
 

 
Prezados(as) beneficiários(as), 
 
Para o atendimento remoto, é importante observar as orientações a seguir: 
 
o Os beneficiários devem entrar em contato diretamente com um profissional ou 

com a clínica escolhida para realização de sessões ou consulta em padrão 
semelhante ao presencial;  

o As consultas ou sessões deverão, obrigatoriamente, ser realizadas por meio de 
tecnologia de chamada de vídeo; 

o A clínica ou profissional tem a responsabilidade de identificar remotamente se a 
pessoa que se apresenta é realmente o beneficiário (checar o cartão PASBC e 
documento de identificação com foto); 

o Após o atendimento (ou certa quantidade de atendimentos), a clínica ou 
profissional encaminha ao beneficiário, por e-mail, a guia de atendimento de 
sessões ou consultas realizadas, com as datas;  

o O beneficiário deve responder ao profissional ou à clínica, enviando o comprovante 
de atendimento preenchido no próprio e-mail, conforme modelo disponível na 
segunda página deste anexo. O comprovante substituirá as assinaturas comumente 
exigidas para o pagamento aos prestadores. 
 

Lembramos que é responsabilidade do prestador enviar o comprovante de 
atendimento, seguindo o modelo proposto, junto com as guias para pagamento pelo 
PASBC.  
 
Para odontologia, conforme Resolução 226/2020 do respectivo Conselho Federal, é 
vedado o exercício para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração do plano 
de tratamento. O uso de tecnologia à distância é liberado com o objetivo único e 
exclusivo de identificar, através de realização de questionário pré-clínico, o melhor 
momento para a realização do atendimento presencial. 

 
Nos casos de psicoterapia com psicólogos, recomenda-se que o beneficiário confirme 
com a clínica se ela está aderente à Resolução nº 11/2018 do Conselho Federal de 
Psicologia, a qual regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por 
meios de tecnologias da informação. Apesar de os prestadores já terem sido 
informados da necessidade de cumprimento da Resolução, a parceria dos beneficiários 
na fiscalização é fundamental. 
 
Destacamos que cabe aos beneficiários e profissionais controlarem o número de 
sessões realizadas. O PASBC oferece cobertura para 52 sessões de psicoterapia e 
fonoaudiologia por ano civil. As sessões excedentes pagas aos prestadores serão 
ressarcidas integralmente ao Programa pelo beneficiário titular.  
 

 

 



 

 

Comprovante de Atendimento 

 

Eu, [NOME COMPLETO DO BENEFICIÁRIO], matrícula [Nº DA MATRÍCULA] do 
PASBC, solicitei  teleatendimento com o profissional assistente [NOME 
COMPLETO DO PROFISSIONAL, NÚMERO E RESPECTIVO CONSELHO], 
motivado pela circunstância de pandemia de CORONAVÍRUS, conforme 
estabelecido pela Portaria Nº 467, de 20 de março de 2020, Ministério da 
Saúde, que dispõe, em caráter excepcional e temporário, sobre as ações de 
Telemedicina. 
Fui esclarecido que os serviços de atendimento por meios tecnológicos de 
comunicação à distância não se caracterizam como nova cobertura de 
procedimentos, mas apenas como modalidade de atendimento não 
presencial, na intenção de cumprimento das coberturas obrigatórias e 
sofrerão a devida coparticipação dos serviços prestados, nos moldes já 
estabelecidos no regulamento do PASBC. 
Recebi os esclarecimentos necessários sobre a formalização do 
teleatendimento ser mediante redação deste comprovante de atendimento 
para fins de comprovação dos serviços prestados e ainda quanto à 
conformidade ética da relação profissional-paciente, de modo a evitar as 
sanções previstas pelos Códigos de Ética estabelecidos pelo Conselho de 
classe. 
Tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado, e 
compreendido a natureza e o objetivo do já referido documento, declaro que 
o atendimento foi realizado, estando totalmente ciente de que não há 
nenhum valor econômico adicional, a receber ou pagar, por minha 
participação, apenas a Participação Direta Limita (PDL) com previsão no 
Regulamento do PASBC e definida no Manual de Critérios e Orientação do 
PASBC (MCOP). 
Por fim, declaro, para os devidos fins, que as informações aqui contidas são 
verdadeiras e assumo o compromisso das penalidades estabelecidas no 
Regulamento do Programa de Assistência à Saúde do Servidor do Banco 
Central do Brasil por quaisquer informações falsas. 

 


