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Olá, credenciado(a)!
 
O CCG Saúde, desenvolveu esse manual destinado à todos os 
credenciados que atuam na área de atendimento ao cliente, 
seja em hospitais, consultórios, clínicas ou laboratórios. O objetivo 
é a padronização, condução e execução da nossa principal atividade: 
a prestação de assistência à saúde.

Neste manual você encontra o passo a passo de todas as 
autorizações disponíveis no Portal.

Esperamos que os conhecimentos apresentados aqui, somados à 
prática diária, reforcem a busca contínua pela excelência.
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Emissão 
de Guias
Portal do Credenciado

Emissão de Guias

Na pagina inicial do portal, menu “Emissão de Guias”, você encontra uma lista de serviços 
disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço: 

 • Guia de consulta: emissão de autorizações para atendimentos eletivos e 
emergência.

 • Guia de SP/SADT: emissão de autorizações para quimioterapia e radioterapia.
É possivel também emitir autorizações para sessões de tratamento seriado, tais como: 
odontologia, acupuntura, fisioterapia, psiquiatria, fonoaudiologia, hemodiálise. 
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Guia de Consulta

Emissão de autorizações para atendimentos eletivos e emergência.

Menu: Emissão de Guias  >  Submenu: Guia de Consulta

 • Guia de Solicitação de Internação: autizações de internações clínicas, pediátricas, 
cirúrgicas, psiquiátricas e obstétricas.

 • Solicitação de Prorrogação de Internação: são disponibilizadas todas as 
solicitações dos pacientes internados, como registros de procedimentos, diárias, materiais, 
medicamentos, dietas e OPME.

 • Pedido de Exame Ambulatorial: solicitação de exames e procedimentos 
ambulatoriais eletivos e de emergência.

 • Pedido de Exame Internação: pedidos de exames apenas para pacientes internados.

 • Confirmação de Pedido/Autorização:  é possível confirmar as solicitações 
utilizando a senha de informada pelo beneficiário ou consultando o sistema.

 • Relação de Guias Emitidas: é possível consultar o status das guias do credenciado 
no período selecionado.

 • Relação de Guias Pendentes: estão disponíveis as solicitações que receberam 
questionamentos, pedidos de outras informações e/ou anexos por parte da auditoria. 
Nesse submenu, também é possível enviar e trocar mensagens com a operadora.

 • Consultar Guias: acesso aos pedidos de exames, utilizando o número da guia. 

 • Alterar data de confirmação de atendimento: é possível escolher uma nova data 
para o procedimento que será remarcado pelo médico.

Veja, a seguir, cada item detalhadamente.
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Na aba “Guia de Consultas”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, 
os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista: 

• Codigo do Beneficiário: nessa opção a busca é

pelo código ou nome do beneficiário (p/buscar 

pelo nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante: nome do profissional que está 

solicitando a consulta, procedimento e/ou 

internação. 

• Executante:  nome do profissional que 

executou a consulta, procedimento ou o local 

onde o paciente será internado.  

• Especialidade: campo preenchido 

automaticamente de acordo com o profissional 

indicado. Se o profissional tiver mais de uma 

especialidade, este campo poderá ser alterado. 

Caso seja um médico não credenciado, essa 

opção ficará em branco.
•Atendimento RN (recém-nascido): Indica se o 
paciente é um recém-nascido que está sendo 
atendido por meio do contrato do responsável. 
Se SIM, habilitará os campos nome e a data 
de nascimento, que devem ser preenchidos 

com os dados do RN (recém-nascido) – opção 
permitida apenas para crianças com menos de 
30 dias, sem cartão próprio. Usar NÃO quando o 
atendimento for prestado ao próprio beneficiário. 
• Indicador de Acidente: indica se o atendimento 
é devido a “Acidente ou doença relacionada ao 
trabalho” , “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. 
• Observações da Guia: Informações 
complementares quando necessárias. 
• Procedimento já realizado: indica se o 
procedimento solicitado já foi realizado pelo 
cliente. “Sim” ou “Não”. 
• Regime: consultas realizadas em consultório, 
preenchidas automaticamente como “Eletivas”.  
Caso a consulta seja Urgência/emergência em 
Pronto Atendimento (PA) alterar o regime para 

urgente e tipo de atendimento para 11- Pronto 
Socorro. O código da consulta será gerado de 
acordo com o regime informado na solicitação.  
• Tipo de Consulta: 
•“Primeira” (primeiro atendimento prestado ao 
beneficiário). 
• “Seguimento” (continuidade de atendimento 
decorrente de tratamento iniciado em consulta 
anterior).
• “Pré-natal” (atendimento prestado à gestante, 
esta informação impacta na valorização da 
consulta na especialidade de ginecologia/
obstetrícia). 
•  “Por encaminhamento” (atendimento prestado 

por encaminhamento de outro especialista). 

Após preencher os campos obrigatórios, clicar em “Autorizar”.
Se a guia for autorizada, o sistema apresentará a seguinte informação: 

Se a guia não for autorizada, o sistema 
apresentará alertas (!) constando as 
informações e orientações da não autorização:

Quando a crítica é “em análise auditoria” é 
possível acompanhar o status conforme tela 
abaixo:
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Guia de SP/SADT

Utilize essa opção para emitir autorizações para quimioterapia e radioterapia, é possivel 
também emitir autorizações para sessões de tratamento seriado, tais como: odontologia, 
acupuntura, fisioterapia, psiquiatria, fonoaudiologia, hemodiálise. 

Menu: Emissão de Guias >  Submenu: Guia de SP/SADT

Na aba “Guia de SP/SADT”, é necessário preencher uma série de dados em um formulário, 
os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista: 

• Codigo do Beneficiário: nessa opção a busca é

pelo código ou nome do beneficiário (p/buscar 

pelo nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante: nome do profissional que está 

solicitando a consulta, procedimento e/ou 

internação. 

• Executante:  nome do profissional que 

executou a consulta, procedimento ou o local 

onde o paciente será internado.  

• Especialidade: campo preenchido 

automaticamente de acordo com o profissional 

indicado. Se o profissional tiver mais de uma 

especialidade, este campo poderá ser alterado. 

Caso seja um médico não credenciado, essa 

opção ficará em branco.
•Atendimento RN (recém-nascido): Indica se o 
paciente é um recém-nascido que está sendo 

atendido por meio do contrato do responsável. 
Se SIM, habilitará os campos nome e a data 
de nascimento, que devem ser preenchidos 
com os dados do RN (recém-nascido) – opção 
permitida apenas para crianças com menos de 
30 dias, sem cartão próprio. Usar NÃO quando o 
atendimento for prestado ao próprio beneficiário. 
• Indicador de Acidente: indica se o atendimento 
é devido a “Acidente ou doença relacionada ao 
trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. 
• Observações da Guia: Informações 
complementares quando necessárias. 
• Procedimento já realizado: indica se o 
procedimento solicitado já foi realizado pelo 
cliente. “Sim” ou “Não”. 
• Regime: consultas realizadas em consultório, 
preenchidas automaticamente como “Eletivas”.  
Caso a consulta seja Urgência/emergência em 
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Pronto Atendimento (PA) alterar o regime para 
urgente e tipo de atendimento para 11- Pronto 
Socorro. O código da consulta será gerado de 
acordo com o regime informado na solicitação.  

 Quimioterapia 

Em “Tipo de atendimento” escolher a opção “8 - Quimioterapia”. 

Em “Procedimentos” lançar os códigos dos procedimentos.

Na seção “Quimioterapia” informar o histórico da solicitação da quimioterapia.

Em “Medicamentos e drogas solicitadas” incluir os medicamentos quimioterápicos. 
Nos “Anexos” incluir um anexo com a prescrição médica e os resultados dos exames 
referentes à patologia solicitada.
Se necessário incluir informações descrever na aba “observações não impressas” e clicar 
em “Autorizar”.

• Tipo de atendimento: nessa opção você 
seleciona o tipo de tratamento: “Quimioterapia”, 
“Radioterapia” ou sessões de tratamento seriado.
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Processo requer análise da auditoria especialista, a guia ficará sob análise conforme prazos 
da ANS e o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não 
autorização.

 Radioterapia 

Em “Tipo de atendimento” escolher a 
opção “9 - Radioterapia”. 

Em “Procedimentos” lançar os códigos 
dos procedimentos.

Na seção “Radioterapia” informar o histórico da solicitação da radioterapia.
Incluir os medicamentos quimioterápicos e nos “Anexos” incluir um anexo com a prescrição 
médica e os resultados dos exames referentes à patologia solicitada.
Se necessário incluir informações descrever na aba “observações não impressas” e clicar 
em “Autorizar”.

Processo requer análise da auditoria especialista, a guia ficará sob análise conforme prazos 
da ANS e o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e orientações da não 
autorização. 
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Autorizações de internações clínicas, pediátricas, cirúrgicas, psiquiátricas e obstétricas.

Menu: Emissão de Guias >  Submenu:  “Guia de Solicitação de Internação”

Na aba “Guia de Solicitação de Internação”, é necessário preencher uma série de dados 
em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada 
solicitação na lista: 

• Solicitante: nome do profissional que está 

solicitando o procedimento e/ou internação. 

• Executante: nome do local onde o paciente 
será internado.  

• Especialidade: campo preenchido 
automaticamente de acordo com o profissional 
indicado. Se o profissional tiver mais de uma 
especialidade, este campo poderá ser alterado.

• Natureza: escolher o tipo de internação clínica, 
cirúrgica, obstetrícia, psiquiátrica ou pediátrica.
REGIME: Tipo de atendimento: “Eletiva” e/ou 
“Urgência”

 Solicitação de 
Guia de Internação

• Regime de internação: quando procedimento 

internado opção é “Hospitalar”
•Atendimento RN (recém-nascido): indica se o 
paciente é um recém-nascido que está sendo 
atendido por meio do contrato do responsável.
Se SIM, habilitará os campos nome e a data de 
nascimento, que devem ser preenchidos com os 
dados do RN (recém-nascido) – opção permitida 
apenas para crianças com menos de 30 dias, 
sem cartão próprio.
Usar NÃO quando o atendimento for prestado ao 
próprio beneficiário. 
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• Indicador de Acidente indica se o 
atendimento é devido a “Acidente ou doença 
relacionada ao trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, 
“Não Acidente”. 
• Observações da Guia: informações 
complementares quando necessárias. 
• Procedimento já realizado: indica se o 
procedimento solicitado já foi realizado pelo 
cliente. “Sim” ou “Não”. 

• Dados complementares da internação: 
• Data e hora da internação - preencher com a 
data e hora do momento da solicitação. 
• Previsão de uso de OPME - sim ou não. 

• Previsão de uso quimioterápico - sim ou não.  
• CID 10: preencher com o Código Internacional 
de Doenças (NÃO OBRIGATÓRIO)
• Hipótese diagnóstica: indicação clínica para 
realização do procedimento solicitado.

• Procedimentos:  Para incluir, digite o código do 
procedimento a tecla “TAB/Enter” ou pesquise 
pelo nome, clicando na “lupa” e em seguida 
“localizar”. 
• Código: código do procedimento solicitado 
caso seja internação cirúrgica com procedimento. 
• Descrição: descrição do procedimento (será 
preenchido automaticamente de acordo com o 

código solicitado). 
• Quantidade: indicar a quantidade do 
procedimento solicitado.  
Neste botão “Adicionar Procedimento” é 
possível aumentar o número de linhas para 
inclusão de mais procedimentos. 
• Pacotes: procedimentos com codificação 
acordada por meio de pacote 

• Taxas: inclui o código da diária da internação 
• Materiais e medicamentos: uso de materiais 
e/ou medicamentos inerentes ao procedimento 
solicitado. 
• OPME: Se tem previsão do uso de OPME.
• Quimioterapia: Se tem previsão da 

quimioterapia;
• Anexos: para anexar documentos, laudos, 
solicitações médicas entre outros. 
• Observação/Justificativa da guia: incluir 

informações extras sobre a solicitação. 

Após o preenchimento clicar em 
“Autorizar”
Procedimento/exames:
A solicitação pode ser pelo código TUSS ou 
nome do procedimento/exame. 

Obs.: para liberar campos de inclusão de códigos, basta 
clicar em adicionar procedimento:

• Pacotes: se necessário mais códigos de 

pacotes, clicar em “adicionar pacote”.
• Diárias/Taxas: a solicitação pode ser feita pelo 
nome da taxa/diária ou código.
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São disponibilizadas todas as solicitações dos pacientes internados, como registros de 
procedimentos, diárias, materiais, medicamentos, dietas e OPME.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu:  “Solicitação de prorrogação de Internação” 

Obs.: se necessário mais campos de taxas, clicar em 
“adicionar taxas/diárias”.
• Materiais/Medicamentos: a solicitação pode 
ser feita, pela descrição, por código do produto, 
TUSS, etc.

Obs.: se necessário mais campos para incluir mat/med, 
clicar em “adicionar mat./med”.
• OPME: a solicitação pode ser feita, pela 
descrição, por código do produto, TUSS, etc.

Obs.: se necessário mais campos para OPME, clicar em “adicionar OPME”.

Se a guia não for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e 

 Solicitação de 

Prorrogação de Internação
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• Solicitante: nome do profissional que está 
solicitando o procedimento e/ou internação. 

• Executante: nome do local onde o paciente 
será internado.  

• Especialidade: campo preenchido 
automaticamente de acordo com o profissional 
indicado. Se o profissional tiver mais de uma 
especialidade, este campo poderá ser alterado.

• Natureza:  escolher o tipo de internação clínica, 
cirúrgica, obstetrícia, psiquiátrica ou pediátrica.
Regime: Tipo de atendimento: “Eletiva” e/ou 
“Urgência”

• Regime de internação: quando procedimento 
internado opção é “Hospitalar”
•Atendimento RN (recém-nascido):  Indica se 
o paciente é um recém-nascido que está sendo 
atendido por meio do contrato do responsável.
Se SIM, habilitará os campos nome e a data de 
nascimento, que devem ser preenchidos com os 

dados do RN (recém-nascido) – opção permitida 
apenas para crianças com menos de 30 dias, 
sem cartão próprio.
Usar NÃO quando o atendimento for prestado ao 
próprio beneficiário. 
• Indicador de Acidente: indica se o atendimento 
é devido a “Acidente ou doença relacionada ao 
trabalho”, “Trânsito”, “Outros”, “Não Acidente”. 
• Observações da Guia: informações 
complementares quando necessárias. 
• Procedimento já realizado: indica se o 
procedimento solicitado já foi realizado pelo 
cliente. “Sim” ou “Não”. 
• CID 10: Preencher com o Código Internacional 
de Doenças (NÃO OBRIGATÓRIO)
• Hipótese diagnóstica: campo obrigatório, 
quadro clínico do paciente, previsão de 
tratamento, etc. ...

• Procedimento: é necessário lançar “código do 
procedimento de visita hospitalar” e lançar nas 
mesmas quantidades as diárias na aba “taxas”
• Descrição: descrição do procedimento (será 
preenchido automaticamente de acordo com o 
código solicitado). 
• Quantidade: indicar a quantidade do 
procedimento solicitado. 
Neste botão “Adicionar Procedimento” é 
possível aumentar o número de linhas para 

inclusão de mais procedimentos.  
• Pacotes: Procedimentos com codificação 

Na aba “Guia Principal”,	informe	o	número	da	autorização	da	GIH do cliente.
Se digitar guia número da guia errada, aparecerá um alerta (!):

Atenção, esse campo não faz busca de número de guia, é preciso informar o número 
da guia inicial.

Na aba “Prorrogação de Internação”, é necessário preencher uma série de dados em um 
formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de cada solicitação na lista: 

acordada por meio de pacote.
• Taxas: Uso de taxas inerentes ao procedimento 
solicitado.
• Materiais e Medicamentos: Uso de materiais 
e/ou medicamentos inerentes ao procedimento 
solicitado. 
• OPME: Se tem previsão do uso de OPME.
Anexos: Para anexar documentos, laudos, 
solicitações médicas entre outros. 
• Observação/Justificativa da Guia: incluir 

informações extras sobre a solicitação. 
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Se a guia não for autorizada, o sistema apresentará alertas (!) constando as informações e 
orientações	da	não	autorização.	

Solicitação de exames e procedimentos ambulatoriais eletivos e de emergência.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “Pedido de Exame Ambulatorial”.

Após liberação da auditoria médica, basta “confirmar” e emitir a senha de liberação:

Pedido de Exame 
Ambulatorial 
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• Regime: Exame e/procedimento “Eletivo” ou 

“Urgência”

• Tipo de atendimento: Pequena cirurgia, terapias, 

consultas, exames, quimioterapia, radioterapias, etc. 

• Atendimento RN (recém-nascido): indica se o 

paciente é um recém-nascido que está sendo 

atendido por meio do contrato do responsável.

Se SIM, habilitará os campos nome e a data de 

nascimento, que devem ser preenchidos com os 

dados do RN (recém-nascido) – opção permitida 

apenas	para	crianças	com	menos	de	30	dias,	sem	

cartão próprio.

Usar NÃO quando o atendimento for prestado ao 

próprio	beneficiário.	

• Indicador de Acidente: indica se o atendimento 

é devido a “Acidente ou doença relacionada ao 

trabalho”, “Trânsito”, “Outros” , “Não Acidente”. 
• Procedimento já realizado: indica se o 

procedimento	solicitado	já	foi	realizado	pelo	cliente.	

“Sim” ou “Não”. 

• CID 10:  preencher com o Código Internacional de 

Doenças (NÃO OBRIGATÓRIO)

• Hipótese diagnóstica: campo obrigatório, quadro 

clínico do paciente, previsão de tratamento, etc.

• Número da Guia Referenciada: Informar o 

número	da	autorização	da	consulta	do	cliente	

(campo não obrigatório).

• Procedimentos/exames: Para incluir, digite o 

código do procedimento e pressione a tecla “TAB/

Enter”, ou pesquise pelo nome, clicando na “Lupa” e 

em	seguida	“Localizar”.

• Código: Código do procedimento solicitado.  

• Descrição: Descrição do procedimento (será 

preenchido automaticamente de acordo com o 

código solicitado).  

• Quantidade: Indicar a quantidade do procedimento 

solicitado.  

No botão “Adicionar Procedimento” é possível 

aumentar o número de linhas para inclusão de mais 

procedimentos.  

• Taxas: Uso de taxas inerentes ao procedimento 

solicitado. 

• Materiais e medicamentos: Uso de materiais e ou 

medicamentos inerentes ao procedimento solicitado. 

O ícone  “estrela” vai adicionando os 
exames/procedimentos nos favoritos.

Na aba “ Pedido de exames e procedimentos ambulatoriais”, é necessário preencher uma 
série de dados em um formulário, os campos em vermelho são obrigatórios. Entenda o descritivo de 
cada solicitação na lista: 

• Solicitante:	nome	do	profissional	que	está	

solicitando a consulta, procedimento e/ou 

internação. 

• Especialidade: campo preenchido 

automaticamente	de	acordo	com	o	profissional	

indicado.	Se	o	profissional	tiver	mais	de	uma	

especialidade, este campo poderá ser alterado.

Localizar	exame/procedimento	por	nome	
ou por código.



2928

Clicar em “Gerar pedido”.

Se a guia não for autorizada, o sistema 
apresentará alertas (!) constando as 
informações e orientações da não 
autorização.	 Se a guia for autorizada, o sistema 

apresentará a seguinte informação: 

Enquanto paciente estiver internado, 
sistema não permite a liberação de exame 
e/ou procedimento ambulatorial. 
Gerando a crítica abaixo:

Pedidos de exames apenas para pacientes internados.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu:  “Pedido de Exame de Internação” 

OBS: Se o beneficiário já possui uma guia emitida com o 

mesmo procedimento aparecerá a mensagem abaixo:

 Pedido de Exame 
de Internação



3130

• Procedimentos/exames: Para incluir, digite o 

código do procedimento e pressione a tecla “TAB/

Enter”, ou pesquise pelo nome, clicando na “Lupa” e 

em	seguida	“Localizar”.

• Código: Código do procedimento solicitado. 

• Descrição: Descrição do procedimento (será 

preenchido automaticamente de acordo com o 

código solicitado). 

• Quantidade: Indicar a quantidade do procedimento 

solicitado. 

Neste botão “Adicionar Procedimento” é possível 

aumentar o número de linhas para inclusão de mais 

procedimentos.  

• Taxas: Uso de taxas inerentes ao procedimento 

solicitado 

• Materiais e medicamentos: Uso de materiais e/ou 

medicamentos inerentes ao procedimento solicitado. 

Se o paciente está internado, o sistema não solicita a justificação da biometria.

Se a guia não for autorizada, o sistema 
apresentará alertas (!) constando as 
informações e orientações da não 
autorização. 

Se a guia for autorizada, o sistema 
apresentará a seguinte informação: 

Na aba “Pedido de Exame de Internação”, é necessário preencher uma série de dados em um 
formulário, preencha todos os campos obrigatórios e conforme necessidade, de acordo com os 
termos utilizados.

• Codigo do beneficiário: nessa opção a busca é 

pelo	código	ou	nome	do	beneficiário	(p/buscar	pelo	

nome clicar na lupa e escolher).

• Solicitante:	nome	do	profissional	que	está	

solicitando a consulta, procedimento e/ou 

internação. 

• Número da guia referenciada: Informar o número 

da	autorização	da	GIH	do	cliente.

• Data e hora da internação: data e hora da 

internação que está sendo referenciada.

• Natureza:	Informar	a	natureza	da	internação	

referenciada (clínica, pediátrica, psiquiátrica, 

obstétrica).

• Tipo de atendimento:	07-Sadt	Internado.

• Regime de internação: indica se o regime da 

internação	é	“Hospitalar”	/	“Hospital	dia”	/	“Domiciliar”.	
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 Confirmação de 
Pedido/Autorização

Nesta opção é possível confirmar as solicitações utilizando a senha de informada pelo bene-
ficiário ou consultando o sistema.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu:  “Confirmação de Pedido/Autorização” 

É possível localizar a guia através do número da 
mesma, nome ou código do beneficiário.
É possível visualizar os exames/
procedimentos na guia - clicar no ícone (+). 

Autorização: Para solicitar a autorização, 
preencha o campo de acordo com o 
número que consta no protocolo gerado 
pelo médico solicitante, ou clique no botão 
“Lupa” e faça a pesquisa por pedidos 
disponíveis para o beneficiário.

Guia liberada pela auditoria 
Caso a solicitação já esteja liberada pela auditoria e o pedido disponível no sistema para 
confirmação/emissão,	a	seguinte	tela	aparecerá	após	o	código	da	guia	ser	informado:	
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Nesta opção é possível realizar a consulta das guias de exames e procedimentos ambulatoriais 
e consulta das guias geradas, autorizadas ou não, por meio de relatório.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “Relação de Guias Emitidas” 

Após inserir o número da Guia, é necessário preencher os campos com a “data e hora da 
internação”. Para confirmar a elegibilidade do beneficiário, serão solicitados dados como CPF, 
data de nascimento ou nome da mãe (se estiver com o plano regularizado e o procedimento 
dentro da validade correta). 

Com a confirmação de autorização, a seguinte mensagem surgirá na tela: 

Obs.: O sistema só vai carregar os procedimentos que o prestador realizar. Por exemplo: se o prestador é de 
análises clínicas, o sistema não apresentará exames de imagem liberados para o cliente.

 Relação de 
Guias Emitidas
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Clicando em “anexos “será possível escolher 
os arquivos a serem anexados, tais como 
pedido médico, laudos etc.

Em mensagens, o prestador pode abastecer a guia com informações extras sobre o pedido 
médico, que serão visualizadas pela Central de Autorizações.

A mensagem ficará registrada na guia após o preenchimento, conforme exemplo ao lado::

Após preenchimento dos filtros desejados, é preciso clicar em “Listar Autorizações”. Através 
dessa relação, haverá o acesso as seguintes opções:

Imprimir guia: realiza a impressão da guia 
no padrão TISS (ícone disponível quando 
guia liberada ou faturada).  

 Editar guia: Nesse campo, é possível 
visualizar os itens solicitados na guia e 
preencher a data de alta do paciente.



3938

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “Relação de Guias emitidas” 

Configure o filtro para escolher a guia que será liberada como alta do sistema, como no 
exemplo:

  Liberar Alta 
do Sistema

Preencher a data, horário e o leito que o paciente estava:

Cancelar Guia: o cancelamento da guia possui um campo obrigatório para justificar o motivo 
do cancelamento. Não será possível editar, cancelar ou excluir as guias depois de faturadas.

Impressão de Protocolo: possibilita a 
impressão da guia em formato de protocolo.

Mensagem da Guia: no campo 
“mensagens”, é possível realizar a 
comunicação entre auditoria médica e 
prestador, ou solicitante e solicitação das 
guias, selecionando as opções “Pedido de 
exame” e/ou “solicitação de internação”.
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Para visualizar as mensagens anexadas, basta abrir a guia onde consta uma mensagem 
pendente e clicar na opção “Ciente”. Para responder, é necessário clicar em “Inserir 
mensagem”. 

Neste menu estão disponíveis as solicitações que receberam questionamentos, pedidos de 
outras informações e/ou anexos por parte da auditoria. Nesse submenu, também é possível 
enviar e trocar mensagens com a operadora.

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “Relação de Guias pendentes” .

Através desse menu, é possível acompanhar as solicitações onde houve questionamentos, 
solicitação de informações e/ou anexos por parte da auditoria.

  Relação de 
Guias Pendentes
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Acesso aos pedidos de exames, utilizando o número da guia. 

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “Consultar guias” . Colocar o Nº da autorização, clicar em “Consultar”

Quando o prestador informar o número da guia, e ela já estiver confirmada para outro prestador, 
o sistema apresentará a seguinte mensagem:

Se a guia for confirmada para o prestador, as seguintes informações aparecerão na tela:

Consultar Guias
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Nessa opção, é possível alterar a data do procedimento que será remarcado pelo médico 
(quando for necessário).

Menu: “Emissão de Guias” >  Submenu: “ Alterar data de confirmação de atendimento” .

É necessário indicar o número da guia gerada e clicar em “consultar:”

A seguir, é necessário preencher a data correta e clicar em “Alterar”, validando a nova data de 
realização:

 Alterar data de confirmação 
de atendimento
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Confira os 
materiais sobre 

Faturamento 
e Informações 
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