






Validação de XML no Portal – Itens validados

1) Validações a nível de Guia do XML

Código 
do Erro 

Descrição Ocorre quando Como corrigir

G001 Senha/Autorização(NUMERO_DA_GUIA_NA_OPERADORA) não cadastrada na 
operadora ou Guia do Prestador de número 
(NUMERO_DA_GUIA_DO_PRESTADOR) não pertence ao prestador: 
CODIGO_DO_PRESTADOR. Verifique o número da senha/autorização ou guia do 
prestador informado.

Prestador informou no XML um numero de guia na 
operadora (<numeroGuiaOperadora>) que não existe
na operadora OU quando o prestador informa um 
número de guia de prestador  
(<numeroGuiaPrestador>) que não pertence a ele ou
não existe.

Corrigir o número da guia na operadora ou número 
da guia do prestador e enviar o XML novamente

G002 Esta guia [senha: (SENHA_AUTORIZACAO) - número: 
(NÚMERO_DA_GUIA_NA_OPERADORA) já foi cobrado no lote de número : 
NUMERO_LOTE_PRESTADOR- Número do Protocolo  na Operadora [CTAMED 
CODIGO_PROTOCOLO_NA_OPERADORA 
Ação: Remova esta guia/conta do XML e envie novamente ou entre em contato 
com Operadora

Prestador enviou uma guia no XML que já foi 
cobrada em outro XML dele. A mensagem irá 
informar qual o número do lote previamente enviado 
por ele assim como o número do protocolo na 
Operadora. 

Remover número da guia informada na mensagem e 
enviar o XML novamente.

G003 Não foi localizado beneficiário com o número de carteira 
NUMERO_CARTEIRA_BENEFICIARIO  número identificador: 
CODIGO_BIOMETRIA_BENEFICIARIO

Número da carteira do beneficiário informado no XML
não existe na operadora

Corrigir número da carteira do beneficiário e 
submeter XML novamente.

G004 Nome do beneficiário em branco ou inferior a 3 caracteres. Valor informado: 
NOME_BENEFICIARIO

Nome do beneficiário em branco ou com menos de 3 
caracteres

Corrigir nome do beneficiário e submeter XML 
novamente.

G005 Prestador executante [Código: 'CODIGO_PRESTADOR_NA_OPERADORA – 
CPF/CNPJ: CPF_CNPJ_DO_PRESTADOR_NA_OPERADORA da guia 
NUMERO_DA_GUIA_DO_PRESTADOR não existe ou está inativo. Entre em 
contato com Operadora

Código/CPF/CNPJ do Prestador informado no XML 
está incorreto.

Verifique se o valor do campo está correto. De 
preferência utilizar o CODIGO DE PRESTADOR NA 
OPERADORA. Se persistir o erro entre em contato 
com a operadora para identificar o valor do seu 
código de cadastro.

G006 Prestador executante [Código: CODIGO_PRESTADOR_NA_OPERADORA] - 
CPF/CNPJ: CPF_CNPJ_DO_PRESTADOR_NA_OPERADORA  da guia  
NUMERO_DA_GUIA_DO_PRESTADOR não existe ou está inativo. Entre em 
contato com Operadora

Prestador está inativo na operadora. Entrar em contato com a operadora para ativar o seu 
cadastro.

G007 Contratado executante [Código: CODIGO_PRESTADOR_NA_OPERADORA] - 
CPF/CNPJ: CPF_CNPJ_DO_PRESTADOR_NA_OPERADORA  da guia  
NUMERO_DA_GUIA_DO_PRESTADOR não é igual ao Prestador que enviou o 
XML : CODIGO_PRESTADOR_QUE_ENVIOU_XML

O prestador da guia é diferente do prestador que 
está enviando o XML.

Verifique o código do prestador executante da guia e 
confronte com o código do Prestador que está 
enviando o XML.



2) Validações a nível de procedimento de cada Guia do XML

Código 
do Erro 

Descrição Ocorre quando Como corrigir

P001 O procedimento CODIGO_DO_PROCEDIMENTO - 
DESCRICAO_DO_PROCEDIMENTO não se encontra cadastrado ou não foi 
associado ao prestador.
Ação: 1 - Cadastrar procedimento, opção: Contas Médicas/Tabelas/Procedimentos 
ou 2 - Associar o procedimento ao prestador(DE-PARA), opção: Contas 
Médicas/Prestadores/Associação de Procedimentos

O procedimento informado no XML não existe na 
operadora ou não tem DE/PARA cadastrado para ele.

Corrija o código do procedimento informado e 
submeta o XML novamente.

P002 Prestador [Código: CODIGO_PRESTADOR_NA_OPERADORA] não tem 
permissão para executar PROCEDIMENTO CODIGO_DO_PROCEDIMENTO na 
vigência: DATA_EXECUCAO_DA_GUIA - Glosa detalhes: 
[CODIGO_GLOSA_DA_OPERADORA 
DESCRICAO_GLOSA_DA_OPERADORA]
 Ação: Solicitar que a operadora dê permissão para execução deste procedimento 
na tela de Prestadores (Grupo de Procedimentos)

O prestador não tem permissão para executar o 
procedimento informado no XML. 

Solicite que operadora dê permissão para execução 
deste procedimento na tela de Prestadores (Grupo 
de Procedimentos)

P003 Procedimento em Carência [Mátricula: NUMERO_CARTEIRA_BENEFICIARIO] 
usuário não tem permissão para utilizar o PROCEDIMENTO 
CODIGO_DO_PROCEDIMENTO na data :   DATA_EXECUCAO_DA_GUIA


