
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

COOPE-COOPERATIVA DOS ODONTOLOGISTAS DE PERNAMBUCO 

NOVO CONVÊNIO 

CASEC (SALUTIS) 

 

a) Instruções para o atendimento: 

1- Identificar o nome do paciente na carteirinha do convênio, bem como 

a sua validade/período de carência/ cobertura parcial temporária 

expedida pela CASEC.  

2- Solicitar a cédula de identidade ou documento equivalente do 

beneficiário ou seu responsável e da Autorização de Procedimentos, 

quando for o caso, dentro do prazo de validade, especificado na 

própria autorização, para conferir as informações, e, ligar no 0800 707 

4772  para consultar a Elegibilidade, verificando tipo de plano  de 

saúde do beneficiário a ser atendido , se o paciente está contratual e 

administrativamente elegível ao atendimento de acordo com as 

características de seu plano . A verificação da elegibilidade se refere 

somente à situação contratual e administrativa, não dispensada a 

autorização prévia, quando for o caso. 

3- Após a verificação, atender o paciente e  realizar o Exame Clínico , em 

seguida preencher a Guia de Tratamento Odontológico,  inclusive os 

código, procedimentos , valor, e  tabela. 

4- Em seguida, digitalizar e enviar para o e-mail 

autorização.casec@salutis.com.br, a: autorização da Guia de 

Tratamento Odontológico, rx e/ou laudo se houver necessidade. 

5- Informar no campo assunto, o nome completo do paciente. 

6- No prazo de 24 horas, eles irão autorizar a Guia de Tratamento 

Odontológico, enviando-a no mesmo e-mail, o qual foi solicitado. 

7- Lembrar de observar na Guia se o que foi solicitado foi autorizado.  

8- Será considerado normal, o atendimento ao beneficiário suspenso ou 

excluído pela CASEC, mas que esteja de posse da carteira de 

identificação, dentro do período de validade, e cujo procedimento 
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realizado não necessite se submeter à regulação do contrato e cujo 

fato não tenha sido formal e previamente comunicado ao contratado. 

9- O contratado dará prioridade no atendimento para os casos de 

urgência ou emergência, pessoas com mais de 60 anos de idade, às 

gestantes, lactantes, lactentes, crianças até 5 anos de idade e 

portadores de deficiência. 
 
 

b) Procedimentos /Códigos que estão na Tabela , não necessita de 

Autorização, mas , precisa de consultar a elegibilidade da 

carteirinha, para isto, ligar no telefone: 0800 707 4772 

81000014; 81000057; 81000065; 82000468; 82000484; 82001022; 

82001030; 82001251; 82001499; 82001650; 83000089; 85100048; 

85200034; 85300063; 85400467. 

 
  

c) Prazo de prescrição das guias de atendimento /Recurso Glosa 

Prescrição: 60 dias após a data de atendimento. 

Recurso Glosa: Prazo de 60 dias a partir da data de pagamento com 

as devidas justificativas, para análise pela Auditoria. 

d) Serviços não cobertos 

1. Exames Admissionais, periódicos e demissionais, moléstias 

profissionais e procedimentos relacionados com a saúde 

ocupacional, doenças ocupacionais e /ou decorrentes de acidentes 

de trabalho e suas consequência. 

2. A realização de procedimentos não cobertos pelo plano. 

3. Os atendimentos porventura realizados a beneficiários portadores de 

carteira de identificação vencida. 

4. Os atendimentos realizados sem a apresentação da carteira de 

identificação, mesmo com Autorização de Procedimentos válida. 

5. Os atendimentos realizados sem a apresentação da Autorização de 

Procedimentos, nos casos em que o procedimento a ser realizado 

necessite de prévia autorização. 

6. Serviços prestados fora das especialidades credenciadas, constantes do 

ANEXO I – Ficha Resumo do Contrato. 


