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Primeiros Passos
Conhecendo o Manual do Usuário

Para tornar a leitura mais dinâmica e objetiva para o usuário, o manual foi desenvolvido seguindo as estruturas do
sistema SIAPAS (Sistema Integrado de Administração ao Plano de Assistência a Saúde).

Visualizador PDF
Para aperfeiçoar a sua pesquisa no manual, utilize a estrutura de tópicos disponível no visualizador PDF.
No nosso caso, utilizaremos o Adobe Reader como exemplo.

1. Ao abrir seu Manual do Usuário no visualizador PDF, clique no painel “Marcadores”.
2. E navegue pela estrutura do menu para encontrar o conteúdo desejado.

Convenções de Documento
Para auxiliá-lo, este manual possui indicadores visuais com notas relevantes do sistema. Estes indicadores são
representados pelos ícones abaixo:

Atenção

Nota

Dica
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Visão geral do sistema

Tela de Login

1

Área de Login (Entrada) do usuário do sistema.
Informe nos campos seu "Usuário" e "Senha".
Clique em Entrar para acessar o sistema.

2

Área da Unidade, neste local o usuário escolhe com um clique a unidade que irá utilizar para desenvolver
suas atividades, somente serão apresentadas as unidades liberadas previamente para o seu usuário pelo
administrador do sistema.

3
4

Área do Calendário.

5
6

Áreas de Notícias (Mais recentes).

Área de Apresentação da Operadora, este local conta com o logotipo da Operadora e clicando com o
mouse sobre este logotipo, o usuário será direcionado para a página web da Operadora.

Área de Mais Notícias , neste local basta dar um clique para efetuar a consulta de mais notícias.

Verifique com o administrador do sistema o endereço, login e senha de acesso.
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Página Inicial

1
2
3
4

Descrição do Login e/ou Nome do Usuário.
Atalho para navegação no sistema (Menu Principal).
Sair do Sistema.
Unidade vinculada ao Usuário.

O sistema SIAPAS é homologado para ser utilizado no navegador (Browser) Google Chrome, portanto
caso não tenha o mesmo instalado no seu computador, é necessário efetuar o download e instalação do
Google Chrome para que o sistema SIPAS funcione corretamente, o download pode ser feito no seguinte
endereço: http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/browser/index.html#eula

Para que a emissão de relatórios e guias seja efetuada com sucesso é necessário ter o Adobe Reader
(Software Leitor de arquivos PDF) instalado no seu computador, certifique-se que este programa esteja
instalado, caso não esteja instalado é necessário efetuar o download e instalação, o download pode ser
feito no seguinte endereço: http://get.adobe.com/br/reader/
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Contas Médicas
Módulo que agrupa as funcionalidades de solicitação.
•
•
•
•
•

Consultar Guias
Consultar Lotes
Digitar Contas
Enviar Contas
Recurso de Glosa

Consultar Guias
Caminho no Sistema: Menu Principal > Contas Médicas > Consultar Guias

Como Fazer uma Consulta de Guias!

Para realizar o procedimento de Consulta de Guia dos beneficiários, siga os passos abaixo:
1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o módulo "Contas Médicas", no menu principal.
2. O sistema exibirá as funcionalidades deste menu, então clique em "Consultar Guias".
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3. Feito isso o sistema exibirá a tela de "Consulta de Guias".

4. Na tela "Consulta de Guias nos Protocolos/Lotes", temos o campo "Beneficiário" e "Guia", onde você deve
digitar o nome do Beneficiário e o Numero da Guia, ou somente o Numero da Guia que deseja consultar, e em
seguida clique no botão

.

5. Feito isso será apresentado algumas informações da Guia pesquisada, para obter mais detalhes basta clicar sobre o
icone detalhar

.
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Consultar Lotes
Caminho no Sistema: Menu Principal > Contas Médicas > Consultar de Lotes.

Como fazer uma Consulta de Lotes!

Para realizar o procedimento de Consulta de Lotes, siga os passos abaixo:
6. Posicione o ponteiro do mouse sobre o módulo "Contas Médicas", no menu principal.
7. O sistema exibirá as funcionalidades deste menu, clique em "Consultar Lotes".

8. Feito isso o sistema exibirá a tela "Consulta de Lotes".
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A tela "Consulta de Lotes" ao ser aberta, por padrão já traz listados todos os lotes do prestador, porém ela também
conta com os seguintes campos de pesquisa: Numero do Protocolo; Numero do Lote; Data de Entrada; Mês
Referência; Ano Referência e Prestador; que podem ser utilizados para filtrar de forma mais especifica os lotes que
se deseja consultar. Para efetuar sua pesquisa após entrar com os dados nos campos de pesquisa, dê um clique no
botão

.

9. Para detalhar melhor as guias que tem dentro do lote, você deverá clicar no ícone

, e com isso será apresentada a

tela "Consulta de Lote – Detalhamento de Guias".

Digitar Contas
Caminho no Sistema: Menu Principal > Contas Médicas > Digitar Contas

Como Efetuar a Digitação de Contas Médicas!

Para realizar a digitação das contas médicas, siga os passos abaixo:

1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o módulo "Contas Médicas", no menu principal.
2. O sistema exibirá as funcionalidades deste menu, clique em "Digitar Contas".
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3. Feito isso o sistema irá exibir a tela "Manutenção de Lotes de Protocolos".

4. Também na janela “Manutenção de Lotes de Protocolo” podemos encontrar a função de inclusão de Lote, que pode
ser acessada através do botão

5. Após dar um clique no botão

, basta dar um clique neste botão para iniciar a inclusão de um novo lote.
será apresentada a janela que podemos visualizar logo abaixo, nela você

deverá preencher os seguintes campos:
• Número do Lote: Neste campo será informado o número do Lote, porém deve-se tomar cuidado para não escolher
um numero de lote já existente, caso isso aconteça o sistema impedirá a inclusão do Lote e enviará mensagem de
alerta.
• Ano de Referência: Informe neste campo o ano de referência do Lote que está sendo incluído.
Mês de Referência: Informe neste campo o mês de referência do Lote, (Mês da Produção a Ser Entregue).

Após efetuar o preenchimento dos campos acima mencionados, basta dar um clique no botão
dar continuidade na criação do Lote.

, para

6. Feito isso o sistema irá exibir a janela “Inclusão de Protocolo/Lote” que podemos visualizar abaixo, nesta janela
utilizaremos os seguintes campos:
•

“Tipo Guia”: Este campo conta com uma caixa de seleção, contendo as seguintes opções: “Consulta, “SP/SADT”,
“Internação” e “Honorário”.
• “Número da Guia”: Neste campo você pode digitar o número da Guia desejada, caso tenha esta informação em
mãos, caso contrário você pode efetuar a pesquisa da Guia que deseja incluir no seu lote, utilizando o botão ,
basta dar um clique neste botão que surgirá uma tela de pesquisa, dessa forma você pode ir pesquisando uma a
uma as Guias que irão compor o seu novo Lote que está sendo criado.
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7. No caso de utilizar o botão

para efetuar a pesquisa de Guias, o sistema irá apresentar a janela “Pesquisa de Guias
de Autorização”, que podemos visualizar abaixo:

•

Esta janela conta com os seguintes campos de pesquisa: “Beneficiário” na onde podemos digitar o nome do
beneficiário; “Guia” aqui podemos inserir o número da guia a ser pesquisada; “Tipo de Guia” neste campo
pode-se pesquisar pelo tipo de guia, e para ele nos é apresentada uma lista de opções de guias disponíveis;
“Período” já neste campo é possível realizar uma pesquisa por data de criação da guia, você pode inserir as
datas de inicio e fim diretamente no campo, ou utilizar os ícones
que necessita.

ÍCONES

para abrir calendário e procurar a data

DESCRIÇÃO
Calendário: Possibilita a navegação e escolha de uma data especifica em um painel.
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8. Após preencher os campos de pesquisas que melhor lhe atendem, de um clique no botão

, que o sistema

irá retornar os resultados referentes a sua consulta, conforme podemos visualizar abaixo:

• Após esta ação é apresentada uma lista de guias conforme podemos ver acima, na qual basta escolher a guia que
você deseja utilizar, dando apenas um clique em cima do número.

9. Feito isso o sistema retornará a janela “Inclusão de Protocolo/Lote”, e irá trazer o campo “Número da Guia”
preenchido com número da guia que você escolheu em sua pesquisa anterior, conforme podemos visualizar abaixo,
agora basta dar um clique no botão

, para incluir esta guia ao Lote que você está criando.
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10. Após esta ação note que agora a guia que você acabou de consultar e escolher, já aparece listado no lote que você
está criando, para incluir uma nova guia basta repetir os procedimentos descritos anteriormente dos passos 15 até o
18, até ter todas as guias que você deseja no seu lote.

Com todas as Guias que irão fazer parte do Lote escolhidas, agora você pode efetuar os lançamentos dos
“Procedimentos” e “Outras Despesas”, “Atualizar Valores” e até mesmo “Excluir” uma Guia que por ventura tenha
sido incluída de forma incorreta ao Lote que está sendo criado, para efetuar estas ações você deverá utilizar os
ícones que estão à direita da guia lançada.
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(

ÍCONES

DESCRIÇÃO
Excluir: Exclui a Guia que foi selecionada.
Procedimentos: Inclui “Procedimentos” da Guia que foi selecionada.
Outras Despesas: Inclui “Outras Despesas” da Guia que foi selecionada.
Atualizar Valores: Atualiza os Valores de cada Guia.
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11. Para lançar e/ou incluir os “Procedimentos” de uma Guia basta você clicar no ícone

, que é apresentado na janela
“Inclusão de Protocolo/Lote” este ícone fica a frente de cada Guia, como podemos visualizar na figura anterior, e
após dar o clique neste ícone o sistema abrirá a janela “Lançar Procedimentos”.

12. A janela “Lançar Procedimentos” acima, apresenta em sua parte superior detalhes do Lote e Guia referentes aos
procedimentos que você vai incluir, nela também podemos encontrar logo abaixo os seguintes campos para
preenchimento:
• Procedimento: Neste campo você deverá inserir o código do procedimento que você deseja incluir; caso não
saiba ou não possua o código você poderá efetuar a pesquisa do mesmo utilizando o botão
Código de Procedimento sempre é apresentado no final da pagina).

! (OBS: O

•

Quantidade: Neste campo você deve digitar a quantidade de procedimentos.

•

Valor: Neste campo você deve digitar o valor unitário do procedimento.

•

Data do Atendimento: Neste campo você deve digitar a data que foi realizado o atendimento.

•

Hora Inicial e Hora Final: Preencher a Hora Inicial e Final da Realização do Procedimento.

•

Via: Neste campo você pode escolher em uma lista de seleção a Via utilizada no procedimento.

•

Técnica: Neste campo você escolher em uma lista de seleção a Técnica utilizada no procedimento.
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13. Caso você utilize o botão

para efetuar a pesquisa de procedimentos, o sistema irá abrir a janela “Consultar
Procedimentos”, com os seguintes campos disponíveis para pesquisa: “Procedimento”, “Código” e “Tabela”. Após
preencher os campos com os termos de pesquisa que você escolheu para efetuar a consulta basta agora dar um
clique no botão

.
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14. Após esta ação você poderá visualizar a janela “Consultar Procedimentos”, já com o resultado da sua consulta, agora
na lista é só dar um clique em cima do procedimento que você deseja utilizar!
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15. Concluído o passo anterior o sistema retornará a janela “Lançar Procedimentos”, e agora devemos preencher
corretamente os demais campos dessa janela, e em seguida incluir o procedimento com um clique no botão
, feito isso o procedimento será incluído e será listado na janela “Lançar Procedimentos”
conforme podemos visualizar abaixo.

ÍCONES

DESCRIÇÃO
Equipe: Inclui integrante da equipe do Procedimento que foi selecionado.
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16. Ainda na tela de “Lançar Procedimentos” podemos fazer também à inclusão de “Equipe” em cada procedimento que
for incluso na Guia, podemos utilizar essa funcionalidade através do botão
Equipe”.

que abrirá a janela abaixo “Lançar

17. Na janela “Lançar Equipe” você deverá preencher os seguintes campos:
• Grau de Participação: Que abrirá uma caixa de seleção com as opções de profissionais e seu grau de participação
no procedimento para que você possa escolher.
• CPF: Neste campo deve inserido o número do CPF do profissional, caso não tenha em mãos o número você pode
efetuar a pesquisa do mesmo através do botão

, ao clicar neste botão será aberta a tela de consulta abaixo:
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• Nesta tela você poderá pesquisar pelo “Nome” ou “Nº do Registro”, ou também navegar através da lista dos
profissionais cadastrados para que faça a sua escolha, após escolher o profissional basta dar um clique em cima do
nome do mesmo, que você retornará para a janela anterior, note que agora os dados (CPF e Nome) do profissional
estão preenchidos na janela “Lançar Equipe”.
• Nome: Neste campo você pode digitar o nome do profissional, caso ele ainda não tenha sido preenchido
automaticamente pela pesquisa de CPF, também neste ponto do preenchimento dos campos, caso o Nome do
profissional esteja incorreto, você pode utilizar o botão
, este botão tem a função de limpar
os dados do profissional que você pesquisou.
• Conselho: Neste campo você pode escolher em uma lista de seleção o conselho do profissional que você irá
utilizar, caso o mesmo não esteja preenchido automaticamente.
• Número do Conselho: Neste campo você deverá inserir o número do conselho do profissional.

18. Após preencher todos os campos de dados do profissional que você acaba de digitar ou escolher, para salvar esta
escolha você deve dar um clique no botão
, feito isso note que agora o profissional esta na lista de
especialistas que efetuaram e/ou participaram do procedimento que você está lançando.

• Pronto agora você pode incluir outros profissionais utilizando os passos demonstrados acima, e para concluir suas
inclusões, fechar a janela “Lançar Equipe” e retornar a janela “Lançar Procedimentos” basta dar um clique no
botão

.
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19. Voltando a janela “Lançar Procedimentos”, podemos agora incluir novos procedimentos, ou caso você não necessite
efetuar mais inclusões de procedimentos basta dar um clique no botão

.

Após a ação anterior voltamos para a janela “Inclusão de Protocolo/Lote”, e após os lançamentos de todos os
Procedimentos necessários, podemos agora efetuar os lançamentos das Outras Despesas, para isso basta você dar um
clique no ícone

que estará disponível apenas para as guias que utilizam este tipo de lançamento.
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20. Feito isso o sistema abrirá a janela “Lançar Outras Despesas”, através desta janela você poderá efetuar o lançamento
de outras despesas com produtos para Guia escolhida, para isso contará com os campos que serão descritos abaixo:

• Data da Execução: Insira neste campo a data de execução.
• Tabela: Informe a qual tabela pertence o produto a ser lançado.
• Produto: Preencha este campo com o código do produto, e se por ventura não tenha este código em mãos, você
pode utilizar o botão para efetuar a pesquisa do produto que procura, e caso dê um clique neste botão a janela
“Consultar Produtos” abaixo irá surgir para que você possa realizar a sua consulta, através dos seguintes campos
de pesquisas: Tabela: Aqui haverá uma lista com opções das tabelas para sua escolha; Tipo: já neste campo você
poderá escolher através de uma lista com os tipos de produtos disponíveis o que irá lhe atender; Nome: Neste
campo você poderá digitar o nome em partes ou completo do produto que você está procurando, encontrando o
produto na lista basta dar um clique em cima do mesmo para escolhê-lo.
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• Tipo: No tipo você informará qual o tipo do produto que está sendo lançado.
• Quantidade Executada: Neste campo você deve inserir a quantidade executada do produto que está lançando.
• Valor unitário: E para encerrar o lançamento digite aqui o valor unitário do produto.

21. Após preencher todos os campos basta dar um clique no botão

para concluir o lançamento
do produto, note que agora o produto que você acabou de lançar está listado na janela “Lançar Outras Despesas”,
conforme podemos visualizar abaixo, e agora você pode efetuar o lançamento de um novo produto, ou pode
encerrar o lançamento dando um clique no botão

.
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22. Feito isso o sistema retornará para a janela “Inclusão de Protocolo/Lote”, e após você ter efetuado todos os
lançamentos necessários para o Lote que criou, ou seja, incluído todas as Guias com os seus respectivos
Procedimentos e Outras Despesas, podemos Finalizar o lote com um clique no botão

•

Ao pressionar o botão “Finalizar Digitação” o sistema enviará o seguinte aviso:

Caso tenha realmente finalizado a digitação do Lote, pressione “OK”, caso contrário pressione “Cancelar”.
•

Após essa ação o seu Lote estará completamente digitado, e o status do mesmo ficará como “Conferencia
Não Iniciada”.
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23. Após esse processo deve-se imprimir a capa de lote referente a esse protocolo que foi digitado. Para isso
você deverá posicionar o ponteiro do mouse sobre o módulo de contas médicas e depois em consultar
lotes.

24. Feito isso será apresentada a tela para consulta de lotes, onde serão apresentados os filtros para pesquisa
que depois de preenchidos deverá se clicar no botão consultar, e serão apresentados os lotes de acordo
com os filtros informados.
Feito isso basta você clicar no Ícone da Lupa

que se encontra ao lado direito da tela para detalhar.

25. Feito isso será apresentada a tela de Consulta de Lote – Detalhamento de Guias, que será apresentado
todas as guias que foram digitadas dentro desse lote. Logo mais acima das guias que foram digitadas será
apresentado um ícone de uma impressora onde será possível a impressão da capa de lote,
.
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Enviar Contas
Caminho no Sistema: Menu Principal > Contas Médicas > Enviar Contas.

Como Fazer o Envio de Contas!
Para realizar o procedimento de envio de contas no sistema, você deve seguir os seguintes passos:
1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o módulo "Contas Médicas", no menu principal.
2. O sistema exibirá as funcionalidades no menu, clique em " Enviar Contas".

3. Feito isso o sistema exibirá a tela "Enviar Guias – TISS 2.02.03 / 3.01.00", nesta tela você terá que preencher os
campos: “Arquivo”, “Ano Referência” e “Mês Referência”.

4. Para o campo “Arquivo”, basta dar um clique no botão

, que será aberta a janela “Meus
Documentos”, nesta janela você deverá buscar o local onde está localizado o arquivo XML no seu Computador, ao
encontrar o arquivo dê um clique em cima dele para seleciona-lo e em seguida dê um clique no botão “Abrir”.
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5. Após a ação anterior note que agora a frente do campo “Arquivo” aparece o nome do arquivo que você acabou de
selecionar, agora para enviar o seu arquivo basta dar um clique no botão
, se tudo estiver correto com o
arquivo com suas Contas será enviado com sucesso.
Agora Caso o arquivo XML tenha algum inconsistencia em seus dados ou layout o sistema irá apresentar um relatório
de inconsistencias que terá que ser corrigido e o arquivo importado novamente.

• Na janela “Enviar Guias” tem o botão

que serve para reiniciar esta janela após o envio de uma Conta,

dessa forma você poderá enviar outra Conta!

• E ao pressionarmos o botão

da janela “Enviar Guias” será aberto à tela “Consulta de Lotes de Guias”
com o histórico completo do envio de contas, nesta janela além do histórico é possível verificar detalhes de cada

Lote bem como das Guias ao clicar no botão
capitulo de “Consultar Lotes”.

da mesma forma que foi demostrado aqui neste manual no
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Recurso de Glosa
Caminho no Sistema: Menu Principal > Contas Médicas > Recurso de Glosa.

Como Fazer o Recurso de Glosa!
Para realizar o procedimento de Recurso de Glosa no sistema, você deve seguir os seguintes passos:
1. Posicione o ponteiro do mouse sobre o módulo "Contas Médicas", no menu principal.
2. O sistema exibirá as funcionalidades no menu, clique em " Recurso de Glosa".

3. Feito isso será exibida a Tela “Manutenção de Recursos de Glosa de Protocolos”, nessa tela poderá ser efetuado a
pesquisa e a inclusão de novos lotes de recurso de glosa.

4. Para Realizar a Consulta dos lotes de recurso de glosa, basta preencher os campos de acordo com a necessidade.
Agora para incluir um novo lote de recurso de glosa deve – se clicar no botão
tela de “Inclusão de Protocolo / Lote Recurso”.

, feito isso será apresentado a
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5. Preenchido os Campos de Numero do Lote, Ano Referencia e Mês Referencia, deve-se clicar no botão avançar.
OBS.: (O Mês de Referencia a ser preenchido não é referente ao mês das contas que foram glosadas, mas sim o mês
no qual está sendo aberto o lote do recurso).

6. Feito isso será apresentada a tela “Consultar Protocolos / Lotes com Glosas”, nessa tela será possível filtrar pelo
Mês/Ano Referência no qual se deseja realizar o recurso de glosa.

7. Ao selecionar o Mês/Ano Referência serão listados apenas os lotes e guias no qual ocorreu algum tipo de glosa, tanto
Manual quanto Automática.

8. Sendo Apresentado o(s) lote(s), basta você clicar no ícone

para detalhar todas as guias dentro desse lote que

foram glosadas.
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9. Feito isso será apresentada a tela “Recurso de Glosa – Detalhamento de Guias do Lote”, nessa tela será possível ver
somente as guias que receberam algum tipo de glosa. Nessa tela é divido por tipo de guia, Consulta, SP/SADT,
Resumo de Internação e Honorários Individuais.

10. Após isso basta ir à guia que deseja recursar e clicar no ícone

, agora para poder recursar a guia.
Nisso abrira outra tela onde serão apresentados quais os Procedimentos ou Materiais e Medicamentos que foram
glosados e qual o motivo.
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11. Após analisar o que foi glosado na guia, basta clicar no ícone

, clicando sobre esse ícone será possível recursar o
Procedimento ou Material e Medicamento que foi glosado.
Ao Clicar sobre o ícone ele abrira uma nova tela chamada “Lançamento de Recurso de Glosa”, nessa tela deverá
incluir a Justificativa do recurso e o valor que está sendo recursado.

12. Após justificar e informar o valor a ser recursado, basta clicar no ícone

, que a

justificativa vai ser registrada, feito isso basta clicar no ícone
, para fechar a tela de justificativa de recurso
de glosa.
Assim que fechar a tela de justificativa de recurso de glosa, será apresentada novamente a tela de recurso de glosa
referente à guia que foi recursada. Agora para ter certeza se foi recursado ou não à guia basta verificar na Situação
da glosa que vai ser apresentado da seguinte forma
.
Feito isso podemos fechar a tela de recurso de glosa dessa guia no ícone
logo abaixo na mesma tela. Dessa
forma voltara para a tela de detalhamento das guias, sendo possível escolher outra guia para realizar o recurso.

13. Somente Após recursar todas as guias dentro do lote deve-se clicar no ícone

, depois que clicar

nesse ícone o lote de recurso será finalizado para alteração.

32

