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1. Acesso ao Portal:

O primeiro passo para acessar a função é o acesso ao portal da operadora fazendo uso do acesso do
prestador

Após realizar o acesso ao portal, caso o usuário possua apenas um prestador sob, sua responsabilidade,
irá aparecer diretamente os dados do prestador selecionado. Caso exista mais de um prestador sob
responsabilidade do usuário, será necessário selecionar o prestador desejado.

2. Contas médicas

2.1

Complemento de contas

O objetivo principal do processo de complemento de contas médicas, é ter uma ferramenta mais ágil
para realizar a integração das contas médicas advindas do processo de autorização, para os prestadores
que não possuem um sistema que permita a geração do arquivo XML no padrão TISS

Ao entrar na extranet, no menu à esquerda, selecione a opção Contas Médicas -> Complemento de Contas
Médicas.

Em seguida, clique em Complementar contas.

Será aberto uma página, onde estará disponível todas as guias autorizadas e prontas para serem enviadas
para faturar. É possível pesquisar por meio da sessão Filtros, informando filtros como Beneficiário, Tipo
Guia, Profissional Solicitante, código da Guia e Período.
OBS: Recomendado pesquisar apenas por período para que nenhuma guia fique pendente e passe
despercebida.

Logo abaixo dos filtros, serão mostradas as guias já autorizadas, cujo devem ser enviadas para o faturamento
do plano de saúde.

Clicando em “Complementar”, você será levado a uma página, onde consta algumas informações da guia.
Caso seja necessário alterar alguma informação da guia, basta clicar no botão “Clique para Alterar a
Guia”

Após analisar e se certificar que as informações contidas na guia atual estão coerentes e corretas, podemos
passar para o próximo passo.
1. Inserindo Participante –
a. Clicar no ícone “Adicionar Participante”, localizado no canto direito da tela, em cada linha
de procedimento.

b. Inserir os dados necessário como: Prestador executor, profissional executor, CBO do
profissional executor e grau de participação do profissional executor, conforme exemplo a
seguir.

c. Após informar os dados do participante, clique em “Salvar”.
Lembrando apenas que esta opção não ficará habilitada para guias de consulta

Inserindo Itens adicionais – Caso a guia não possua nenhuma glosa ou ocorrência, podemos prosseguir
para o processo de adicionar itens adicionais,
2. ou seja, além dos itens já contidos na guia atual, é possível lançar itens adicionais como por exemplo
materiais e medicamentos que foram utilizados no procedimento e não foram autorizados por serem
itens simples de baixo custo. Este item obedece a regra de negócio da operadora que pode permitir ou
não.

a. Na parte inferior da tela atual, há vários campos a serem preenchidos para que seja possível incluir
itens adicionais, primeiramente é necessário escolhe a categoria do que será incluso,
“Procedimento” ou “Material / Medicamento”.
b. Após selecionar a categoria, é necessário preencher os seguintes campos:
•

Dt. Realização – Inserir a data real de utilização do item.

•

Código – Caso possua, é possível inserir diretamente o código do item, caso não possua o
código e queira encontra-lo através de sua descrição, basta clicar na lupa, e pesquisar pela
descrição do item.

•

Quantidade – No campo ao lado da descrição do item, será um campo com o valor padrão
1, é possível alterar o valor desse campo e inserir a quantidade desejada conforme foi
utilizado.

•

Técnica Utilizada – Inserir a técnica que de fato foi utilizada no item.

•

Adicionar – Após inserir os itens indicados, basta clicar em “Adicionar” para que o item
seja adicionado na guia.

Finalizar Complemento – Após inserir todos os itens desejado, analisar e se certificar que os dados estão
corretos e coerentes, basta clicar em “Finalizar Complemento”.
OBS: Clicar no botão apenas quando ter certeza que os dados estão corretos, pois ao clicar no botão de
finalizar, a conta será gerada automaticamente para ser enviada para o plano de saúde.

Após clicar em “Finalizar Complemento”, e a mensagem “Conta Complementada com Sucesso” ser
apresentada, o sistema irá para página de digitação, onde irá conter outras guias pendentes de confirmação
caso exista.

Após confirmar todas as guias cujo deseja enviar para o plano de saúde, no menu à esquerda, selecione a
opção Contas Médicas -> Complemento de Contas Médicas, para confirmar o envio de protocolo que
contém as contas complementadas no processo anterior.

Em seguida, clique no item “Protocolos”.

Após abrir o protocolo que deseja enviar para o plano de saúde, você terá as opções “Visualizar Contas” e
“Finalizar Complemento”.
Após abrir o protocolo que deseja enviar para o plano de saúde, você terá as opções “Visualizar Contas” e
“Finalizar Complemento”.
Visualizar Contas – Ao clicar em “Visualizar Contas”, será possível visualizar caso necessário, as contas
contidas no protocolo, e seus itens como Procedimentos, Materiais, Quantidade, Valor Apresentado e etc.
Finalizar Complemento – Clicando em “Finalizar Complemento”, estará encerrando o processo de envio
de contas para o plano de saúde, após clicar no botão o sistema irá de fato enviar o protocolo com as contas
para o plano de saúde e gerar um relatório com o número do protocolo enviado e as guias contidas no
mesmo.

A partir da opção visualizar contas é possível visualizar a situação das contas inseridas no protocolo e caso exista
alguma conta com inconsistência verificar a mesma.

Caso o protocolo não apresente inconsistências pode ser finalizado o mesmo quando este irá ser integrado junto a
operadora.

2.2

Contas complementadas

Este item de menu irá permitir visualizar as contas que já foram complementadas

Neste item será possível realizar a impressão do comprovante de intrega das contas médicas, além de
visualizar as contas inseridas em cada protocolo.

2.3

Envio de XML

Além da digitação manual de apresentação de contas o
prestador poderá postar os arquivos gerados em XML, a
partir de seus sistemas de gestão, na versão TISS 3.03.00
para cobrança de contas. Neste item também será possível
verificar o demonstrativo de retorno assim como o valor de
pagamento do a ser realizado para o mês.

2.4

Upload de contas médicas (XML)

Neste item o prestador poderá postar e já validar algumas regras de negócio da operadora a fim de evitar
glosas. Estas verificações dependem das regras de negócio criadas para a operadora. Será apresentada a tela
para consulta e postagem do XML.

Para postagem selecione o item UPLOAD.

Na tela apresentada selecione a opção escolher arquivo e localize o arquivo XML. (Somente podem ser
postados arquivos com extensão .ZIP).

Depois de selecionado o arquivo ficará mencionado na tela. Utilize o botão Enviar.

Neste momento o arquivo será validado em sua estrutura e regras de negócio.

Depois de finalizado o upload será criado um lote de contas com os protocolos vinculados ao mesmo.
Acesse o item protocolo para visualizar os itens carregados.

No item resumo de importação pode-se visualizar informações resumidas da importação ocorrida.

No item contas visualiza-se o resumo das contas importadas e respectivas glosa/ocorrências se houverem.

No item consulta glosas é possível verificar todas as glosas ocorridas no lote e com dois cliques do mouse
sobre uma glosa pode-se visualizar que contas obtiveram a glosa específica. Já no ícone da impressora será
possível imprimir o relatório das glosas.

Nos itens procedimentos e materiais pode-se consultar os procedimentos e materiais cobrados da conta. No
item do canto direito superior pode-se consultar o participante do procedimento informado pelo prestador.

Caso os protocolos estejam com o status aceito deve-se confirmar a integração deles para a operadora poder
realizar a análise.

Nos símbolos “X” pode-se excluir os protocolos ou lote importados.

2.5

Consulta a protocolo

No item “Consulta Protocolo” o prestador poderá consultar todos os protocolos digitados e integrados.

Utilizando-se os filtros apresentados pode-se consultar os protocolos do prestador.

Utilizando o símbolo da impressora pode-se imprimir o relatório do resumo do protocolo.

Na lupa pode-se acessar o protocolo em modo detalhe e visualizar as contas incluídas no protocolo.

3. Recurso de Glosa

A Funcionalidade de Recurso de Glosa no Tasy tem como objetivo atender aos recursos dos prestadores da
rede credenciada em relação as glosas aplicadas no pagamento de contas médicas de sua produção. O
processo de recurso de glosa passou a ser obrigatório a partir o advento da TISS 3.03.00
3.1

Digitação de Recurso de Glosa

A digitação do recurso de glosa também pode ser digitada, para acesse o menu Recurso de Glosa e selecione
a opção digitar recurso de glosa.
Utilize a opção Gerar Protocolo ou utilize um protocolo previamente criado.

Ao criar o protocolo utilize o botão detalhe do mesmo para incluir as contas a serem recursadas.

Clique na opção vincular contas.

Utilize os filtros para localizar as contas a serem recursadas.

As contas com algum tipo de glosa serão disponibilizadas para serem recursadas.

Para realizar recurso selecione os indicadores da figura abaixo para habilitar o motivo de glosa, inserir
justificativa do recurso e indicar o valor a ser recursado.

Ao final utilize a opção Gerar Recurso.

As contas serão vinculadas ao protocolo aberto.

O valor do recurso será vinculado e para encaminhar para análise da operadora utilize a opção liberar
recurso.

O recurso ficará com o status em análise.

3.2

Upload de XML para Recurso de Glosa

O prestador poderá postar o XML de recurso de Glosa através de seu acesso ao portal. Para isso ele deve
acessar o item Recurso de glosa > Upload de recurso de glosa (XML).

Após selecionar o item Upload, escolha o arquivo a ser enviado e em seguida a opção enviar.

3.3

Consultar Protocolo

Com a finalização da digitação ou upload do arquivo, o status do recurso pode ser consultado diretamente no
portal no menu Consultar protocolo.
Utilize o botão consultar.

Utilizando o símbolo da impressora o portal emite um relatório para impressão referente dos itens que estão
sendo recursados.
O processo no portal se encerra neste momento. O processo de análise seguira para os mesmos passos da
análise relatado no item de recurso da digitação manual por parte do plano de saúde.

