos (barreiras) e positivos (facilitadores). 
Para todos os códigos positivos de qualificador, por favor, use um sinal positivo (+) antes do 
código. 
 
8. As categorias dadas na checklist foram selecionadas da CIF e não são exaustivas. Se você 
precisar usar uma categoria que você não encontrou alistada aqui, use o espaço ao final de cada 
dimensão para registrar estas categorias. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





