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BANCO CENTRAL 
 

Documentos necessários para atender o paciente: 
Ø Carteira de Identificação e o documento oficial de Identidade com foto: 

 
Para o Atendimento ao paciente , o cirurgião dentista deverá primeiramente verificar se o cartão de identificação do 

titular/dependente bem como no verso a carência do plano. 
 
Para o atendimento o dentista devera ter em seu consultório : 

 
Ø GUIA/ORÇAMENTO ODONTOLÓGICO – 02 VIAS 
Ø GUIA DE ATENDIMENTO – 02 VIAS 
Ø REMESSA DE GUIAS DE ATENDIMENTO – 3 VIAS 
Ø MANUAL E TABELA 

 
COMO DEVE-SE PRENCHER PASBC - GUIA/ORÇAMENTO ODONTOLÓGICO 
 

1. Local: Preencher com o município de atendimento do dentista. (Obrigatório) 
2. Data: Preencher com a data que foi realizada o atendimento. (Obrigatório) 
3. Beneficiário: Preencher com o nome completo do beneficiário. (Obrigatório) 
4. Data de nascimento: Preencher com a data de Nascimento do beneficiário. (Obrigatório) 
5. Matrícula PASBC: Preencher com o numero da carteirinha do beneficiário.(Obrigatório) 
6. Nº de Ordem: Preencher com a numeração correspondente se titular ou dependente. (Obrigatório) 
7. Endereço: Preencher com o endereço de residência do beneficiário. 
8. Beneficiário: Preencher com o nome completo do beneficiário. (Obrigatório) 
9. Telefone do beneficiário: Preencher com o número de telefone do beneficiário. 
10. Dentista e CPF/CGC: Preencher com o nome completo  e CPF do dentista que realizou o 

atendimento.(Obrigatório) 
11. CRO: Preencher com número de registro no Conselho Regional de Odontologia do dentista que realizou o 

atendimento. (Obrigatório) 
12. Telefone: Preencher com o numero de telefone do dentista. 
13. Tratamento (prev.dias): Preencher quanto tempo ira durar o tratamento do beneficiário. 
14. Odontograma: Preencher e indicar o número do dente junto ao código do procedimento. (Obrigatório) 
15. Qte. : Quantidade solicitada/executada do procedimento. (Obrigatório) 
16. Procedimentos: Preencher com a descrição do procedimento solicitado pelo prestador. (Obrigatório) 
17. Código:  Código identificador do procedimento solicitado pelo prestador, conforme tabela de domínio. 

(Obrigatório) 
18. UP/R$: Preencher com o valor unitário do procedimento realizado. (Obrigatório) 
19. Total: Preencher com o valor total dos procedimentos realizado. (Obrigatório) 
20. Tratamento realizado em uma única sessão?: Preencher se o tratamento foi realizado no mesmo dia. 
21. Assinatura do beneficiário: Assinatura do beneficiário ou responsável. (Obrigatório) 
22. Assinatura do Prestador: Assinatura e carimbo do dentista que realizou o atendimento. (Obrigatório) 

 
COMO DEVE-SE PREENCHER  PASBC - GUIA DE ATENDIMENTO 
 

1. Local: Preencher com o município de atendimento do dentista. (Obrigatório) 
2. Nº da Guia: Sequência de guias do prestador já impressa. (Obrigatório) 
3. Nº Básico: Preencher com o numero da carteirinha do beneficiário.(Obrigatório) 
4. Nº de Ordem: Preencher com a numeração correspondente se titular ou dependente. (Obrigatório) 
5. Data do atendimento: Preencher com a data que foi realizada o atendimento ao beneficiário. (Obrigatório) 
6. Telefone: Preencher com o número de telefone do beneficiário. (Obrigatório) 
7. Nome do Beneficiário: Preencher com o nome completo do beneficiário. (Obrigatório) 
8. Dados do Prestador de Serviços (CGC ou CPF e nome): Preencher com os dados da Cooperativa: COOPE – 

Cooperativa dos Odontologistas de Pernambuco CGC: 02.172.912/0001-76. 
9. Código: Código identificador do procedimento solicitado pelo prestador, conforme tabela de domínio. 

(Obrigatório) 
10. Quant.: Preencher com a quantidade solicitada/executada do procedimento. (Obrigatório) 
11. Adicional: Preencher se houver adicional do procedimento realizado 
12. Discriminação do Serviço: Preencher com a descrição do procedimento solicitado pelo prestador. (Obrigatório) 
13. Valor em R$: Preencher com o valor total de cada procedimento realizado. (Obrigatório) 
14. Data: Preencher com a data do atendimento. (Obrigatório) 
15. Carimbo e Assinatura: Assinatura e carimbo do dentista que realizou o atendimento. (Obrigatório) 
16. Data: Preencher com a data do atendimento. (Obrigatório) 
17. Assinatura do Beneficiário: Assinatura do beneficiário ou responsável. (Obrigatório) 
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COMO DEVE-SE PREENCHER  PASBC – REMESSA DE GUIAS DE ATENDIMENTO 
 

1. Nome e CGC/CPF (Carimbo): Preencher com os dados da Cooperativa: COOPE- Cooperativa dos 
Odontologistas de Pernambuco CGC: 02.172.912/0001-76. (Obrigatório) 

2. Endereço: Preencher com endereço que fica localizado a sede da cooperativa: Rua do Riachuelo, 105 Edf 
Circulo Católico sl 604 Boa Vista Recife – PE. (Obrigatório) 

3. Inscrição do Paciente: Preencher com o número da carteirinha do beneficiário. (Obrigatório) 
4. Nº da Guia: Preencher com o número da Guia de Atendimento impressa. (Obrigatório) 
5. Valor da Guia(R$): Preencher com o valor total dos procedimentos da Guia de Atendimento. (Obrigatório) 
6. Valor da Remessa: Preencher com o valor total das guias apresentadas. (Obrigatório) 
7. Local: Preencher com o município de atendimento do dentista. 
8. Data: Preencher com a data da entrega da remessa. (Obrigatório) 
9. Assinatura do Prestador: Assinatura e carimbo do dentista que realizou o atendimento. (Obrigatório) 
 

ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO BANCO CENTRAL 
 

Antes de qualquer atendimento ao paciente se faz necessário a leitura do Manual.   
Até R$ 500,00 (quinhentos reais), não necessita de autorização, Perícia Inicial ou Final. Com exceção,  dos 

atendimentos em  Prótese, Implante e Ortodontia,  incluindo aparelho. 
Os Procedimentos próprios de cada especialidade são restritos a especialistas registrados no CRO e serão cobertos 

pelo Banco Central se realizados por especialista. 
A Remineralização de esmalte não será admitida de forma conjunta com a aplicação tópica de flúor. 
Os procedimentos  aplicação tópica de flúor  e controle de placa bacteriana só serão autorizados por especialistas em 

periodontia, quando for previsto tratamento periodontal concomitantemente com o tratamento clinico.  
É obrigatória a indicação, por escrito, do número dos dentes a serem tratados, na relação de procedimentos propostos. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


