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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO (1) AUTORIZADOR WEB e (2) PORTAL DO CREDENCIADO
Versão 4.0 – fevereiro/2019
1.

AUTORIZADOR WEB

Esta ferramenta permite que o prestador tenha acesso à:
Solicitar Autorizações – Nova Guia;
Consultar Histórico de Solicitações;
Acompanhar o Histórico de produtividade;
Consultar Extrato de Pagamento e/ou Glosas;
Enviar Faturamento (sem uso do XML)

Tela de acesso inicial ao Portal do Credenciado:
Usuário e senha: será fornecido pelo Gestão de Rede

a)

Autorização de Consulta pelo portal – Somente para consultas eletivas 10101012.

Passo 1 (Guia de Consulta):
Clicar em ‘Nova Guia’ • Clicar em ‘Consulta’ • Preencher os campos: Matrícula e Data de Nascimento
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Passo 2 (Guia de Consulta): Preencher os campos da solicitação (“*” - Campos obrigatórios)

b)

Autorização de SADT pelo portal

Indicado para: Consultas de Pronto Socorro; Consulta acompanhada de outros procedimentos/exames; Exames externos eletivos ou urgência.
Passo 1 (SADT) no site: Clicar em ‘Nova Guia’ e em seguida ‘SADT e Preencher os campos: Matrícula / Data de Nascimento

Passo 2 (SADT): Preencher os campos da solicitação (“*” - Campos Obrigatórios)

Após o preenchimento de todos os campos, clique em “confirmar” e o site apresentará todas as informações da transação com o resultado, que
poderá ser “autorizado”, “em estudo” ou “negado”. Em caso de negativas o site apresentará motivo.
Os procedimentos serão autorizados ou negados no momento da confirmação. Para visualizar o status atual de sua Guia de Autorização, vá ao
Menu Inicial, e selecione a opção “Histórico das Solicitações”. Na linha da respectiva guia terá a “Situação” e quais procedimentos devem
tomados em “+ info” (quadro abaixo).
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Rotina para Guias “Negadas”, ou “Em estudo”:
E-mail: autorizacao@planoscs.com.br
Informar no campo “Assunto” o nome do usuário e o número da Guia;
Anexar documentos correspondentes à solicitação (Pedido, relatórios, laudos etc.).
Atendimentos que necessitam autorização imediata, entrar em contato Telefone: (13) 3211-0600 Ramais: 635 ou 621 ou 622 (Horário
administrativo) ou 4007-2250 (24 Horas)
WhatsApp: (13) 99753-0319 (Horário administrativo)
Rotina para Internações de Urgência e/ou Prorrogações:
E-mail autorizacaoexterna@planoscs.com.br
Informar nome do beneficiário, número da carteira;
Relatório do médico solicitante contendo hipótese diagnostica e tratamento proposto.
Sinalizar códigos TUSS inerentes aos procedimentos.
Para Prorrogações de internação o prazo é de 48 horas, após a data da diária inicial a que se refere.
As solicitações serão analisadas e retornadas pela OPERADORA, de acordo com o processo já existente, respeitando os prazos estabelecidos pela
ANS.
c)

Cancelamento Guia Autorização
Passo 1: Clicar no menu superior ‘Histórico de solicitações’ para verificar o número da guia emitida que deverá ser cancelada;
Passo 2: Clicar no “X” vermelho;
O CREDENCIADO só poderá cancelar guia emitidas por ele.

d)

FATURAMENTO (Destinados a credenciados que não fazem o faturamento via XML):
Passo 1: Clicar no menu superior “Faturamento” (quadro abaixo)

Passo 2: Clicar em “Novo Lote” para criar um lote.

Passo 3: A competência do lote é inserida automaticamente, de acordo com a data de entrega do faturamento.
Selecione o tipo de Guia contida no lote (quadro abaixo) e Clique em “Próximo” (quadro abaixo);
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Passo 4: Selecione as Guia desejadas (a pesquisa poderá ser por guia ou por período);
Ícone sinalizado, Guia não autorizada e não poderá ser inclusa no lote (quadro abaixo);

Passo 5: Selecione as guias que formarão o lote (quadro abaixo);
Clique em “Incluir Selecionadas” (quadro abaixo);
Caso queira selecionar todas as Guias expostas na tela, clique “Incluir Todas” (quadro abaixo);
Cada lote tem capacidade para 100 guias, case exceda, crie novo lote;
Após inclusão das guias no lote, aparecerá no lado inferior esquerdo a quantidade de guias inclusas no lote; (quadro abaixo);

Passo 6: As guias selecionadas compõem “Seu lote atualmente”;
Caso queira remover uma guia, selecione e clique em “Remover selecionadas”;
Após inclusão das guias, clique em “Enviar p/ operadora” (quadro abaixo);

Passo 7: Após o envio do lote para operadora, abrirá o Resumo contendo seguintes informações: Prestador • Competência • Tipo Lote •
Valor Total • Quantidade Total de Guias • Quantidade de Lotes Criados • Ocorrência de Erros;
O faturamento físico deverá estar na sequência exata da relação gerada pelo Autorizador Web;
O “Resumo de Processamento de Lote” deverá ser entregue junto ao faturamento físico.
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Passo 8 – Após o envio, o lote é registrado na tela inicial “Faturamento”, Contendo ID • Tipo Lote • Descrição Lote • Protocolo • Data
Envio • Situação • Valor Total (quadro abaixo);
Lote com Situação “Recebido”, é possível editar e/ou encerrar o lote (quadro abaixo);
Lote com Situação “Em Analise” não é possível editar o lote, apenas imprimir o Resumo (quadro abaixo).

e) EXTRATO DE PAGAMENTO E GLOSAS;
Passo 1: Clique em “Extrato de Pagamento”

Passo 2: Pesquise o período desejado;
Escolha o item “Extrato de Glosas” ou “Demonstrat. Análise” para acompanhar os pagamentos realizados.

