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1. 1. Autorização 

1.1 Acessando o portal WEB 

No navegador de internet, digite o endereço do portal e acesse com o usuário e 
senha cadastrados. Lembre-se de alterar o tipo de usuário para Prestador.  

  
Ao acessar o portal, na tela inicial serão apresentados os dados cadastrais do prestador 
dentro da operadora. Também é possível verificar o usuário logado na parte superior da 
tela.  

 

Na lateral esquerda estarão disponibilizados os itens ao qual o prestador terá acesso 
conforme seu perfil previamente definido.  

  



1.2 Solicitação de Autorização 

O menu para autorização servirá para o Prestador solicitar autorização 
para as guias liberadas ao seu perfil. Também poderá pesquisar o 
andamento das solicitações que caírem em auditoria e pesquisar a 
utilização do beneficiário.  

 

  
Depois de acessado o item no menu lateral, será disponibilizada as opção de acesso. 
Utilizar a primeira opção Solicitar autorização para autorizar uma solicitação de 
procedimento ao beneficiário.  
 

1.3 Solicitação de consultas eletivas 

Para solicitar uma consulta eletiva o usuário deverá acessar o item solicitação de 
autorização e selecionar a opção NOVA SOLICITAÇÃO.  

  

   

1º Selecione o tipo de guia a ser solicitada. De acordo com a guia selecionada o sistema 
irá apresentar os campos necessários de acordo com o padrão TISS vigente.  

  



  

 

2º Data da solicitação é gerada automaticamente pelo sistema, sempre com o dia 
atual.   

  

 
5º  Identificar o usuário através da digitação do número de sua carteira de identificação 
– para este processo deve-se selecionar o campo da carteira do beneficiário e em seguida 
digitar os números ou então no campo beneficiários com dois cliques do mouse e abrir o 
localizador de beneficiários. Se o beneficiário é recém-nascido – utilize o campo 
específico para esta informação.  Automaticamente o sistema irá complementar os 
demais campos com detalhes do usuário    

  



6º  Informar o Prestador/Médico Solicitante.  

  

  Quando o usuário do autorizador Web atende apenas um prestador o sistema irá 
preencher automaticamente as informações do Médico. Caso contrário o usuário 
poderá digitar o código do prestador no campo ou utilizar a lupa para pesquisar 
conforme a seguir:  

  

 

 

Utilize a lupa para abrir o localizador   

   

   Digite o nome a ser localizado no item 1 em seguida utilize o botão localizar no 
item 2. Será apresentado os dados de pesquisa conforme o item 3. Com dois cliques 
do mouse selecione a opção desejada.  

  

7º   Selecione a Especialidade e CBO do profissional. Caso o profissional tenha 
apenas uma esta informação será preenchida automaticamente.  



  

8º  Selecione o Tipo de Consulta e a indicação de acidente. 

 
  
 
 

9º  No campo procedimento insira o código do procedimento a ser 
localizado ou com dois cliques do mouse abra o localizador de procedimentos.  

  

10º  Informe a quantidade do procedimento que está sendo solicitado e utilize o botão 
com símbolo de + para inserir o procedimento na guia.  

  

  11º  O procedimento estará inserido na guia. Repita o mesmo processo de 
inserção de outros procedimentos, caso seja necessário.  

  

12º  Por fim selecione a opção “Enviar solicitação”  

  

Com esta ação a guia será encaminhada para a operadora, onde ocorrerá a validação das 
regras de elegibilidade do beneficiário e regras de negócio da operadora para poder 
autorizar, negar ou enviar para auditoria.  



 Neste momento a senha e data de validade da autorização serão geradas, caso 
autorizada.  

  
  

 13º  Como último passo o prestador poderá imprimir a guia através do botão 
Imprimir solicitação.  

  

A guia será apresentada em tela para poder ser impressa. 

  

1.4 Autorização não aprovada 

  Quando ocorrer algum problema com o beneficiário ou prestador o sistema irá 
gerar a glosa ou ocorrência informando a situação e não irá gerar a guia para 
impressão.  



 

  

  Não será gerado o número da senha e validade e a informação de GUIA 
NEGADA será gerada na parte superior da tela.  

 

1.5 Solicitação de Guias SP/SADT 

A solicitação de serviços previstos na Guia de SP/SADT deve seguir os seguintes 
passos:   

1 – Utilizar o menu lateral AUTORIZAÇÃO/SOLICITAR AUTORIZAÇÃO. Em 
seguida no campo NOVA SOLICITAÇÃO. 

   

Selecione o tipo de guia desejada: 

  

 

Serão apresentados os campos conforme padrão TISS do tipo de guia selecionado: 



  

 Utilize os passos de 2 a 12 do exemplo anterior para os próximos passos da guia.  

 

  

  

 
O sistema irá apresentar o status da autorização, neste exemplo – guia negada.  



 

1.6 Inclusão MAT/MED nas solicitações 

Havendo a necessidade de inclusão de algum material ou medicamento siga os passos 
abaixo:  

 1 – Depois de inserir os procedimentos acesse a guia Materiais  

  

  

Por meio do duplo clique no campo código, será aberto o localizador de materiais  



 

  

No Localizador informar a descrição do serviço/material desejado em seguida utilize o 
botão LOCALIZAR, selecione o item desejado e ao final utilize o botão OK.  

 

  
Informe a quantidade e em seguida utilize o botão +.  

 

  

  

 

 

Será inserido o material selecionado e em seguida utilize o botão ENVIAR 
SOLICITAÇÃO.  



 

   

1.7 Solicitação de guia de Internação 

 Da mesma forma já demonstrada anteriormente, será selecionada a opção 
Internação.  

 

    

 Em seguida preencher os demais campos conforme o padrão TISS da guia de 
internação.  

 

 Ao final utilize o botão .  



  Caso aprovada será gerada a guia automaticamente. Caso negada será 
apresentado o motivo da negativa e habilitado o botão GERAR GUIA SEM 
GLOSA.  

1.8 Vinculação de guia principal 

Havendo a necessidade de execução de um procedimento para um paciente internado 
solicitar a autorização pela guia SP/SADT com a indicação da guia principal que 
originou a necessidade do serviço. É preciso proceder com o processo de inclusão da 
guia SP/SADT já relatada neste manual. Antes de finalizá-la, no campo GUIA 
REFERÊNCIA utilize a lupa para habilitar a localização de guias para vinculação.  

 

 Será apresentada a tela de localização já com a busca de guias para o beneficiário 
que se encontram autorizadas. Selecione a guia desejada e em seguida utilize o 
botão OK para confirmar a opção.  

 

  

  A guia de referência será vinculada a nova autorização a ser gerada. Após a guia 
gerada poderá ser visualizada a guia de referência vinculada.  

  



 

1.9 Solicitação de prorrogação internação 

 Para solicitar prorrogação em uma internação existe o tipo de guia solicitação de 
prorrogação de internação.  Para executar este processo deve-se acessar o item 
autorizações/solicitar autorização. Selecionar o tipo de guia Prorrogação de 
internação.  
  

  

 Informe os dados principais da guia e em seguida localize a guia de referência.  

  

  

 

 

 

Após localizar a guia de referência, insira o procedimento com quantidade de diárias 
e envie a solicitação.   

  

  



1.10 Anexos Guia TISS 

Alguns procedimentos e materiais serão exigidos a complementação com a informação 
do anexo de guia seguindo o padrão TISS. Estes anexos serão para procedimentos de 
radioterapia, quimioterapia e OPME. Ao realizar todo o processo de inclusão da guia de 
SP/SADT ou internação o portal irá indicar o tipo de anexo a ser complementado, 
conforme o padrão TISS da ANS.  

  

Deve-se preencher os campos com as informações solicitadas.  

  

Em seguida utilizar o botão    para incluir o procedimento.  
 Os tipos de anexo a serem preenchidos conforme a regra de cada 
Material/procedimento incluído.  



  

 Selecione o tipo de anexo para apresentar os campos a serem complementados.  

 

   

 
Deve-se preencher os campos com as informações requeridas referente ao anexo 

solicitado e em seguida clique no campo .  
  

1.11 Consulta de autorizações 

 A Pesquisa de autorizações permite aos médicos uma visão de todos os serviços que 
foram solicitados por ele e todas as guias geradas, ou seja, os serviços executados.   
Através desta opção de menu será possível a consulta dos detalhes da autorização, 
reimpressão da guia e acompanhamento do status de análise da autorização quando a 
mesma não for liberada imediatamente.  

 1. Clique na opção de menu Consulta de Autorizações  



   
   

2 - Selecione os filtros desejados para pesquisa e clique em consultar.  Observe as 
guias em suas colorações que representam o estágio em que se encontra. Na parte 
de baixo da função existem as legendas para identificação. 

 

3 – Para consultar em forma detalhada cada guia, selecione a mesma e com clique 
duplo do mouse vá para estágio detalhado.  



 

4 - Para reimprimir a Guia vá para o final da tela e basta clicar na figura “Imprimir 

solicitação”  

 



2. 2. Solicitações pendentes  

Quando uma guia estiver em auditoria, os auditores da 
Operadora poderão solicitar alguma justificativa para 
determinado procedimento. Estas solicitações serão 
geradas no menu SOLICITAÇÕES PENDENTES que ficará destacada em outra 
coloração ao existir uma solicitação ainda não respondida por parte do prestador.  

  
  

  

O usuário deverá acessar o item Justificativa médica on-line.  Serão apresentadas as 
autorizações com justificativas pendentes por parte do prestador. Utilize o botão 
justificar da autorização para inserir os dados necessários. Será aberta a requisição 
para inserir a justificativa.  

  

Nesta tela será apresentado opções ao qual o usuário 
poderá cancelar algum item solicitado, visualizar a 
solicitação de justificativa encaminhada pela auditoria, 
selecionar um tipo de justificativa a ser utilizada e 
campo para inserir texto da justificativa a ser 
encaminhada.  
Quando somente se deseja incluir justificativa escrita 
deve-se selecionar o item “SOMENTE 
JUSTIFICATIVA” e inserir o texto no campo abaixo.  



 

  

Ao final utilize o botão FINALIZAR JUSTIFICATIVA para enviar a mesma a 
operadora.  

 

Pode haver casos em que será necessário anexar arquivos na justificativa, nestes casos, 
ao selecionar a opção anexo + justificativa, o sistema habilita a opção de seleção de 
arquivo.  

 

  

 Para inserir o arquivo utilize o botão  para habilitar a tela de 
pesquisa do arquivo. Escolha o arquivo desejado e em seguida confirme a inclusão 
no botão ABRIR.  

 O arquivo ficará anexado conforme indicado abaixo.  



 

  

 Ao final utilize o botão FINALIZAR JUSTIFICATIVA para enviar a mesma a 
operadora.  

 

Com a finalização da justificativa a autorização não estará mais na lista de 
pendências.  

 


