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FATURAMENTO ELETRÔNICO TISS XML 

O Faturamento Eletrônico de procedimentos em saúde deverá ser realizado de 

forma que atenda as normas descritas da TISS regulamentadas pela ANS. Para isso, a 

Postal Saúde disponibiliza na ÁREA RESTRITA a ferramenta de envio eletrônico (XML). 

O Credenciado poderá realizar o acesso mediante identificação de login e senha. 

O acesso é realizado no site www.postalsaude.com.br por meio do ícone ÁREA 

RESTRITA na aba superior da página principal. 

 

1. Informe login e senha e clicar no ícone ENTRAR. 

 

2. Ao acessar a área restrita do Credenciado, clique no ícone MENU e depois na opção 

ENVIO E CONSULTA ARQUIVO TISS. 

 

http://www.postalsaude.com.br/
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3. Clique em NOVO ENVIO DE MENSAGEM TISS, no canto inferior da tela:  

 

 

4.Clique no ícone ESCOLHER ARQUIVO. 

 

 



 

 

Faturamento Eletrônico TISS XML | Página 3 de 11 
 

 

5. Ao selecionar o arquivo XML a ser enviado, ele passará pela validação dos schemas 

(XSD) e, sendo validado, será apontado na cor verde: 

 

 

6. Ao clicar no botão PROCESSAR, o arquivo passará por todas validações e, não 

sendo identificada nenhuma inconsistência, será mostrada a mensagem em verde: 

ARQUIVO ENVIADO COM SUCESSO. ACOMPANHE O STATUS DO 

PROCESSAMENTO NO ARQUIVO RETORNO. 
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6.1. Para acessar o download do arquivo de retorno no formato XML, clique em 

EFETUAR DOWNLOAD DE XML RETORNO e será mostrado já em formato XML, 

identificando o número da transação, lote e protocolo. 

 

 

 

6.2. Visualização do arquivo de retorno: 
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7. Quando ocorrer inconsistências no arquivo postado, elas serão acusadas por meio 

de mensagens de erro no canto inferior da página. 

 

8. Os lotes importados poderão ser revistos por meio da opção de consulta, 

preenchendo no filtro as DATAS INICIAIS e FINAIS e clicando em FILTRAR. Será 

mostrada uma grade contendo todos os arquivos importados no período informado.  

8.1. Ao clicar no ícone da LUPA, será disponibilizado o formulário de Protocolo 

Eletrônico. 
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8.1. Para imprimir o formulário de Protocolo Eletrônico, clique em IMPRIMIR. Para 

retornar à tela anterior, clique em VOLTAR. A impressão do Protocolo Eletrônico deve 

seguir capeando a documentação física de cobrança enviada. 

 

 

9. O Credenciado deverá ater-se às seguintes considerações: 

 

9.1. O processo de cobrança pela ferramenta eletrônica não elimina o envio de 

documentação física, de modo que reforçamos a necessidade de que em cada envelope 

conste a seguinte relação documental: 

a) O formulário do Protocolo Eletrônico (DETALHES DA GUIA NO PADRÃO 

TISS); 

b) O formulário de Capa de Lote preenchido e assinado com a identificação do 

Recebedor (CNPJ ou CPF e NOME); 

c) O documento fiscal (caso o Credenciado não seja optante da modalidade PRÉ-

FATURAMENTO); 
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d) A documentação complementar cabível (guia de solicitação de internação, 

pedido e/ou relatórios médicos; relatórios de profissionais não-médicos; 

detalhamento de materiais e/ou medicamentos, relatórios de auditoria externa); 

e) Para cobrança de procedimentos seriados, envio de assinaturas unitárias por 

sessão realizada; e 

f) Fica dispensado o envio da guia de cobrança do padrão TISS com as mesmas 

informações contidas no arquivo XML (uma vez que ele já a substitui). A 

dispensa, porém, acontece desde que o credenciado cumpra a exigência de 

envio da documentação complementar, apondo a assinatura do beneficiário em 

uma cópia da identificação da carteirinha e documento com foto, ou guia TISS 

de comprovante presencial (modelo disponível no site da Postal Saúde). 

 

9.2. Toda documentação física correspondente ao faturamento deve ser endereçada à 

CAIXA POSTAL 1044 – Carapicuíba – São Paulo/SP, CEP: 06326-970, incorrendo 

em atraso de processamento se o faturamento for endereçado para outra localidade. 

 

9.3. Os arquivos eletrônicos sem documentação física correspondente não serão 

aproveitados para efeito de processamento e posterior pagamento, mesmo tendo sido 

retornada mensagem de envio com sucesso 

 

9.4. Para adequação à Terminologia Unificada de Saúde Suplementar (TUSS) 

determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Resolução 

Normativa nº 305, de outubro de 2012, reforçamos que a Postal Saúde desabilitou as 

versões anteriores a 3.03.01 e 3.03.02, desde 1º de dezembro de 2017. 

 

9.5. A informação no arquivo XML do Código da Tabela de Domínio deve ser objeto de 

rigoroso preenchimento, visto que a não especificação da tabela correspondente 

ocasionará no pagamento dos serviços de forma incorreta, por isso destacamos: 
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Cód. 

Tabela 
Descrição 

Versão 

TISS 
Tabela Utilização 

Tabela 

18 

Terminologia de 

Diárias, taxas e gases 

medicinais 

3.03.01 e 

3.03.02 

TUSS Utilizar códigos TUSS 

Tabela 

19 

Terminologia de 

Materiais e Órteses, 

Próteses e Materiais 

Especiais (OPME) 

3.03.01 e 

3.03.02 

TUSS Utilizar códigos TUSS 

Tabela 

20 

Terminologia de 

Medicamentos 

3.03.01 e 

3.03.02 

TUSS Utilizar códigos TUSS 

Tabela 

00 

Tabela Própria 

Operadora 

3.03.01 e 

3.03.02 

NÃO 

TUSS 

Utilizar códigos da 

tabela comercial 

SIMPRO e ou 

BRASÍNDICE ou de 

negociação prévia 

diferenciada para 

material, 

medicamento, 

procedimentos e 

eventos em saúde, 

considerando a 

quantidade de 

caracteres a serem 

preenchidos (uso de 

"dez" dígitos - 

preenchimento com 

zero à esquerda para 

SIMPRO e ou 

BRASÍNDICE). 
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Cód. 

Tabela 
Descrição 

Versão 

TISS 
Tabela Utilização 

Tabela 

22 

Terminologia de 

Procedimentos e 

eventos em saúde 

3.03.01 e 

3.03.02 

TUSS Utilizar códigos TUSS 

Tabela 

98 

Tabela Própria de 

Pacotes 

Procedimentos 

Médicos 

3.03.01 e 

3.03.02 

TUSS Utilizar códigos dos 

procedimentos e 

preço do pacote. A 

não especificação da 

tabela (98) no arquivo 

XML e o 

preenchimento do 

grau de participação, 

ocasionará o 

processamento 

apenas pelo valor 

individual do 

honorário ou taxa, e 

não dos itens 

conforme negociação 

em pacote, 

incorrendo em glosa. 

 

Não serão aceitas codificações genéricas nas cobranças de materiais, 

medicamentos, taxas e OPME. 
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RECURSO DE GLOSA ELETRÔNICO TISS XML 

A Postal Saúde disponibilizará, na área restrita do Credenciado, todo dia 5 e 20 

de cada mês, o demonstrativo de análise de conta, com o detalhamento de 

guia/beneficiário/evento/valor/motivo de glosa, de modo a viabilizar a análise e o 

processo de recurso de glosa. 

 O recurso de glosa em XML disponibilizado na área restrita do Credenciado, no 

site da Postal Saúde, segue o mesmo acesso do faturamento eletrônico mencionado 

acima. 

 As glosas praticadas ficarão disponíveis para recurso pelo período de 60 dias a 

partir da data do cronograma padrão da operadora. 

Após a impressão do formulário protocolo eletrônico, é importante acompanhar, 

por cada NÚMERO DE PROTOCOLO, o retorno da Operadora, em observância à data 

de processamento detalhada no cronograma de entrega de faturamento disponibilizada 

pela Postal Saúde em seu site, sendo necessário a solicitação de demonstrativo de 

análise de conta, via XML. 

É importante que o Credenciado observe que o NÚMERO DE PROTOCOLO, 

informado no formulário protocolo eletrônico (DETALHES DA GUIA NO PADRÃO TISS), 

é a chave para realizar a transação de solicitação do arquivo de retorno, via XML, para 

captura das análises dos eventos (Demonstrativo de Análise de Conta). 
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Os arquivos de retorno das importações dos lotes em XML são disponibilizados 

apenas na situação Processado.  

A partir da disponibilização do demonstrativo de análise de contas médicas, o 

Credenciado poderá efetuar o download, em formato XML, com o resultado das análises 

para realização do recurso de glosa e posterior seleção do arquivo XML, recurso a ser 

enviado para análise da Operadora. 

Nesta fase, o Credenciado utilizará a mesma ferramenta de upload 

disponibilizada, na área restrita, para envio de faturamento eletrônico, seguindo o 

mesmo passo a passo. 

Para informações que facilitam a operação do plano de saúde referente ao envio 

eletrônico de cobrança e recurso de glosa de contas médicas e odontológicas, a Postal 

Saúde disponibiliza a seus Credenciados os seguintes canais: 

Atendimentos exclusivamente para faturamento eletrônico provedoras: 

REGIÕES SUL E SUDESTE 

Central de Relacionamento Orizon 

Regiões metropolitanas (3003-7333) e demais regiões (0800 724 7333) 

 

REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO OESTE 

Central de Relacionamento Trix TI 

Regiões metropolitanas (4020-0933) e demais regiões (0800 061 0010) 

 

Atendimentos exclusivamente sobre área restrita do credenciado 

Central de Atendimento ao Prestador (0800 888 8118) 

 

 

 


