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1.1 Acesso WEB
Para solicitações e acompanhamento de autorizações, o Prestador deve utilizar o seu sistema de Autorizador WEB.
Basta entrar no site da Postal Saúde, através da Central do Credenciado (1). Após, deve clicar em Autorizador WEB (2)
ou na imagem com os dois cadeados – Autorização Eletrônica(3).

1.2 Solicitação de guia de Internação
1)

Selecionar a aba do tipo de Internação (1) e clicar a opção “Solicitação de Internação”(2);

1
2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Salvar] que se encontra no início da tela de solicitação da
autorização.
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OBSERVAÇÃO – Figura 1

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para análise
do procedimento.
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar o
beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do Beneficiário
aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar o
preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém-nascidos, com até 30 dias de vida.
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.
Data de realização do procedimento
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos de a solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem internados
- Cirúrgica: para solicitação de procedimentos cirúrgicos;
- Clinica: para tratamentos que não envolvam a realização de procedimentos cirúrgicos;
- Obstétrica: para atendimento de gestantes;
- Pediátrica: para atendimento de crianças;
- Psiquiátrica: para atendimento de pessoas com distúrbios mentais;
Motivo que levou o atendimento do Beneficiário: Não acidente, Trânsito, Outros e Trabalho;
Acomodação: de acordo com o contratado do plano
Quantidade de dias que, inicialmente, serão necessários durante a internação. Para pedidos de prorrogação,
encaminhar relatório médico datado, carimbado e assinado através fax ou anexar diretamente na
Solicitação.
- Hospitalar: para internações com tempo de duração superior a 12 horas;
- Hospital dia: para internações com tempo de duração de até 12 horas;
- Domiciliar: para internações em casa. O Beneficiário deve entrar em contato com a Postal Saúde para fazer
a solicitação do Home-Care;
Tipo de doença: Agudo ou Crônico;
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OBSERVAÇÃO – Figura 2

O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo
% antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
CID (classificação internacional de doenças): códigos que referenciam os sintomas do Beneficiário no
momento da internação.

3)

Após salvo, aparecera acima da Solicitação os botões para inserir eventos, anexos ou cancelar a solicitação.

4)

Para inserir eventos basta clicar na opção “Inserir Eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher campo
Descrição/Codigo com o código TUSS e o campo Quantidade. Caso haja mais algum procedimento a ser lançado,
clicar em Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema
volta para a tela com os dados d autorização.
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5)

O botão Validar/Salvar só aparece quando existem eventos inseridos na Solicitação

6)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante ao
Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de um
documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

1.3 Solicitação de guia de SP/SADT – Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e
Terapia
1)

Selecionar a aba de SP-SADT (1) e após o selecionar a opção “Solicitação de SP/SADT” (2);

1
2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Salvar] que se encontra no início da tela de solicitação da
autorização.
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OBSERVAÇÃO – Figura 3

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o e-mail cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.
Data de realização do procedimento
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos de a solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem internados
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar o
beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do Beneficiário
aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar o
preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém-nascidos, com até 30 dias de vida.
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O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo
% antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
Motivo que levou o atendimento do Beneficiário: Não acidente, Trânsito, Outros e Trabalho;

Tipo de atendimento a ser prestado: Exames, Terapias, Pequenas Cirurgias, etc...
Obs.:A rede credenciada não deve realizar escolha do tipo de atendimento em medicina
ocupacional, tabela de domínio 50, tema de utilização exclusiva da Operadora.
Qualquer observação que precise constar na Solicitação e não tenha nenhum campo específico;

3)

Após salvo, aparecera acima da Solicitação o os botões para inserir eventos, anexos ou cancelar a solicitação.

4)

Para inserir eventos basta clicar na opção “Inserir Eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher campo
Descrição/Codigo com o código TUSS e o campo Quantidade. Caso haja mais algum procedimento a ser lançado,
clicar em Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema
volta para a tela com os dados d autorização.

5)

O botão Validar/Salvar só aparece quando existem eventos inseridos na Solicitação

6)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante ao
Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de um
documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

1.4 Solicitação de Guia de Tratamento Odontológico - GTO
1)

Selecionar a aba do tipo Odontológica (1)1e após o selecionar a opção “Solicitação de GTO” (2);

2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Salvar], no topo da tela de solicitação da Solicitação.
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OBSERVAÇÃO – Figura 5

1

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para análise do
procedimento.
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a adoção de
práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como autorizações prévias, que
impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de urgência ou emergência.

2

Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar o beneficiário.
É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do Beneficiário aparecerão preenchidos
nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar o preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito para filhos, de
Beneficiários, recém-nascidos, com até 30 dias de vida.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o sistema.
Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do telefone 0800
881 8080, para que possamos corrigir este erro.
Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo % antes do
início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
- Tratamento Odontológico: Procedimentos odontológicos gerais
- Ortodontia:
- Auditoria:
- Exame Radiológico: Exames Radiológicos Gerais
- Urgência/Emergência: Atendimento de Urgência/Emergência
Qualquer observação que precise constar na Solicitação e não tenha nenhum campo específico;
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3)

Após salvo, aparecera acima da Solicitação os botões para inserir eventos, anexos ou cancelar a solicitação.

4)

Para inserir eventos basta clicar na opção “Inserir Eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher campo
Descrição/Código com o código TUSS e o campo Quantidade.

5)

Para cada procedimento Odontológico, deve ser colocado o local aonde o procedimento será feito (Arco, Hemi
Arco, Sextante, Dente, Face ou região – no caso das radiografias).

6)

Caso haja mais algum procedimento a ser lançado, clicar em Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para
um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema volta para a tela com os dados d autorização.
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7)

O botão Validar/Salvar só aparece quando existem eventos inseridos na Solicitação

8)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante ao
Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de um
documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

1.5 Solicitação de Guia de Consulta
1)

Selecionar a aba de Consulta (1) e após o selecionar a opção “Solicitação de Consulta” (2);

1

2)

2

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Salvar] que se encontra no início da tela de solicitação da
Solicitação.
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Autorizador Web – Jun/2017

1

2
3

4

5

6

7

Figura 6

CAMPO

1

2

3

4

5

OBSERVAÇÃO – Figura 6
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo %
antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar o
beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do Beneficiário
aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar o
preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém nascidos, com até 30 dias de vida.
Tipo de consulta: primeira, seguimento, pré natal ou por encaminhamento.
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Qual a especialidade que o Beneficiário será atendido. Para consultas médicas eletivas utilizar sempre o
código 1.01.01.012 - Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido). Para consultas
médicas de urgência e emergência utilizar sempre o código 1.01.01.039 – Consulta em Pronto Socorro. A
exceção para prestadores que possuem acordo específico.
Qualquer observação que precise constar na Solicitação e não tenha nenhum campo específico;

6
7

3)

Após o preenchimento, clicar no botão Validar.

1.6 Solicitação de Guia Anexa de Opme.
1)

Selecionar a aba de Consulta (1) e após o selecionar a opção “Solicitação de Consulta” (2);

2

2)

1

Preencher o número da Solicitação (senha) (3) no qual o(s) procedimento(s) referente ao OPME está sendo
analisado;

4
3

3)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Após o preenchimento de todos os campos (seguir passo a passo abaixo), clicar no botão [Continuar]
(4) que se encontra no início da tela de solicitação da Solicitação;
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Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato. Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.

6

Número da guia no sistema do Prestador (controle interno)

7

4)

Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o
símbolo % antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
Após o preenchimento dos campos (passo a passo anterior), clicar no botão [Continuar] (8) que se encontra no
início da tela de solicitação da Solicitação. Logo após, selecionar a opção [Inserir anexos – OPME] (9);

9

5)

Uma nova tela irá se abrir. Dar continuidade no preenchimento da solicitação, conforme orientação abaixo.
Após o preenchimento, clicar no botão [Salvar](13);
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10

Cirurgia Realizada:
- Sim: caso a solicitação do material seja referente a uma cirurgia já realizada – pós operatório;
- Não: caso a solicitação do material seja referente a uma cirurgia que ainda irá acontecer;
Data da Realização: Data que foi realizada a cirurgia ou a data que será realizada;

11

Relatório profissional embasando a solicitação;

12

Especificação ou esclarecimento adicional do profissional acerca do material solicitado.

13

Qualquer informação adicional aonde não contenha um campo específico a ser preenchido.

6)

Após salvar as informações, aparecerão duas opções acima do formulário: SOLICITAR OPME (14) (utilizar quando
possuir o código TUSS do material a ser solicitado) e SOLICITAR OPME SEM CODIFICAÇÃO (15) (utilizar quando
não possuir o código TUSS do material a ser solicitado – preencher com o nome do material). Escolher a opção
desejada e seguir conforme as orientações abaixo. O processo Solicitar OPME se repete quantas vezes existirem
materiais diferentes a serem lançados.
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Descrição do material Solicitado. Pode ser utilizado a codificação TUSS para encontrar o material ou colocar
o nome do material seguido do símbolo%. Ex.: gerador%. Após preencher com uma das duas formas citadas
anteriormente, clicar na lupa ou apertar a tecla [ENTER].
Código de referência do material no fabricante
Para todos os materiais solicitados, devem ser indicados três fornecedores. Selecionar a ordem de opção
de cada fornecedor:
- Primeira opção de fabricante
- Segunda opção de fabricante
- Terceira opção de fabricante
Número de registro do material na ANVISA.
Número da Solicitação de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado.
Qtd. Solicitada: Quantidade de materiais a serem solicitados.
Vl Unit. Solicitado: Valor unitário do material solicitado

SOLICITAR OPME SEM CODIFICAÇÃO (15):

15
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Descrição do material solicitado pelo prestador.
Para todos os materiais solicitados, devem ser indicados três fornecedores. Selecionar a ordem de opção
de cada fornecedor:
- Primeira opção de fabricante
- Segunda opção de fabricante
- Terceira opção de fabricante
Número de registro do material na ANVISA.
Número da autorização de funcionamento da empresa da qual o material está sendo comprado.
Qtd. Solicitada: Quantidade de materiais a serem solicitados.
Vl Unit. Solicitado: Valor unitário do material solicitado

1.7 Solicitação de Guia Anexas - Oncologia e Radioterapia

1)

Utilizada para solicitações de tratamentos quimioterápicos e radioterapias em pacientes que se encontram
internados, solicitações para beneficiários que estão fazendo algum outro procedimento ambulatorial ou até para
internações exclusivas para tratamento quimioterápico ou radioterapia.
Selecionar a opção Oncologia (1) no menu superior. Um menu no lado esquerdo da tela irá abrir, selecionar a
opção desejada (2) de acordo com as descrições abaixo:
ü Solicitação Radioterapia Ambulatorial: Quando o Beneficiário vai realizar uma Radioterapia Ambulatorial;
ü Solicitação Quimioterapia Ambulatorial: Quando o Beneficiário vai realizar uma Quimioterapia Ambulatorial;
ü Internação Exclusiva para Radioterapia: Quando o Beneficiário vai se internar para realizar uma Radioterapia;
ü Internação Exclusiva para Quimioterapia: Quando o Beneficiário vai se internar para realizar uma
Quimioterapia;
ü Anexo de Radioterapia em Internação: Quando o Beneficiáiro já se encontra internado e vai realizar uma
Radioterapia;
ü Anexo de Quimioterapia em Internação: Quando o Beneficiário já se encontra internado e vai realizar uma
Quimioterapia;
ü Pendências com o Prestador: Todas as solicitações que se encontram pendentes no sistema. As autorizações
que faltam documentos vão estar disponíveis nesta opção;
ü Todasas Solicitações: Todas as solicitações que se encontram no sistema;
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1
2

1.7.1 Solicitação de Radioterapia Ambulatorial
Para solicitações de Radioterapias em regime Ambulatorial.
1)

Selecione a aba “Oncologia” (1) e depois a opção “solicitação Radioterapia Ambulatorial” (2);

1
2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Continuar] que se encontra no início da tela de solicitação
da autorização.

1

2

3

4
Figura 11

17

Autorizador Web – Jun/2017

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 11

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
Número da guia atribuida pelo Prestador;
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar
o beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do
Beneficiário aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar
o preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém-nascidos, com até 30 dias de vida.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.

1
2

3

4

5

6

7

8

Figura 12

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 12

5

Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo
% antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.

6

7

8

Data em que será realizada a Radioterapia;
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos de a solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem internados
Qualquer observação que precise constar na Solicitação e não tenha nenhum campo específico;
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3)

Após continuar, uma nova janela irá se abrir. Preencher os dados solicitados de acordo com as orientações abaixo.

7

8
9

Figura 13

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 13

7

Data do diagnóstico, tipo de imagem usada no diagnóstico e CID’s;
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso

8

9
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10

11

Figura 14

CAMPO

10

11

4)

OBSERVAÇÃO – Figura 14
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Quimioterapia: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Campos: Número de campos de irradiação;
Dose por Dia(em Gy): Dose de radioterápico, expressa em Gy, por dia de tratamento;
Número de dias: Número de dias de tratamento previstos pelo profissional;
Dose total (em Gy): Dose total, expressa em Gy, a ser utilizada considerando o número de dias e dosagem
diária;
Data orevista para Início da Admiinstração: Data prevista para início da administração da radioterapia,
Observação: Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas
que julgue necessário;

Após o preenchimento, clicar no botão [Salvar] (12), que se encontra no canto superior direito do formulário;

12

5)

A opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” (13) vai se habilitar acima dos dados do Formulário. Clicar em
cima para dar continuidade na Solicitação;
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13

6)

Uma nova janela vai se abrir. Preencher os dados conforme orientação abaixo;

14

16

15

Figura 15

CAMPO
14
15
16

7)

OBSERVAÇÃO – Figura 15

Data prevista para administração da radioterapia;
Código identificador do procedimento solicitado pelo prestador, conforme tabela de domínio;
Quantidade do procedimento solicitado pelo prestador;
Caso haja mais de um medicamento a ser lançado, repita a operação, iniciando no item 6 desta explicação. Após
o lançamento dos medicamentos, ao lado da opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” aparecerá o botão
“Continuar” (17). Terminado o lançamento dos medicamentos, clique nessa opção.

17

8)

O sistema voltará para a tela inicial do preenchimento. Para anexar as justificativas (documentos) clicar na
opção “Anexar Documentos”;

18

9)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante ao
Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de um
documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

1.7.1 Solicitação de Quimioterapia Ambulatorial
Para solicitações de Quimioterapias em regime Ambulatorial.
1)

Selecione a aba “Oncologia” (1) e depois a opção “Solicitação Quimiooterapia Ambulatorial” (2);
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2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Continuar] que se encontra no início da tela de solicitação
da autorização.

1

2

3

4
Figura 16

CAMPO

1
2

3

4

OBSERVAÇÃO – Figura 16

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
Número da guia atribuida pelo Prestador;
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar
o beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do
Beneficiário aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar
o preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém nascidos, com até 30 dias de vida.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
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5

6

7

8

Figura 17

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 17

Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
5
6

7

8

3)

Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o símbolo
% antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
Data em que será realizada a Radioterapia;
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, Para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos da solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem internados

Qualquer observação que precise constar na Solicitação o e não tenha nenhum campo específico;
Após o preenchimento, acima do formulário com os dados anteriormente preenchidos, aparecerão 3 opções
conforme a imagem abaixo. Clicar na opção [Inserir anexos – Quimioterapia] (8).

8

4)

Seguir com o preenchimento conforme a orientação abaixo
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9

10

11
Figura 18

CAMPO
9
10
11

OBSERVAÇÃO – Figura 18

Peso (em kg), Altura (cm) e Superfície Corporal (m²)
Data em que o Beneficiário foi diagnosticado, CID(s) e o Plano Terapêutico a ser utilizado.
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
Tipo de Quimioterapia: Código do topo de quimioterapia solicitadam conforme tabela de domínio nº 58;
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12

13

14

Figura 19

CAMPO

12

13

14

OBSERVAÇÃO – Figura 19

ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Área Irradiada: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Ciclos: Número de ciclos previstos de tratamento;
Ciclo Atual: Número do ciclo atual do tratamento quimioterápico;
Intervalo Ciclos: Quantidade de dias entre os ciclos de tratamento;
Observação: Qualquer informação adicional que não foi possível colocar em nenhum dos campos anteriores
5) Após o preenchimento anterior, clicar no botão [Salvar], na parte superior direita da tela, Figura – 18;

6)

Uma vez salvo, a opção “Solicitar Item de Quimioterapia” irá aparecer (imagem abaixo). Clicar na opção (15) para
dar continuidade no processo de Solicitação;

15
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7) Preencher o formulário que irá aparecer na tela conforme orientações abaixo;

16
17
18

19
Figura 20

CAMPO
16
17
18
19

OBSERVAÇÃO – Figura 20

Data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico.
Descrição do medicamento solicitado;
Via de administração do medicamento, conforme tabela de dominio nº 62
Frequencia: Quantidade de doses do medicamento a serem administradas no dia;
Quantidade de doses: Doses previstas do medicamento no tratamento quimioterápico;

1.7.2 Solicitação de Guia: Anexo de Quimioterapia em Internação
Para solicitações de Quimioterapia, quando o Beneficiário já se encontra internado em uma outra autorização.
1)

Após selecionar a opção “Solicitação Quimioterapia Ambulatorial”, o sistema irá solicitar o número da Guia
Principal, está em que o Beneficiário está sendo atendido. Após o preenchimento, clicar no botão [Continuar](3)

3

2)

Um Formulário irá se abrir na tela. Preencher de acordo com orientações abaixo após o preenchimento clicar no
botão “Continuar”:
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4

5

6

7

Figura 21

CAMPO

4
5
6

7

OBSERVAÇÃO – Figura 21

Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para análise
do procedimento.
Número da Guia no sistema do Prestador
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o
símbolo % antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
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3)

Após o preenchimento, acima do formulário com os dados anteriormente preenchidos, aparecerão 3 opções
conforme a imagem abaixo. Clicar na opção [Inserir anexos – Quimioterapia] (8).

8

4)

Seguir com o preenchimento conforme a orientação abaixo

9

10

11
Figura 22

CAMPO
9
10
11

OBSERVAÇÃO – Figura 22

Peso (em kg), Altura (cm) e Superfície Corporal (m²)
Data em que o Beneficiário foi diagnosticado, CID(s) e o Plano Terapêutico a ser utilizado.
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
Tipo de Quimioterapia: Código do topo de quimioterapia solicitadam conforme tabela de domínio nº 58;
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12

13

14

Figura 23

CAMPO

12

13

14

OBSERVAÇÃO – Figura 23
ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Área Irradiada: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Ciclos: Número de ciclos previstos de tratamento;
Ciclo Atual: Número do ciclo atual do tratamento quimioterápico;
Intervalo Ciclos: Quantidade de dias entre os ciclos de tratamento;
Observação: Qualquer informação adicional que não foi possível colocar em nenhum dos campos anteriores

5)

Após o preenchimento anterior, clicar no botão [Salvar], na parte superior direita da tela, Figura – 12;

6)

Uma vez salvo, a opção “Solicitar Item de Quimioterapia” irá aparecer (imagem abaixo). Clicar na opção (15) para
dar continuidade no processo de Solicitação;
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15

7) Preencher o formulário que irá aparecer na tela conforme orientações abaixo;

16

17

18

19
Figura 24

CAMPO
16
17
18
19

OBSERVAÇÃO – Figura 24

Data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico.;
Descrição do medicamento solicitado;
Via de administração do medicamento, conforme tabela de dominio nº 62
Frequencia: Quantidade de doses do medicamento a serem administradas no dia;
Quantidade de doses: Doses previstas do medicamento no tratamento quimioterápico;

1.8 Solicitação de Guia: Anexo de Radioterapia em Internação
Para solicitações de tratamento de Radioterapia, quando o Beneficiário já se encontra internado em uma outra
Autorização.
1)

Após selecionar a opção “Anexo de Radioterapia em Internação”, o sistema irá solicitar o número da Guia
Principal, está em que o Beneficiário está Internado. Após o preenchimento, clicar no botão [Continuar](1)

1

2)

Um Formulário irá se abrir na tela. Preencher de acordo com orientações abaixo após o preenchimento
clicar no botão “Continuar”:
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2

3

4

5

Figura 25

CAMPO
2
3
4

5

OBSERVAÇÃO – Figura 25
Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para análise
do procedimento.
Número da Guia no sistema do Prestador
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.
Dados do médico que solicitou o procedimento. Preenchimento obrigatório.
Obs: O campo CBOS se refere a especialidade do médico solicitante. Para facilitar a busca, utilize o
símbolo % antes do início do nome. Ex.: %cardio ou %neuro.
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3)

Após o preenchimento, acima do formulário com os dados anteriormente preenchidos, aparecerão 3
opções conforme a imagem abaixo. Clicar na opção [Inserir anexos – Radioterapia](6).

6

4)

Seguir com o preenchimento conforme a orientação abaixo:

7

8
9

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 26

7

Data do diagnóstico, tipo de imagem usada no diagnóstico e CID’s;
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso

8

9

Figura 26
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10

11

Figura 27

CAMPO

10

11

OBSERVAÇÃO – Figura 27
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Quimioterapia: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Campos: Número de campos de irradiação;
Dose por Dia(em Gy): Dose de radioterápico, expressa em Gy, por dia de tratamento;
Número de dias: Número de dias de tratamento previstos pelo profissional;
Dose total (em Gy): Dose total, expressa em Gy, a ser utilizada considerando o número de dias e dosagem
diária;
Data orevista para Início da Admiinstração: Data prevista para início da administração da radioterapia,
Observação: Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas
que julgue necessário;

5)

Após o preenchimento, clicar no botão [Salvar] (12), que se encontra no canto superior direito do
formulário;

12

6)

A opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” (13) vai se habilitar acima dos dados do Formulário. Clicar em
cima para dar continuidade na Solicitação;

13
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7)

Uma nova janela vai se abrir. Preencher os dados conforme orientação abaixo;

14

15
16
Figura 28

CAMPO
14
15
16

OBSERVAÇÃO – Figura 28

Data prevista para administração da radioterapia;
Código identificador do procedimento solicitado pelo prestador, conforme tabela de domínio;
Quantidade do procedimento solicitado pelo prestador;

8)

Caso haja mais de um medicamento a ser lançado, repita a operação, iniciando no item 6 desta explicação.
Após o lançamento dos medicamentos, ao lado da opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” aparecerá o
botão “Continuar” (17). Terminado o lançamento dos medicamentos, clique nessa opção.

17

9)

O sistema voltará para a tela inicial do preenchimento. Para anexar as justificativas (documentos) clicar na
opção “Anexar Documentos”;

18

10) Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante
ao Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de
um documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

1.9 Solicitação de Internação com Quimioterapia
Para solicitações de Internação para procedimentos de Radioterapia.
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1)

Selecione a aba “Oncologia” (1) e depois a opção “Solicitação Quimioterapia Ambulatorial” (2);

1

2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Continuar] que se encontra no início da tela de
solicitação da autorização.

3

4

5

6
Figura 29

CAMPO
3
4
5

OBSERVAÇÃO – Figura 29
Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
Número da guia atribuida pelo Prestador;

Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar
o beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do
Beneficiário aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar
o preenchimento.
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6

Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém nascidos, com até 30 dias de vida.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.

7

8

9

10
11
12

13

14
15

16

17

Figura 30

CAMPO

7

8

OBSERVAÇÃO – Figura 30

Nome do solicitante da autorização, telefone de Contato e email de contato.
Obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para análise
do procedimento.
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
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9

10

11

12

13

14
15
16
17

autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.
Data de realização do procedimento
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, Para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos da solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem Internados
- Cirúrgica: para solicitação de procedimentos cirúrgicos;
- Clinica: para tratamentos que não envolvam a realização de procedimentos cirúrgicos;
- Obstétrica: para atendimento de gestantes;
- Pediátrica: para atendimento de gestantes;
- Psiquiátrica: para atendimento de pessoas com distúrbios mentais;
- Hospitalar: para internações com tempo de duração superior a 12 horas;
- Hospital dia: para internações com tempo de duração de até 12 horas;
- Domiciliar: para internações em casa. O Beneficiário deve entrar em contato com a URR para fazer a
solicitação do Home-Care;;
Quantidade de dias que, inicialmente, serão necessários durante a internação. Para pedidos de prorrogação,
encaminhar
relatório
médico
datado,
carimbado
e
assinado
através
do
email
(centraldeatendimento@postalsaude.com.br) ou anexar diretamente na Solicitação.
Acomodação: Sempre será solicitada como Quarto Coletivo. Nas situações de internação clínica,
encaminhar para a Postal Saúde o termo de solicitação de troca de acomodação, por email
(centraldeatendimento@postalsaude.com.br) ou anexar diretamente na Solicitação.
Motivo que levou o atendimento do Beneficiário: Não acidente, Trânsito, Outros e Trabalho;
CID’s relacionados ao motivo da solicitação;
Qualquer informação referente a internação do Beneficiário que agregue informação para análise da
Solicitação;
3)

Após apertar o clicar no botão [Continuar], aparecerão algumas opções acima do formulário preenchido.
Seguindo o preenchimento, clicar na opção “Inserir anexos – Quimioterapia” (18);

18

4)

Seguir com o preenchimento conforme a orientação abaixo
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19

20

21
Figura 31

CAMPO
19
20
21

OBSERVAÇÃO – Figura 31

Peso (em kg), Altura (cm) e Superfície Corporal (m²)
Data em que o Beneficiário foi diagnosticado, CID(s) e o Plano Terapêutico a ser utilizado.
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
Tipo de Quimioterapia: Código do topo de quimioterapia solicitadam conforme tabela de domínio nº 58;
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22

23

24

Figura 32

CAMPO

22

23

24

OBSERVAÇÃO – Figura 32
ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Área Irradiada: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Ciclos: Número de ciclos previstos de tratamento;
Ciclo Atual: Número do ciclo atual do tratamento quimioterápico;
Intervalo Ciclos: Quantidade de dias entre os ciclos de tratamento;
Observação: Qualquer informação adicional que não foi possível colocar em nenhum dos campos anteriores
5) Após o preenchimento anterior, clicar no botão [Salvar], na parte superior direita da tela, Figura – 31;

6)

Uma vez salvo, a opção “Solicitar Item de Quimioterapia” irá aparecer (imagem abaixo). Clicar na opção (25)
para dar continuidade no processo de Solicitação;

25
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7) Preencher o formulário que irá aparecer na tela conforme orientações abaixo;

26

27

28

29
Figura 33

CAMPO
26
27
28
29

OBSERVAÇÃO – Figura 33

Data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico.;
Descrição do medicamento solicitado;
Via de administração do medicamento, conforme tabela de dominio nº 62
Frequencia: Quantidade de doses do medicamento a serem administradas no dia;
Quantidade de doses: Doses previstas do medicamento no tratamento quimioterápico;

8)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante
ao Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de
um documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

9)

Após, clique na opção “Inserir eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher campo Descrição/Codigo com
o código TUSS e o campo Quantidade. Caso haja mais algum procedimento a ser lançado, clicar em
Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema volta
para a tela com os dados d autorização.
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1.10

Solicitação de Internação com Radioterapia

Para solicitações de Internação para procedimentos de Radioterapia.
1)

Selecione a aba “Oncologia” (1) e depois a opção “Solicitação Quimioterapia Ambulatorial” (2);

1

2

2)

Preencher a solicitação na ordem de cima para baixo da esquerda para direita. Os campos em vermelho são
obrigatórios. Depois de preenchidos clicar no botão [Continuar] que se encontra no início da tela de
solicitação da autorização.

3

4

5

6
Figura 34
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CAMPO
3
4

5

6

OBSERVAÇÃO – Figura 34
Autorizador Web – Jun/2017
Nome do solicitante da autorização (dados do prestador solicitante), telefone de Contato e email de
contato.
Obs: Para o email cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
Número da guia atribuida pelo Prestador;
Número do Cartão do Beneficiário. Após digitar, apertar a tecla [ENTER] do teclado para o sistema buscar
o beneficiário. É possível buscar com os 12 primeiros dígitos do número do cartão. Os dados do
Beneficiário aparecerão preenchidos nos campos abaixo. Fazer a confirmação dos mesmos para continuar
o preenchimento.
Obs: Marcar a opção “Atendimento ao recém-nato” somente nas situações aonde o atendimento é feito
para filhos, de Beneficiários, recém-nascidos, com até 30 dias de vida.
O campo “Prestador” já vem preenchido com o nome cadastrado no CPF ou CNPJ utilizado para acessar o
sistema. Trocar na linha “É Solicitante”, de sim para não.
Obs: Caso este campo apareça em branco, entrar em contato com a central de atendimento, através do
telefone 0800 881 8080, para que possamos corrigir este erro.

7

8

9

10
-

11
12

13

14
15

16

17

Figura 35

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 35
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7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17

Nome do solicitante da autorização, telefone de Contato e e-mail de contato.
Obs.: Para o e-mail cadastrado, será encaminhado uma mensagem com os documentos faltantes para
análise do procedimento.
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.
Data de realização do procedimento
- Paciente não no Local: quando o Beneficiário não está presente, para solicitações feitas antes da data da
realização do procedimento;
- Paciente no Local: nos casos de a solicitação ser feita com o paciente já presente no local da realização do
procedimento;
- Paciente Internado: para Beneficiários que se encontrem internados
- Cirúrgica: para solicitação de procedimentos cirúrgicos;
- Clinica: para tratamentos que não envolvam a realização de procedimentos cirúrgicos;
- Obstétrica: para atendimento de gestantes;
- Pediátrica: para atendimento de gestantes;
- Psiquiátrica: para atendimento de pessoas com distúrbios mentais;
- Hospitalar: para internações com tempo de duração superior a 12 horas;
- Hospital dia: para internações com tempo de duração de até 12 horas;
- Domiciliar: para internações em casa. O Beneficiário deve entrar em contato com a URR para fazer a
solicitação do Home-Care;
Quantidade de dias que, inicialmente, serão necessários durante a internação. Para pedidos de prorrogação,
encaminhar relatório médico datado, carimbado e assinado através fax do ou anexar diretamente na
Solicitação.
Acomodação: de acordo com o contratado com o plano
Motivo que levou o atendimento do Beneficiário: Não acidente, Trânsito, Outros e Trabalho;
CID’s relacionados ao motivo da solicitação;
Qualquer informação referente a internação do Beneficiário que agregue informação para análise da
Solicitação;

3)

Após apertar o clicar no botão [Continuar], aparecerão algumas opções acima do formulário preenchido.
Seguindo o preenchimento, clicar na opção “Inserir anexos – Radioterapia” (18);

18
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19

20
21

Figura 36

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 36

19

Data do diagnóstico, tipo de imagem usada no diagnóstico e CID’s;
Estadiamento: Estadiamento do tumor;
Finalidade do Tratamento: Código da finalidadedo tratamento, conforme a tabela de domínio nº 33;
ECOG: Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica,
conforme tabela de domínio nº 30;
Diagnóstico/Histopatológico: Descrição do diagnóstico citopatológico e histopatológico;
Informações Relevantes: Outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante
para esclarecimento do caso

20

21

44

Autorizador Web – Jun/2017

22

23

Figura 37

CAMPO

22

23

OBSERVAÇÃO – Figura 37
Cirurgia: Descrição de procedimento cirúrgico, relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi
submetido anteriormente;
Data da Realização: Data em que o atendimento/procedimento foi realizado;
Quimioterapia: Identificação da área irradiada em tratamento radioterápico anterior;
Data da Aplicação: Data que foi realizada a radioterapia anterior;
Números de Campos: Número de campos de irradiação;
Dose por Dia(em Gy): Dose de radioterápico, expressa em Gy, por dia de tratamento;
Número de dias: Número de dias de tratamento previstos pelo profissional;
Dose total (em Gy): Dose total, expressa em Gy, a ser utilizada considerando o número de dias e dosagem
diária;
Data orevista para Início da Admiinstração: Data prevista para início da administração da radioterapia,
Observação: Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas
que julgue necessário;

4)

Após o preenchimento, clicar no botão [Salvar] (24), que se encontra no canto superior direito do
formulário;

24

5)

A opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” (25) vai se habilitar acima dos dados do Formulário. Clicar em
cima para dar continuidade na Solicitação;

25
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6)

Uma nova janela vai se abrir. Preencher os dados conforme orientação abaixo;

26
27

28
Figura 38

CAMPO
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OBSERVAÇÃO – Figura 38

Data prevista para administração da radioterapia;
Código identificador do procedimento solicitado pelo prestador, conforme tabela de domínio;
Quantidade do procedimento solicitado pelo prestador;
7)

Caso haja mais de um medicamento a ser lançado, repita a operação, iniciando no item 6 desta explicação.
Após o lançamento dos medicamentos, ao lado da opção “SOLICITAR ITEM DE RADIOTERAPIA” aparecerá o
botão “Continuar” (29). Terminado o lançamento dos medicamentos, clique nessa opção.

29

8)

O sistema voltará para a tela inicial do preenchimento. Para anexar as justificativas (documentos) clicar na
opção “Anexar Documentos” (30);

30
9)

Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo é semelhante
ao Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir mais de
um documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

10) Após, clique na opção “Inserir eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher campo Descrição/Codigo com
o código TUSS e o campo Quantidade. Caso haja mais algum procedimento a ser lançado, clicar em
Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema volta
para a tela com os dados d autorização.
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1.11

Solicitação de Guia Anexa de Complemento de tratamento.

Não se faz mais necessário a reabertura da autorização (SADT ou INTERNAÇÃO) para reanálise de procedimento, inclusão
de um novo procedimento ou até para solicitação de prorrogação. Quando, por qualquer razão, se fizer necessário fazer
alguma das solicitações anteriores, é preciso utilizar as guias complementares, de acordo com o tipo de solicitação
desejada.

1.12
1)

Solicitação de Guia Anexa de Complemento de tratamento: Internação OU SP/SADT.

Para solicitação de procedimentos complementares a uma internação, selecionar a opção “Internações” (1) no menu
superior, e após, selecionar a opção “Solicitação de Complemento de Tratamento” (2); Na janela que se abrirá,
preencher o número da guia principal (3), em que o Beneficiário está internado e clicar em “Continuar” (4);

1

2

4
3

2)

Para solicitação de procedimentos complementares em um atendimento Ambulatorial, selecionar a opção “SP-SADT”
(5) no menu superior, e após, selecionar a opção “Solicitação de Complemento de Tratamento” (6); Na janela que se
abrirá, preencher o número da guia principal(7), em que o Beneficiário está sendo atendido e clicar em “Continuar”
(8);

5

6

7

8
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3)

O preenchimento a seguir serve para ambos os tipos de solicitação de procedimento;

9

10

11

12

Figura 39

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 39

9
10

Número da guia atribuída pelo Prestador;
Especialidade do médico solicitante;
CARÁTER DO ATENDIMENTO:
- ELETIVO: Para os procedimentos previamente agendados;
- URGENCIA/EMERGÊNCIA: Para os atendimentos em caráter de urgência e emergência;
Obs: Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU no. 8, é vedada a
adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como
autorizações prévias, que impeçam ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de
urgência ou emergência.

11

12

DATA DO ATENDIMENTO: data provável da realização do procedimento;
Tipo de atendimento: Qual atendimento será prestado ao Beneficiário (Atendimento Domiciliar, Consulta,
Exame Ambulatorial, Internação, Ocupacional, Outras Terapias, Pequena Cirurgia, Pequeno atendimento
(sutura, gesso e outros), Pronto Socorro, etc)
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Obs.: A rede credenciada não deve realizar escolha do tipo de atendimento em medicina ocupacional,
tabela de domínio 50, tema de utilização exclusiva da Operadora.
Indicador de acidente: Motivo que levou o Beneficiário ao atendimento;
Obs.: A rede credenciada não deve realizar escolha do indicador de acidente igual a 0 (zero) Trabalho,
tabela
de
domínio
36,
tema
de
utilização
exclusiva
da
Operadora."
Tipo de consulta: Primeira, Seguimento, Pré-Natal ou Por Encaminhamento;
Indicação clínica: Qualquer informação complementar que ajude na justificativa da solicitação;
4)

Após o preenchimento anterior, trocar para a aba “Guia de solicitação SP/SADT” (13); Nesta etapa, é necessário
apenas confirmar os dados dos campos que estão em vermelho. Caso haja necessidade, fazer a alteração devida.
Após confirmados clicar no botão “Salvar” (14);

13

14

5)

Após clicar em “Salvar”, três opções irão aparecer, conforme imagem abaixo. Para anexar os documentos que irão
justificar a solicitação, clicar em “Anexar Documentos”. Para inserir o(s) evento(s) complementar(es) clicar em
“Inserir eventos”. E para cancelar a solicitação, clicar em “Cancelar Solicitação”.

a)

Anexar Documentos: Caso haja a necessidade de incluir alguma documentação, clicar em Inserir Anexos. O processo
é semelhante ao Inserir eventos, aonde para incluir apenas um documento, clicar em Salvar, ou caso queira incluir
mais de um documento, clicar em Salvar/Novo. Se não apertar em Salvar, o anexo não é incluído.

b) Inserir Eventos: Para inserir eventos basta clicar na opção “Inserir Eventos”. Uma nova página se abrirá. Preencher
campo Descrição/Codigo com o código TUSS e o campo Quantidade. Caso haja mais algum procedimento a ser
lançado, clicar em Salvar/Novo. Caso a Autorização seja apenas para um evento, clicar em Salvar. Neste caso o sistema
volta para a tela com os dados d autorização.
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1.13

1)

Solicitação de Guia Anexa de Complemento: Prorrogação

Para solicitação de prorrogação de uma internação, selecionar a opção “Internações” (1) no menu superior, e após,
selecionar a opção “Solicitação de Prorrogação” (2); Na janela que se abrirá, preencher o número da guia principal
(3), em que o Beneficiário está internado e clicar em “Continuar”.

1

4
2

3

2)

As informações da guia principal aparecerão na tela. Verifique os dados e após, clique em “Prorrogar” (5);

5

3)

Uma nova janela irá se abrir. Preencher os dados conforme orientação abaixo. Após o preenchimento clicar no
botão “Salvar” (6);
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6
7

8

9

10
11

Figura 40

CAMPO

OBSERVAÇÃO – Figura 40

7
8
9
10

Número da guia atribuída pelo Prestador;
Quantidade de diárias de internação adicionais solicitadas;
Tipo de acomodação Solicitada;
Indicação clínica do profissional embasando a solicitação;
Campo utilizado para adicionar quaisquer observações sobre o atendimento ou justificativas que julgue
necessário;

11

4)

Após salvar os dados, o Autorizador irá retornar a tela principal da solicitação. Anexar a documentação necessária
para justificar o pedido de Prorrogação (clicar em “Anexar documentos” (12)). Após anexar a documentação, clicar na
opção “Validar/fechar Protocolo” (13);

12

13

2.0. Acesso ao Benner Saúde Web
1) Acesse o link: https://autorizador.postalsaudeservicos.com.br/autorizadorpro/custom/
CustomLogin.aspx
2) Insira o Usuário (1) e Senha (2) e clique em [Entrar](3).
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1
2

3

2.1.

Consulta de Senhas

1) Para consultar as solicitações clique no menu superior Atendimento (1) e depois no menu
lateral Monitor de Senhas (2).

2

1

2) Será apresentada uma lista das solicitações já existentes.
3) Nesta tela são apresentadas todas as solicitações de autorização.
4) Para consultar casos específicos através do campo Pesquisar (1) utilizando para busca a
Dt. Solicitação, o Prot. Atendimento ou Nº Guia Oper.
5) Caso seja necessário consultar um grupo de solicitações pode-se refinar a busca através
do campo Filtro (2) utilizando os campos Atendimento, Data da Solicitação, Motivo de
Cancelamento do Protocolo, Nº da Guia na Operadora, Número da Operadora, Número
da Autorização, Situação TISS Prot., Status Protocolo, Usuário Cancelamento e Usuário
Inclusão.
6) É possível imprimir os resultados apresentados clicando no ícone de impressora (3).
7) Para acessar a tela de uma solicitação de autorização clicar no ícone de lupa (4).
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2

3

1

4

8) Serão apresentadas em tela todas as informações referentes a solicitação selecionada.
A aba Principal é semelhante a tela de solicitação. Nessa aba são apresentadas as
mesmas informações inseridas no momento da solicitação da autorização.

Na Aba Resumo é apresentada de forma resumida os dados da solicitação, beneficiário,
prestador e dos eventos.
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Na aba Complemento são apresentadas todas as prorrogações solicitadas.
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Na aba Beneficiário são apresentadas as informações de cadastro do beneficiário, como
nome, carteirinha, endereço, entre outros.

Na aba Prestador são apresentadas as informações de cadastro do prestador, como
nome, endereço e especialidades.
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9) Outra opção para consulta de solicitações é acessando o menu superior Atendimento (1),
o menu lateral Autorizações (2) e sub menu Todas (3).

1

2

3

2.2.

Consulta de Beneficiários

1) Acessar o menu superior Consultas (1), depois o menu lateral Beneficiários (2).
1
2

2) Será apresentada a tela Filtrar Beneficiários que possibilita a consulta de beneficiários
pelo nome ou por códigos.

56

Autorizador Web – Jun/2017

3) Para consultar informe algum dos filtros (1), clique em [Buscar] (2).
4) Para visualizar as informações do beneficiário por completo, utilize a barra de rolagem
horizontal (3).

2
1

3

5) Não é possível consultar beneficiários informando apenas o UF, Município, Situação. O
sistema apresenta mensagem de erro (1).
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3.0-Comunicação de Internações
1) Para visualizar as internações pendentes de comunicação clique no menu superior “Internações” (1) e
depois no menu lateral “Comunicação de Internações” (2).
1

2

58

Autorizador Web – Jun/2017

2) Nesta tela são apresentadas todas as solicitações pendentes de comunicação de internação.
3) Para consultar casos específicos através do campo “Pesquisar” (1) utilizando como critério de busca alguma
das seguintes informações: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.

2

3

1

4

4) Caso seja necessário consultar um grupo de solicitações pode-se refinar a busca através do campo Filtro (2)
utilizando os campos: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
5) É possível imprimir os resultados apresentados clicando no ícone de impressora (3).
6) Para acessar a tela de Comunicação de Internação clicar no ícone de lupa (4).
7) Serão apresentadas em tela todas as informações referentes a solicitação selecionada. Para dar andamento
clicar no link “Comunicar Internação” (1). Para voltar para a tela anterior clicar no link “Voltar” (2).

1

2
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8) Clicando em “Comunicar Internação” será apresentada a tela para preenchimento da “Data da Internação”
(1) e o “Tipo da Internação” (2). Após o preenchimento clicar em “OK” (3) para finalizar a comunicação ou
“Cancelar” (4) para voltar à tela anterior.
IMPORTANTE:
A comunicação deve ocorrer no momento em que o paciente for internado, desta forma o sistema não
permite a inserção de datas futuras, nem retroativas superior a três dias.
Para comunicar a internação que ocorreu a mais de três dias entrar em contato com a Central de
Atendimento.

4

1

2

3

9) Clicando em “OK” será apresentada a tela anterior, com a informação “Operação concluída com sucesso”
e com o histórico de comunicações preenchido. Para acessar a tela com um resumo da comunicação da
internação clicar no ícone de lupa (1). Para acessar apenas a lista com todo o histórico das ocorrências de
comunicações clicar em Detalhes (2).

1

2
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3.1Comunicação de Altas Hospitalares ou Cobrança Parcial
1) Para visualizar as internações pendentes de comunicação de alta ou cobrança parcial clique no menu
superior “Internações” (1) e depois no menu lateral “Comunicação de Altas Hospitalares/ Cobrança Parcial”
(2).
1

2

2) Nesta tela são apresentadas todas as solicitações pendentes de comunicação de alta/ cobrança hospitalar.
3) Para consultar casos específicos através do campo “Pesquisar” (1) utilizando como critério de busca alguma
das seguintes informações: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.

2

3

1

4

4) Caso seja necessário consultar um grupo de solicitações pode-se refinar a busca através do campo Filtro (2)
utilizando os campos: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
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5) É possível imprimir os resultados apresentados clicando no ícone de impressora (3).
6) Para acessar a tela de Comunicação de Altas ou Cobrança Parcial Internação clicar no ícone de lupa (4).

7) Serão apresentadas em tela todas as informações referentes a solicitação selecionada. Para dar andamento
clicar no link “Comunicar Alta/ Fechamento Parcial” (1). Para voltar para a tela anterior clicar no link
“Voltar” (2).
1
2

8) Clicando em “Comunicar Alta/Fechamento Parcial” será apresentada a tela para seleção do “Motivo de
Comunicação” (1) “Alta” ou “Cobrança Parcial”. Após a seleção clicar em “OK” (2) para dar andamento ou
“Cancelar” (3) para voltar à tela anterior.

3
2
1
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9) Caso a opção “Cobrança Parcial” seja selecionada, preencher o campo “Data da Alta” (1) e clicar em “OK”
(2) para finalizar a comunicação ou “Cancelar” (3) para voltar à tela anterior.

3
2

1

IMPORTANTE:
A comunicação deve ocorrer sempre que houver a necessidade de enviar cobranças parciais para a Postal
Saúde. O sistema não permite a inserção de datas futuras, nem retroativas superior a três dias.
Para comunicar qualquer cobrança com exceção à regra, entrar em contato com a Central de Atendimento.
10) Clicando em “OK” será apresentada a tela anterior, com a informação “Operação concluída com sucesso”
e com o histórico de comunicações preenchido. Para emitir o capeante obrigatório para o envio de
cobranças clicar no “Imprimir Capeante” (1). Para acessar a tela com um resumo da comunicação da
internação clicar no ícone de lupa (2). Para acessar apenas a lista com todo o histórico das ocorrências de
comunicações clicar em Detalhes (3).
1

2
3
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11) Caso a opção “Alta” seja selecionada os campos “Data da Alta” (1) e “Motivo de Encerramento” (2) serão
apresentados. Após o preenchimento dos campos clicar em “OK” (3) para dar andamento ou “Cancelar” (4)
para voltar à tela anterior.

4
3
2
1

IMPORTANTE:
A comunicação deve ocorrer sempre que houver a necessidade de enviar cobranças na alta hospitalar para
a Postal Saúde. O sistema não permite a inserção de datas futuras, nem retroativas superior a três dias.
Para comunicar qualquer cobrança com exceção à regra, entrar em contato com a Central de Atendimento.
12) Clicando em “OK” será apresentada a tela anterior, com a informação “Operação concluída com sucesso”
e com o histórico de comunicações preenchido. Para emitir o capeante obrigatório para o envio de
cobranças clicar no “Impressão do Capeante” (1). Para acessar a tela com um resumo da comunicação da
internação clicar no ícone de lupa (2). Para acessar apenas a lista com todo o histórico das ocorrências de
comunicações clicar em Detalhes (3).

2
3

3.2Comunicação de Altas Hospitalares ou Cobrança Parcial
1) Para visualizar comunicações de internações já realizadas clique no menu superior “Internações” (1) e
depois no menu lateral “Cancelamento de Comunic. Internações” (2).
1
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2

2) Nesta tela são apresentadas comunicações já realizadas.
3) Para consultar casos específicos através do campo “Pesquisar” (1) utilizando como critério de busca alguma
das seguintes informações: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
2

3

1

4

4) Caso seja necessário consultar um grupo de solicitações pode-se refinar a busca através do campo Filtro (2)
utilizando os campos: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
5) É possível imprimir os resultados apresentados clicando no ícone de impressora (3).
6) Para acessar a tela de Cancelamento de Comunicação de Internações clicar no ícone de lupa (4).
7) Serão apresentadas em tela todas as informações referentes a solicitação selecionada. Para dar andamento
clicar no link “Cancelar Comunicação de Internação” (1). Para voltar para a tela anterior clicar no link
“Voltar” (2).
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1
2

8) Clicando em “Cancelar comunicação de Internação” será apresentada a tela anterior, com a informação
“Operação concluída com sucesso” e com o histórico de comunicações preenchido. Para acessar a tela com
um resumo do cancelamento clicar no ícone de lupa (1). Para acessar apenas a lista com todo o histórico
das ocorrências de comunicações/cancelamentos clicar em Detalhes (2).

1
2

3.3Cancelamento de Comunicação de Altas Hospitalares/ Cobranças Parciais
1) Para visualizar comunicações de altas ou de cobranças parciais já realizadas clique no menu superior
“Internações” (1) e depois no menu lateral “Cancelamento de Com. A. Hosp./ Cob. Parc.” (2).
1
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2

2) Nesta tela são apresentadas comunicações já realizadas.
3) Para consultar casos específicos através do campo “Pesquisar” (1) utilizando como critério de busca alguma
das seguintes informações: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
3
1

4

4) Caso seja necessário consultar um grupo de solicitações pode-se refinar a busca através do campo Filtro (2)
utilizando os campos: Data da Solicitação, Protocolo de Atendimento, Número da Guia no Prestador,
Carteirinha, Beneficiário, Número da Autorização e Data Efetiva da Admissão Hospitalar.
5) É possível imprimir os resultados apresentados clicando no ícone de impressora (3).
6) Para acessar a tela de Cancelamento de Comunicação de Alta Hospitalar e Cobrança Parcial clicar no ícone
de lupa (4).
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7) Serão apresentadas em tela todas as informações referentes a solicitação selecionada. Para dar andamento
clicar no link “Cancelar Comunicação de fechamento parcial ou de alta (1). Para voltar para a tela anterior
clicar no link “Voltar” (2).

1

2

8) Clicando em no link de cancelamento será apresentada a tela anterior, com a informação “Operação
concluída com sucesso” e com o histórico de comunicações preenchido. Para acessar a tela com um resumo
do cancelamento clicar no ícone de lupa (1). Para acessar apenas a lista com todo o histórico das
ocorrências de comunicações/cancelamentos clicar em Detalhes (2).
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