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Making GW
Automação de guias hospitalares

por Making Tecnologia

O MakingGW é uma solução que permite ao
prestador enviar, via Internet, as guias de
internação, SADT e consulta médica (padrão TISS)
para serem analisadas/auditadas online pelos
auditores da operadora. Ao final do processo, as
guias podem ser integradas ao sistema de gestão
daoperadora, utilizando o padrão determinado por
ela.
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1 Iniciando o uso do GW

1.1 Efetuando login no GW

O acesso ao MakingGW é permitido por meio de identificação de um usuário pré-cadastrado
pelo seu Login e Senha.

Esse processo é necessário para iniciar o uso do sistema ou quando a sessão do usuário
expirar.

Passo-a-passo:

Na tela "Login do Usuário":

1) Informar os campos Login e Senha

2) Clicar em Enviar

3) Aguardar o resultado da pesquisa

Se o usuário for validado no servidor, aparecerá a mensagem abaixo e o MakingGW ficará
acessível.

Caso contrário, o sistema mostrará a tela de ERRO. O usuário deverá conferir os dados
informados e tentar novamente.
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1.2 Tela principal do sistema

Efetuado o login no sistema, aparecerá a tela principal com os módulos disponíveis para
utilização, conforme a tela abaixo:

Em que:

· Importação = módulo utilizado pelos prestadores para importar suas guias para o
MakingGW.

· Digitação = módulo utilizado pelos prestadores para digitar suas guias no MakingGW (se
não possuírem sistema próprio).

· Auditoria = módulo utilizado pelas operadoras e prestadores para auditar e alterar as



Iniciando o uso do GW 15

 

guias importadas ou digitadas no MakingGW.

· Exportação = módulo utilizado pelas operadoras para integrar as guias auditadas no
MakingGW com  o sistema de gestão da operadora.

· Opções  =  módulo  utilizado  por  prestadores  e  auditores  para  alteração  de  senha.  A
configuração  de  usuários  e  de  regras  de  validação  são  efetuadas  por  um  usuário
gerenciador da operadora ou pela Making.

· Sair = módulo utilizado por prestadores e auditores para sair do MakingGW.

Atenção: os módulos poderão ser acessados conforme as permissões do usuário.

1.3 Saindo do GW

Por questões de segurança, o usuário deverá sair do sistema logo após terminar seu
trabalho ou ausentar-se do computador.

Passo-a-passo:

1) Clicar no módulo "Sair", na tela principal do sistema

2) Confirmar a saída da aplicação

1.4 Alterando sua Senha

O sistema permite que o usuário altere sua senha de acesso.

Esta opção está acessível através do módulo “Opções”, da tela principal do sistema.

Passo-a-passo:
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1) Clicar na aba Opções Usuário -> Alterar Minha Senha

2) No campo 'Senha Atual do Usuário' informar a senha utilizada para se logar no sistema

3) No campo 'Nova Senha para o Usuário' informar uma senha diferente da atual

4) No campo 'Confirmação Nova Senha', repetir a nova senha escolhida

5) Clicar em Alterar

6) Aguardar a confirmação de troca de senha com sucesso

Atenção: o sistema não permite senha de usuário em branco e a senha deve possuir no
máximo oito caracteres.



Parte

II
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2 Autorização

É o módulo do sistema utilizado pelos prestadores para efetuar as transações de
identificação de beneficiário e autorização de Consulta Médica e SADT.

O número de autorização é buscado do sistema de gestão da operadora e fornecido online
para o prestador.

O módulo divide-se em Nova Solicitação e Consultar transações efetuadas.

2.1 Nova Solicitação

O módulo de Autorização possui as seguintes funcionalidades, que permitem a realização
das transações no padrão TISS:

- Autorização de Guia de Consulta Médica

- Autorização para Guia SADT

- Cancelamento de Guia

- Identificação do Beneficiário
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- Solicitação Status Autorização

2.1.1 Identificação do Beneficiário

A Identificação do Beneficiário é a Elegibilidade, que permite o envio das informações do
beneficiário (local ou intercâmbio) ao sistema autorizador da operadora, para validação. Os
dados podem ser digitados ou recolhidos do cartão magnético. No caso de utilizar o cartão
magnético, as informações gravadas nas tarjas também são validadas e, caso não estejam
corretas, a transação não poderá ser realizada.
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2.1.1.1 Dados do cartão magnético

Para efetuar a identificação do beneficiário é nessário preencher algumas informações.

Passo-a-passo:

1) Alguns usuários não possuem a opção "Não precisa usar leitor de cartão magnético", e
nesse caso, deverão obrigatoriamente passar o cartão na leitora

2) Os usuários que não precisam passar o cartão na leitora, podem clicar em Digitar, se
desejarem
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3) Todos os campos devem ser preenchidos: Número do Cartão, Nome do Cliente, Nome do
Plano, Validade e Prestador Contratado

Obs: conforme o código apresentado, o sistema mostrará a operadora de origem do
beneficiário.

4) Clicar em Enviar

5) Se estiver OK, o sistema apresentará a mensagem "Beneficiário validado com
sucesso!" (local) ou "Beneficiário é de intercâmbio:" (intercâmbio)

6) Fechar a tela
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Se forem informados dados inválidos, o sistema retorna o erro: "Existem erros no
formulário..." e a transação não é finalizada.

Os erros devem ser corrigidos e deve-se clicar em Enviar novamente.
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2.1.1.2 Elegibilidades ativas

O usuário poderá efetuar diversas transações de identificação do beneficiário, e ao final,
deverá buscar essas elegibilidades efetuadas para solicitar as autorizações.

Passo-a-passo:

1) Clicar em Nova Solicitação

2) Escolher Autorização de Guia de Consulta Médica ou Autorização para Guia SADT

3) Fechar a tela de leitura do cartão

4) Clicar em Elegibilidades

5) Selecionar um beneficiário na lista

As informações do beneficiário serão copiadas para a tela e o usuário poderá efetuar a
solicitação.
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2.1.2 Autorização de Guia de Consulta Médica

Após efetuar a identificação do beneficiário (elegibilidade), o usuário poderá clicar em Nova
Solicitação, Autorização de Guia de Consulta Médica. Abrirá a tela com os dados do
Beneficiário Atendido e a situação NOVA TRANSAÇÃO.
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A tela permite o envio das informações referentes ao procedimento de consulta a ser
realizado pelo beneficiário, bem como as informações do prestador de serviços.

Atenção: é necessário que haja uma transação de Identificação de Beneficiário prévia para
que esta transação possa ser realizada.

Passo-a-passo:

1) Preencher todos os campos da seção Solicitação

2) Clicar em Enviar Transação

O sistema mudará para a seção Mensagens e apresentará os avisos e/ou erros da
transação. A seção Detalhes da Transação mostra algumas informações do processo de
autorização.

Concluída a transação com sucesso, a situação mudará para Autorizada e o número da
autorização é informado (ex. 600001040).
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Obs: a identificação do beneficiário pode ser feita na tela de Autorização de Guia de
Consulta Médica, clicando em Ler Cartão.
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2.1.3 Autorização para Guia SADT

Após efetuar a identificação do beneficiário (elegibilidade), o usuário poderá clicar em Nova
Solicitação, Autorização para Guia SADT. Abrirá a tela com os dados do Beneficiário
Atendido preechido e a situação NOVA TRANSAÇÃO.

A tela permite o envio das informações referentes aos procedimentos (serviços) a serem

realizados pelo beneficiário, bem como as informações do prestador de serviços, indicação

clínica, CID e OPMS.

Atenção: é necessário que haja uma transação de Identificação de Beneficiário prévia para

que esta transação possa ser realizada.

Passo-a-passo:

1) Preencher todos os campos da seção Solicitação

2) Informar o CID e a Indicação Clínica na seção Indicação Clínica (se necessário)

3) Em Serviços Solicitados, clicar em Incluir Serviço

4) Selecionar o serviço desejado e informar a quantidade solicitada

5)  Clicar em Enviar

6) Incluir outros serviços (se necessário)

7) Incluir Opms Solicitado (se necessário)

8) Clicar em Enviar Transação

O sistema mudará para a seção Mensagens e apresentará os avisos e/ou erros da
transação. A seção Detalhes da Transação mostra informações do processo de
autorização efetuado.

Concluída a transação com sucesso, a situação mudará para Autorizada e o número da
autorização é informado.
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Obs: a identificação do beneficiário pode ser feita na tela de Autorização para Guia SADT,
clicando em Ler Cartão.
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2.1.4 Cancelamento de Guia

A tela de cancelamento é utilizada para o cancelamento de uma autorização pelo sistema
autorizador da operadora. Nessa funcionalidade é possível realizar o cancelamento dos dois
tipos de autorizações: Consultas Médicas e SADT.

Passo-a-passo:

1) Selecionar o Prestador Contratado (responsável pelo cancelamento)

2) Clicar em Incluir Guia

3) Preencher o Número Guia/Autorização e clicar em Enter

4) Clicar em Enviar Transação

O sistema mudará para a seção Mensagens e apresentará os avisos ou erros da

transação. A seção Detalhes da Transação mostra informações do processo de

cancelamento efetuado.
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O sistema cria automaticamente uma transação do tipo cancelaGuia para cada autorização

cancelada. A transação de solicitação dessas autorizações passa para situação Cancelada

.
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Obs: o cancelamento também pode ser efetuado na tela de solicitação de autorização ou de
transações realizadas, clicando em Cancelar Autorização.
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2.1.5 Solicitação Status Autorização

A tela de Solicitação Status Autorização permite o envio de informações de uma ou mais
transações, que estejam aguardando resposta da operadora (em análise). As mudanças de
status por parte da operadora são replicadas no módulo de captura do GW, viabilizando ou
não o atendimento do beneficiário. Esta transação é muito utilizada para autorizar
procedimentos que a operadora não libera de imediato, ou seja, precisa que seja analisado
por sua auditoria interna.

Passo-a-passo:

1) Selecionar o prestador contratado

2) Clicar em Incluir Guia

3) Preencher o Número Guia/Autorização e clicar em Enter

4) Clicar em Enviar Transação

O sistema criará automaticamente uma nova transação para cada autorização do tipo 

solicitaStatusAutorização.

Deve-se abrir a transação e verificar o status das autorizações.
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Obs: a solicitação de status também pode ser efetuada em transações realizadas, clicando
em Consultar Status.
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2.2 Consultar

As transações de identificação de beneficiário, autorização, cancelamento e solicitação de
status podem ser vistas clicando em Consultar -> Transações Realizadas Via GW.

2.2.1 Transações Realizadas Via GW

Os registros das transações efetuadas podem ser encontrados utilizando-se a busca das
Transações Realizadas.

Passo-a-passo:

1) Preencher os filtros de busca conforme sua necessidade. As possibilidades são:

· Período de Realização = transações realizadas em um determinado intervalo de tempo

· Tipo da Transação = busca somente as transações de autorização de consulta médica,
autorização de SADT, cancelamento de guia,  identificação de beneficiário ou status
solicitação

· Campos Identificadores = busca um nº de autorização, um nº de transação ou o
sequencial TISS

· Número do Cliente = busca a transação pelo número da carteira do beneficiário
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· Nome do Cliente = busca a transação pelo nome (ou parte do nome) do beneficiário

· Prestadores Associados = busca transações pelo prestador contratado ou pelo
prestador origem

· Situação da Transação = busca as transações que estão na mesma situação
(Aguardando Resposta, Autorizada, Negada, Parcialmente Autorizada, Enviada para
Faturamento, Em análise, Cancelada e Erro no processamento)

· Método Envio = transações efetuadas por digitação ou enviadas via web service

Obs: podem ser preenchidos um ou mais campos de busca.

2) Clicar no ícone de lupa para buscar os registros que atendem o filtro

3) Selecionar o registro desejado no grid

4) Clicar na aba Detalhes de uma Transação..., no botão Ver Detalhes ou dar duplo clique
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2.2.1.1 Opções do filtro

A tela de Transações Realizadas possui vários filtros que são explicados abaixo.

Tipo da Transação:

· Autorização de Guia de Consulta Médica = lista os registros que possuem solicitação
de autorização de consulta médica

· Autorização para Guia SADT = lista os registros que possuem solicitação de autorização
para procedimentos de SADT

· Cancelamento de Guia = lista os registros de cancelamento de autorização

· Identificação do Beneficiário = lista os registros de elegibilidade de beneficiário

· Solicitação Status Autorização = lista os registros de solicitação de status da
autorização 
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Situação da Transação:

· Aguardando Resposta = após solicitada a transação, o GW aguarda uma resposta de
confirmação da operadora.

· Autorizada = quando todos os itens solicitados na transação são autorizados pela
operadora.

· Negada = quando nenhum item solicitado na transação é autorizado pela operadora.

· Parcialmente Autorizada = quando alguns itens solicitados na transação são autorizados
e outros não.

· Em análise = alguns itens precisam da análise da operadora para serem autorizados.
Nesse caso, o prestador solicitante deverá consultar o status da autorização
posteriormente.

· Cancelada = quando uma autorização é cancelada.

· Erro no processamento = quando ocorre algum erro na resposta enviada para o GW

· Enviada para Faturamento = quando a guia é enviada para o módulo auditoria (Gerar
Guia)
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Campos Identificadores:

· Nº Autorização = toda transação de autorização gera um número de autorização
fornecido pela operadora, independente da situação.

· Nº Transação = em toda transação efetuada, o GW gera um número sequencial
automaticamente, para controle.

Prestadores Associados:

· Contratado = prestador executante do procedimento.

· Origem = prestador informado na origem do xml enviado pela operadora.

· Nome Profissional = prestador que realizou o procedimento

2.2.2 Gerar Guia

Após efetuar uma solicitação de autorização com sucesso, o usuário pode enviar a guia
para o módulo Auditoria do GW.

Passo-a-passo:

Guia autorizada com Sucesso:

1) Clicar em Gerar Guia
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2) Preencher os campos referentes ao atendimento

3) Clicar em Enviar

4) Entrar no módulo Importação e verificar se a guia foi importada com sucesso

Após o envio a situação da transação passará para Enviada para Faturamento.

A guia deverá ser corrigida no módulo Digitação, caso possua algum erro, ou passará direto
para o módulo Auditoria.



Manual do MakingGW48

 

Outra opção é Consultar as Transações Realizadas, selecionar as transações desejadas
(tecla Shift ou Ctrl) e clicar em Gerar Guia (quando os campos referentes ao atendimento
das guias forem iguais).
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Obs: somente as transações na situação Autorizada (S) podem gerar guia. Para as demais
é apresentado um erro.

2.2.3 Relatórios por Transações

O módulo de Autorização possui dois relatórios. Para abri-los, deve-se selecionar uma
transação e após o relatório desejado:

· Guia da Solicitação = apresenta o formulário TISS da solicitação de autorização
selecionada (Consulta Médica ou SADT)

· Participação Prestador = apresenta as transações listadas no grid pelo prestador
contratado e executante
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3 Importação

É o módulo do sistema utilizado pelos prestadores para efetuar a importação das suas guias
de internação, honorários, de SP/SADT e de consultas médicas para o MakingGW.

Após importadas, as guias poderão ser auditadas.

Verifique os balões explicativos (    ) de cada funcionalidade na tela abaixo:

3.1 Importando guias do prestador

Os arquivos XML no padrão TISS, gerados pelo prestador, devem ser importados para o
sistema MakingGW, para que as guias sejam auditadas.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Importação":

1) Clicar em Importar Guias

2) Selecionar o arquivo XML no padrão TISS

3) Clicar em "Gravar guias com erro como rascunho", se desejar

4) Clicar em Importar

4) Aguardar o processamento do arquivo pelo sistema

5) Com o processo concluído, clicar em Ver detalhes para visualizar a situação da(s) guia
(s)
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Atenção: "Ocorreu erro durante a importação!" não significa que a importação não foi
completada. Apenas informa que alguma guia do arquivo está com erro e não foi importada.

3.2 Selecionando importação realizada

Os registros das importações realizadas podem ser encontrados utilizando-se a busca do
módulo "Importação".
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Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Importação":

1) Preencher os filtros de busca conforme sua necessidade. As possibilidades são:

· Número da Importação = número fornecido pelo sistema no momento da confirmação da
importação

· Número da Guia = o sistema fornece um número para cada guia importada. Pode-se
procurar por um número específico de guia

· Período da Importação = importações realizadas num determinado intervalo de tempo

· Nome do Arquivo importado = nome do arquivo XML que foi importado pelo prestador

Obs: pode ser preenchido um ou mais campos de busca.

2) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) registro(s) que atende(m) ao filtro

3) Selecionar o registro desejado no grid Histórico de Importações Realizadas

4) Clicar na aba Detalhes de Uma Importação... ou no botão Ver detalhes

Atenção: caso não existam registros para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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3.3 Visualizando detalhes de uma importação realizada

Para visualizar os detalhes de uma importação, deve-se clicar duas vezes no registro
desejado ou apenas selecioná-lo e clicar em Ver detalhes ou na aba Detalhes de Uma
Importação....

A tela abaixo apresenta um cabeçalho relacionado ao registro de importação selecionado e
as funcionalidades da tela:

Em que:
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· Número da Importação =  número fornecido pelo sistema no momento da confirmação
da importação

· Situação da Importação = situação apresentada na importação. Ex: Aguardando Arquivo,
Em andamento, Erro, Realizada Com Aviso ou Sucesso

· Data Envio do Arquivo = data e hora em que o arquivo foi enviado para importação

· Data Término Importação = data e hora em que a importação foi concluída

· Método Importação = método utilizado para importação. Ex: upload de arquivo xml, via
web service ou digitação

· Usuário da Importação = usuário que efetuou a importação do arquivo

· Número Lote Prestador = número do lote apresentado no arquivo xml

· Protocolo Operadora = utilizado em operadoras que possuem um número de protocolo
vinculado às guias

· Arquivo Importado = nome do arquivo xml importado pelo prestador

3.3.1 Situação da importação

A importação apresenta alguns tipos de situação que devem ser observados. Eles indicam
se a importação foi concluída e se as guias foram importadas corretamente para o sistema.

A situação pode ser vista no módulo "Importação", na aba Importações Realizadas ou em
Detalhes de Uma Importação...

· Aguardando Arquivo = houve algum erro no momento da importação. Deverá ser
efetuada novamente

· Em andamento = o sistema está processando os dados da importação e ela não foi
concluída. Se o arquivo permanecer com essa situação pode ter ocorrido erro no sistema
e ele deverá ser importado novamente
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· Erro = a importação foi concluída e pelo menos uma guia do arquivo apresentou erro e
não foi importada.  O arquivo pode conter guias importadas e não importadas

· Realizada Com Aviso = a importação foi concluída e todas as guias do arquivo entraram
no módulo auditoria, porém possuem avisos que devem ser observados

· Sucesso = a importação foi concluída com sucesso e todas as guias do arquivo entraram
no módulo auditoria

3.3.2 Situação do registro no arquivo

Os registros processados no arquivo importado podem ser gravados como rascunho ou
não, conforme selecionado na importação. Dessa forma, as situações das guias possuem
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diferenças.

1) Gravar guias com erro como rascunho:

· Guia não importada

o Com n° Guia = quando a guia possui erros mas foi gravada no módulo Digitação, como
rascunho. A guia deverá ser corrigida e enviada para auditoria. Ex: Guia 244.

o Sem n° Guia = quando já existir no sistema o mesmo tipo de guia para o mesmo
beneficiário, no mesmo período.

· Guia importada = a guia não possui nenhuma mensagem e foi importada para o módulo
Auditoria, já podendo ser auditada. Ex: Guia 245.

· Guia com Aviso = a guia possui alguns avisos mas foi importada para o módulo Auditoria,
já podendo ser auditada. Ex: Guia 22196.

2) Não gravar guias com erro como rascunho:

· Guia não importada = quando a guia possui erros. Eles devem ser corrigidos no sistema
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de gestão do prestador e importado o arquivo XML novamente.

· Guia importada = a guia foi importada para o módulo Auditoria com um número de guia e
já pode ser auditada. Ex: Guia 84.

· Guia com Aviso = a guia possui alguns avisos mas foi importada para o módulo Auditoria,
já podendo ser auditada. Ex: Guia 22194.
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3.3.3 Tipo de mensagem do registro da importação

Em Detalhes de Uma Importação..., cada registro do arquivo possui tipos de mensagens
relacionadas a sua importação.

Passo-a-passo:

1) Verificar os Registros processados no Arquivo

2) Selecionar um registro

3) Verificar na tabela ao lado as Mensagens relacionadas à importação do registro
selecionado à esquerda

4) Corrigir os erros da guia, se não foi importada

5) Efetuar os passos com todos os registros do arquivo

Existem três tipos de mensagens:

· Informação = informa o tipo de guia importada com sucesso e fornece seu número no
sistema. Ex: Guia 215

· Aviso = informações sobre algumas irregularidades do registro que devem ser verificadas
pelos prestadores e auditores. O aviso permite que a guia seja importada
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· Erro = erros encontrados no registro que não permitem que a guia seja importada com
sucesso. Eles devem ser corrigidos no sistema de gestão do prestador ou no módulo
digitação, conforme selecionado na importação.
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Obs: para melhor visualização das mensagens, pode-se imprimir um protocolo de
importação.

Atenção: a importação seguinte não substitui a anterior, gerando um novo número de
importação. As guias importadas com sucesso poderão continuar no arquivo que foi
corrigido e importado novamente, pois o sistema não permitirá sua importação, informado
que já existe uma guia com as mesmas características no sistema.

3.4 Excluindo uma importação

Ao efetuar uma importação e nenhuma guia do arquivo for importada com sucesso, o
registro da importação poderá ser excluído do sistema, se desejar. As guias deverão ser
corrigidas e o arquivo importado novamente.

A exclusão deverá ser utilizada apenas para importações em que nenhuma guia foi
importada, para que não exclua o histórico de uma guia importada com sucesso. 

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Importação":

1) Efetuar a busca da importação desejada

2) Selecionar o registro

3) Clicar em Excluir
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Atenção: se for excluído um registro de importação que houver guias importadas com sucesso, essas

guias não serão excluídas do sistema. Ao importar novamente o arquivo, elas apresentarão erro de
duplicidade, pois já estarão em auditoria. O GW possui uma regra que pode ser habilitada para que
importações que tiverem guias importadas com sucesso não possam ser excluídas.

Obs: o sistema pode ser parametrizado para que só importe o arquivo com Sucesso ou
Realizada Com Aviso, ou seja, quando todas as guias do arquivo forem importadas para
auditoria.

3.5 Imprimindo relatórios de importação

O módulo "Importação" possui um 'Protocolo de Importação', que pode ser visualizado e
impresso.

Esse relatório apresenta alguns dados e detalhes da importação selecionada, como número
da autorização e nome do beneficiário das guias importadas e não importadas, auxiliando o
prestador a visualizar os avisos e erros, para corrigi-los.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Importação":

1) Selecionar o registro de importação desejado 

2) Clicar no ícone de impressora

3) Clicar em 'Protocolo de Importação'

4) Selecionar o 'Tipo de Arquivo de Saída': PDF (Acrobat Reader) ou CSV (Arquivo Texto)

5) Clicar em Imprimir
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As guias aparecem no relatóiro com cores diferentes, para diferenciar a situação:

Importada com Sucesso = verde

Importada com Aviso = laranja

Não importada = vermelho

Atenção: o 'Protocolo de Importação' também pode ser visualizado/impresso na aba
Detalhes de Uma Importação..., clicando em Imprimir.
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3.6 Dicas e truques

3.6.1 Descobrindo por quem e quando uma guia foi importada

Para descobrir quem efetuou a importação de uma determinada guia e quando feita, são
necessários alguns procedimentos.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Importação":

1) Efetuar a busca pelo número da guia desejada. Ex: 81

2) Selecionar o registro encontrado no grid (arquivo em que a guia foi importada)

3) Visualizar os detalhes da importação

4) Verificar a 'Data Envio do Arquivo' e 'Usuário da Importação'
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4 Digitação

É o módulo do sistema utilizado pelos prestadores para digitar suas guias hospitalares, de
SP/SADT e de consultas médicas no MakingGW, caso não utilizem o módulo "Importação".
   

Após digitadas e enviadas no sistema, as guias poderão ser auditadas.

Verifique os balões explicativos (    ) de cada funcionalidade na imagem da tela abaixo:

4.1 Iniciando a digitação

A digitação pode ser efetuada em três tipos de guias:

· Hospitalar

· SP/SADT 
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· Consulta Médica

Conforme as permissões do usuário, ele estará habilitado para acessar um ou mais tipos de
guias.

4.1.1 Digitando uma nova guia

Para iniciar a digitação, abrir o tipo de guia desejado e preencher os campos necessários.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Clicar em Digitar Nova Guia

2) Selecionar o tipo de guia desejado

Guias com autorização:

3) Na tela de digitação, preencher o Número da Autorização
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4) Clicar no ícone apresentado na tela (o sistema preenche os dados básicos da
autorização, como cliente, solicitante e executante)

5) Gravar a guia

6) Preencher as demais informações da guia

Guias sem autorização:

3) Na tela de digitação, preencher o Número do Cliente

4) Selecionar o Executante da Guia

5) Gravar a guia (o sistema busca os dados básicos do cliente cadastrado, como nome,
plano e validade cartão)

6) Preencher as demais informações da guia
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Atenção: algumas operadoras não utilizam o último dígito do código do cliente (DV) e outras
sim, conforme a regra utilizada. Assim sendo, o Número do Cliente deve possuir 16 ou 17
dígitos.

4.2 Painéis da tela de digitação de guias

Cada tipo de guia possui painéis diferentes para digitação, conforme as necessidades de
informações.

4.2.1 Guia Hospitalar

A Guia Hospitalar (resumo internação + honorário individual) é utilizada para a finalização do
faturamento da internação.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Internação, Serviços (Consultas/
Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem
+ Anestesias e Fisioterapia), Diárias, Taxas, Materiais, Materiais OPMS, Medicamentos e
Pacotes.
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4.2.1.1 Resumo
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4.2.1.2 Atendimento

4.2.1.3 Internação
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4.2.1.4 Serviços (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas,
Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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4.2.1.5 Todos Serviços Realizados
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4.2.1.6 Diárias
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4.2.1.7 Taxas
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4.2.1.8 Materiais
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4.2.1.9 Materiais OPMS
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4.2.1.10 Medicamentos
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4.2.1.11 Pacotes

4.2.2 Guia SP/SADT

A Guia de SP/SADT (Guia de Serviços Profissionais/ Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia)
é utilizada para serviços profissionais, exames e procedimentos. A consulta de referência
deve ser preenchida na Guia de SP/SADT.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Serviços (Consultas/Visitas/
Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem +
Anestesias e Fisioterapia), Taxas, Materiais, Materiais OPMS, Medicamentos e Pacotes.
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4.2.2.1 Resumo
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4.2.2.2 Atendimento
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4.2.2.3 Serviços (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas,
Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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4.2.2.4 Todos Serviços Realizados
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4.2.2.5 Taxas
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4.2.2.6 Materiais
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4.2.2.7 Materiais OPMS
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4.2.2.8 Medicamentos
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4.2.2.9 Pacotes

4.2.3 Guia Consulta Médica

A Guia de Consulta Médica deve ser utilizada exclusivamente na execução de consultas
eletivas sem procedimento, e constitui-se no documento padrão para solicitação do
pagamento.

É dividida nas seguintes seções: Resumo e Atendimento.
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4.2.3.1 Resumo
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4.2.3.2 Atendimento

4.3 Selecionando um CID

O CID (código internacional de doenças) deve ser informado em todos os tipos de guias,
porém pode ser parametrizável para não ser obrigatório.

Passo-a-passo:

No painel de 'Atendimento':

1) Clicar no ícone de lupa do campo "CID Principal"

2) Digitar o Código completo ou a Descrição do CID (recomendável parte da descrição, para
facilitar a busca)

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar
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4.4 Selecionando um prestador

O prestador deve ser informado em todos os tipos de guias, e refere-se ao 'Solicitante,
'Executante', 'Executante Complementar' e 'Profissional da Equipe'.

Passo-a-passo:

Nos painéis 'Resumo' e 'Serviços':

1) Clicar no ícone de lupa no campo do prestador.

2) Digitar o "Código", "Prestador Médico", "Código Conselho" ou "CPF/CNPJ"

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar ou dar duplo clique no prestador desejado
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4.5 Incluindo um serviço na guia

Os serviços incluem: Consultas/Visitas/Pareceres, Medicina Intensiva, Procedimentos
Clínicos/Cirúrgicos, Análises Clínicas, Procedimentos Imagem + Anestesias e Fisioterapia.

São informados nas guias hospitalar e de SP/SADT.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Escolher a seção desejada (ou seção 'Todos Serviços Realizados')

2) Clicar no botão Incluir Serviço

3) Selecionar o serviço desejado

4) Preencher os demais campos da tela de edição

5) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório. Após a inclusão, se houver
algum erro de digitação, o serviço poderá ser alterado.

4.5.1 Selecionando um serviço

Os registros encontrados na busca são de acordo com o tipo de serviço que está sendo
incluído.

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um serviço na guia'

2) Digitar o Código completo ou o Serviço Realizado (recomendável parte da descrição, para
facilitar a busca)

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar
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4.5.2 Incluindo um serviço autorizado

Na tela de inclusão de serviços existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a inclusão
de serviços que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Escolher a seção desejada (ou seção 'Todos Serviços Realizados')

2) Clicar no botão Incluir Serviço

3) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário

6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório. Após a inclusão, se houver
algum erro de digitação, o serviço poderá ser alterado.

4.5.3 Verificando todos os serviços da guia

A seção 'Todos Serviços Realizados' apresenta todos os serviços inseridos nas seções da
guia.

Nesta seção, os serviços podem ser alterados, incluídos e excluídos. Qualquer operação
realizada nesta seção modificará a seção de origem do serviço, e qualquer operação
realizada na origem, modificará esta.

4.6 Incluindo a equipe de um serviço

Alguns serviços necessitam de uma equipe de profissionais para sua realização, que
também deve ser informada no sistema.

A equipe é formada por profissionais com diversas participações. Cada participação deve
possuir o Profissional da Equipe (pessoa física ou jurídica que receberá pelo atendimento) e
o Nome do Profissional que realizou o atendimento (pessoa física).
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Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Selecionar o serviço desejado

2) Clicar em Incluir Profissional

3) Selecionar o 'Profissional da Equipe'

Se for pessoa física:

4) Selecionar a Participação

5) Clicar em Enviar
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Se for pessoa jurídica:

4) Preencher o Nome do Profissional

5) Selecionar a Participação

6) Informar os dados do Conselho (Sigla, Nº e UF)

7) Preencher o CPF do profissional

8) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório. Após a inclusão, se houver
algum erro de digitação, a equipe poderá ser alterada.

Atenção: deve-se lembrar de incluir o serviço antes de incluir ou copiar sua equipe. Sempre
selecionar o serviço desejado antes de incluir a equipe.

4.6.1 Copiando a equipe entre diferentes serviços

Após incluidos os profissionais de um serviço, eles podem ser copiados para outro. Efetuar
esse procedimento somente se forem os mesmo profissionais, com as mesmas
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participações.

Passo-a-passo:

1) Selecionar o serviço que já possui uma equipe. Ex: OBESIDADE MORBIDA PACOTE

2) Selecionar um registro da equipe

3) Clicar em Copiar Todos (a seta do mouse ficará como na tela abaixo)

4) Clicar no serviço onde a equipe deve ser copiada. Ex: APENDICECTOMIA

Os dois serviços ficarão com a mesma equipe.
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4.7 Incluindo um insumo na guia

Os insumos incluem: Diárias, Taxas, Materiais, Materiais OPMS, Medicamentos e Pacotes.

São informados nas guias hospitalar e de SP/SADT (exceto diária).

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da seção desejada. Ex: Taxa

2) Selecionar o insumo desejado

3) Preencher os demais campos da tela de edição

4) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório. Após a inclusão, se houver
algum erro de digitação, o insumo poderá ser alterado.

4.7.1 Selecionando um insumo

Os registros encontrados na busca são de acordo com o insumo que está sendo incluído (
diária, taxa, material, material OPMS,  medicamento ou pacote).

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um insumo na guia'

2) Digitar o Código completo ou o Insumo desejado (recomendável parte da descrição, para
facilitar a busca)

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar
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4.7.2 Incluindo um insumo autorizado

Na tela de inclusão de insumos existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a
inclusão de insumos que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da seção desejada. Ex: Taxa

2) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário

6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório. Após a inclusão, se houver
algum erro de digitação, o insumo poderá ser alterado.

4.8 Informando valor de redução/acréscimo

A coluna Redução/Acréscimo ( ) é utilizada para informar o percentual que deverá ser
acrescido ou reduzido no valor total do insumo ou serviço.

O valor informado é multiplicador do valor unitário e deve estar entre 0,00 e 2,99.

Exemplo:

0,00 = valor total não varia

1,00 = valor total não varia

0,00 < 1,00 = reduz o valor total

1,00 < 3,00= acresce o valor total

2,00 = acresce o valor total em 100%
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4.9 Alterando um insumo/serviço da guia

O insumo, serviço ou equipe incluídos na guia poderão ser alterados enquanto ela estiver na
situação Rascunho.

Passo-a-passo:

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar em Alterar

3) Selecionar o item incluído incorretamente

4) Clicar no botão Alterar Insumo/Serviço/Profissional

5) Corrigir o valor

6) Clicar em Enviar

4.10 Excluindo um insumo/serviço da guia

O insumo, serviço ou equipe incluídos na guia poderão ser excluídos enquanto ela estiver na
situação Rascunho.

Passo-a-passo:

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar em Alterar
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3) Selecionar o item incluído incorretamente

4) Clicar no botão Excluir Serviço/ Profissional/ Insumo

5) Clicar em Sim

O sistema também tem a opção de Excluir Todos os itens do grid.

Atenção: ao excluir um serviço da guia, todas sua equipe será automaticamente excluída.

4.11 Opções do menu da tela de digitação

A tela de digitação possui algumas opções de menu que auxiliam o trabalho.

· Digitar Nova Guia = abre uma nova tela de digitação, com o Número da Guia igual a
'0' (zero) e Situação 'Nova Guia'.

· Criticar Guia = informa os erros de digitação da guia e avisos que podem ser analisados
pelo prestador ou pela auditoria.
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· Enviar Guia = após finalizar a digitação de uma guia, deve-se clicar em 'Enviar Guia' para
que ela seja enviada para a operadora/auditoria.

· Gravar como Rascunho = ao incluir os dados na guia, eles devem ser salvos. A guia
recebe um número e fica com a situação 'Rascunho' até ser enviada para auditoria. Obs:
o sistema grava automaticamente a guia a cada troca de seção.

· Excluir Rascunho = a guia rascunho pode ser excluída, caso não atenda mais suas
necessidades.

· Consultar Autorização = abre tela para consulta dos dados referentes à autorização da
guia, para auxiliar no processo de digitação.

· Consultar Guias Vinculadas = o sistema apresenta a(s) guia(s)  em produção que
possue(m) algum tipo de vínculo com a guia rascunho.
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· Criar anotação = permite incluir uma anotação na guia que pode ser vista pelos demais
usuários do sistema

· Consultar anotações = apresenta as anotações existentes na guia e permite comentá-
las

4.12 Criticando a guia

Para verificar possíveis erros na digitação da guia, deve-se clicar no menu Guia -> Criticar
Guia, no menu de opções da tela de digitação da guia. 

O resultado da crítica mostrará os erros encontrados na guia (Erro) e avisos relevantes para
o processo, que devem ser verificados (Aviso).
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Atenção: verificar o SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MENSAGEM

4.13 Consultando detalhes de uma autorização

Os serviços e insumos autorizados na guia, com suas quantidades, estão disponíveis no
sistema para auxiliar no processo de digitação. A tela é utilizada somente para consulta.

Para verificar as autorizações da guia, deve-se clicar no menu Autorização -> Consultar
Autorização, no menu de opções da tela de digitação.
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O quadro à esquerda da tela em destaque apresenta a quantidade de serviços e insumos
autorizados (entre parênteses). O quadro à direita discrimina os itens autorizados pela 
Descrição, Qtde Autoriz., Qtde Apresent. e Prestador autorizado (se diferente do
executante).

Obs: na digitação não aparecem as quantidades apresentadas na guia, somente se houver
uma guia com o mesmo número de autorização  na auditoria. As quantidades utilizadas na
guia em auditoria serão apresentadas na tela de autorização da guia em digitação, para
controlar a utilização dos itens autorizados.

4.14 Criando uma anotação na guia

Um usuário pode incluir anotações na guia para se comunicar com os demais usuários.

O criador da anotação poderá definir quem a visualizará. Se todos os usuários ou somente o
prestador.

Essa anotação pode gerar pendência ao prestador ou não gerar pendência. Os auditores
não poderão ser responsáveis por uma pendência criada no módulo Digitação, pois não
acessam essas guias.

As pendências não impedirão o envio da guia para o módulo Auditoria, mas o responsável
pela anotação deverá obrigatoriamente respondê-la em um dos módulos. Após o envio, as
anotações permanecerão na guia para consulta, comentários e respostas.
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As anotações podem ser de dois tipos:

· Observação = usuário insere uma observação na guia, que pode ou não gerar pendência
a outro(s) usuário(s).

· Solicitação = usuário efetua uma solicitação na guia, que pode ou não gerar pendência a
outro(s) usuário(s).

4.14.1 Incluindo uma Observação

Para incluir uma observação na guia, o usuário deverá seguir os passos abaixo.

Passo-a-passo:

Na tela de digitação da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação

2) Selecionar o tipo de anotação Observação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a observação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar
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A observação poderá ser visualizada somente pelos prestadores, no módulo digitação, ou
também por todos os usuários, no módulo Auditoria. Se selecionada a auditoria, o sistema
dará erro, pois auditores não podem visualizar e ser responsáveis por pendências em guias
na situação Rascunho.
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Atenção: a anotação e seus comentários continuarão na guia após o envio para o módulo
Auditoria. Caso não queira, deverá exclui-la antes do envio.

4.14.2 Incluindo uma Solicitação

Para incluir uma solicitação na guia, o usuário deverá seguir os passos abaixo.

Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação
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2) Selecionar o tipo de anotação Solicitação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a solicitação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A solicitação poderá ser visualizada somente pelos prestadores, no módulo digitação, ou
também por todos os usuários, no módulo Auditoria. Se selecionada a auditoria, o sistema
dará erro, pois auditores não podem visualizar e ser responsáveis por pendências em guias
na situação Rascunho.
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Obs: a anotação e seus comentários continuarão na guia após o envio para o módulo
Auditoria. Caso não queira, deverá exclui-la antes do envio.

4.14.3 Anexando arquivo à anotação

Se desejar, o usuário poderá anexar um ou mais arquivos à observação e à solicitação.

Passo-a-passo:

1) Efetuar até o passo 5 do tópico Incluindo uma Observação ou Incluindo uma Solicitação

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado
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3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s) (máximo 5MB)

5) Clicar em Enviar
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4.15 Consultando as anotações da guia

O usuário poderá visualizar as anotações criadas por ele, as que aguardam sua resposta e
as que foram liberadas para sua visualização.

Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações

2) Selecionar o tipo de anotação que deseja visualizar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Verificar as anotações que atendem o filtro

5) Selecionar a anotação desejada
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Atenção: a tela em destaque mostra quem criou a anotação e o responsável pela
pendência.

Obs: caso não existam anotações para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem abaixo.
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4.15.1 Incluindo uma anotação

As anotações podem ser incluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de digitação da guia.

Deve-se clicar em Incluir e efetuar os passos conforme o tópico "Criando uma anotação na
guia".

4.15.2 Excluindo uma anotação

As anotações podem ser excluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de digitação da guia.

Somente o usuário que criou a anotação poderá exclui-la. Os comentários não poderão ser
excluídos separadamente.

Deve-se efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em
Excluir.
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4.16 Verificando detalhes de uma anotação

Para visualizar os detalhes (respostas, comentários, encaminhamentos, solicitações e
reaberturas) de uma anotação, deve-se clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações,
no menu de opções da tela de digitação da guia.

Efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em Ver Detalhes
ou na aba Detalhes de uma Anotação.
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4.16.1 Incluindo comentários

A tela Detalhes de uma Anotação apresenta os seguintes campos:

· Id = número seqüencial gerado pelo sistema

· Tipo da Anotação = tipo de anotação criada. Ex: Solicitação ou Observação

· Situação = situação que se encontra a anotação. Ex: Ativa (sem responsável),
Aguardando Resposta ou Respondida

· Responsável = responsável por responder a anotação. Ex: Todas as Auditorias, um tipo
de auditoria, Prestador ou Não foi definido responsável

· Criado por = usuário que criou a anotação

A partir dessa tela os usuários podem responder, comentar, encaminhar, solicitar e/ou
reabrir a anotação correspondente, além de anexar  e visualizar arquivos relevantes ao
processo.
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4.16.1.1 Respondendo uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação
"Aguardando Resposta".

Para responder:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Responder

5) Incluir uma resposta para anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Respondida" e o usuário que respondeu ainda poderá 
comentar.
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Obs: a anotação poderá ser respondida no módulo Auditoria, após o envio da guia.

4.16.1.2 Comentando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Quando for definido um responsável, ela ficará com a situação "Aguardando Resposta".
Após a anotação ter sido respondida, ficará com a situação "Respondida". Nessas três
situações, os usuários habilitados para visualizar a anotação poderão incluir comentários.

Para comentar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Comentar

5) Incluir um comentário que complemente as informações da anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar
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A anotação continuará com a mesma situação.
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Obs: o comentário pode ser feito no módulo Auditoria, após o envio da guia.

4.16.1.3 Encaminhando uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação
"Aguardando Resposta".

Para encaminhar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Encaminhar

5) Incluir um comentário

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar
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A anotação continuará com a mesma situação, mas mudará de responsável.
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Atenção: no módulo Digitação, somente os prestadores poderão ser responsáveis por
anotações.

Obs: o encaminhamento poderá ser efetuado no módulo Auditoria, após o envio da guia.
Nesse caso, aceitará o auditor como responsável.

4.16.1.4 Solicitando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Qualquer usuário habilitado para visualizar essa anotação poderá fazer uma solicitação,
gerando uma pendência a um usuário.

Para solicitar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Solicitação

5) Incluir um comentário para a solicitação

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A anotação passará para a situação "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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Atenção: no módulo Digitação, somente os prestadores poderão ser responsáveis por
anotações.

Obs: a solicitação poderá ser efetuada no módulo Auditoria, após o envio da guia. Nesse
caso, aceitará o auditor como responsável.

4.16.1.5 Reabrindo uma anotação

Após o usuário responder a anotação pendente, a situação da guia passa para
"Respondida". O usuário que criou a anotação poderá reabri-la para solicitar informações
adicionais ao mesmo ou outro usuário responsável.

Para reabrir:

Passo-a-passo:
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1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados

4) Clicar em Reabrir

5) Solicitar uma informação adicional

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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Atenção: no módulo Digitação, somente os prestadores poderão ser responsáveis por
anotações.
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Obs: a anotação poderá ser reaberta no módulo Auditoria, após o envio da guia. Nesse
caso, o auditor poderá ser responsável.

4.16.2 Anexando arquivo ao comentário

Se desejar, o usuário poderá anexar um ou mais arquivos nos comentários efetuados na
anotação (resposta, comentário, encaminhamento, solicitação, reabertura).

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do subtópico desejado do tópico Incluindo comentários

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado

3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s)

5) Clicar em Enviar
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4.16.3 Abrindo um arquivo anexado

Quando a anotação e os comentários possuirem anexo, ele aparecerá logo abaixo da
descrição, informando o tipo de anexo e o nome do arquivo.

Para visualizá-lo, deve-se clicar duas vezes no nome do arquivo.
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4.17 Enviando a guia para a operadora/auditoria

Após completar a digitação da guia, ela deve ser enviada para a operadora/auditoria,
clicando no menu Guia -> Enviar Guia, no menu de opções da tela de digitação.

Se houver algum erro na guia, aparecerá a mensagem abaixo e ela não será enviada. Deve-
se então verificar as mensagens de Erro na crítica da guia e corrigi-las.
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Após a correção dos erros, clicar novamente em 'Enviar Guia' até que até que esteja correta
e seja enviada com sucesso.

Atenção: após o envio da guia, ela ainda pode conter mensagens de crítica. São somente
Avisos que não impedem o envio, mas requerem atenção dos auditores.

4.17.1 Enviando um grupo de guias para auditoria

O sistema também permite que sejam enviadas várias guias à auditoria ao mesmo tempo.
Para isso, é gerada uma importação dessas guias.

As guias importadas através do módulo Digitação deverão ser do mesmo tipo (Hospitalar,
SADT ou Consulta).

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Selecionar as guias desejadas utilizando a tecla Shift (sequência) ou Ctrl (aleatórias)

2) Clicar em Gerar Importação

3) Confirmar o envio das guias

4) Verificar os Detalhes da Importação
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As guias que estiverem com erro não serão importadas e continuarão na digitação para
serem corrigidas. As que estiverem corretas serão importadas com sucesso para o módulo
Auditoria.

Obs: como na importação, só poderão ser enviadas 100 guias por vez.

4.18 Selecionando guia digitada/rascunho

Qualquer guia na situação rascunho pode ser encontrada utilizando-se a busca do módulo "
Digitação".

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Preencher os campos de busca conforme sua necessidade. As possibilidades de filtro
são:

· Intervalo de Guias = preencher os números da primeira e última guia de um intervalo
procurado. Obs: pode ser preenchido somente um número de guia.
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· Número Autorização = procurar uma guia pelo número da autorização .

· Período da Digitação = digitações realizadas num determinado intervalo de tempo.

· Tipo de Guia = utilizado para filtrar apenas guias hospitalares, de SP/SADT ou consulta
médica. Obs: o sistema também aceita a busca por todos os tipos de guias.

· Situação da Guia = busca guias com situações estabelecidas pelo sistema.

· Executante da Guia = filtra somente guias do mesmo executante.

· Intervalo do Número do Cliente = busca a guia pelo número da carteira do beneficiário,
podendo utilizar o % para buscar uma parte do código.

· Nome do Cliente = busca a guia pelo nome (ou parte do nome) do beneficiário.

Obs: Pode ser preenchido um ou mais campos de busca.

2) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) registro(s) que atenda(m) ao filtro

3) Selecionar um registro no grid Guias em rascunho, precisam ser enviadas para
auditoria

4) Clicar no botão Alterar, para abrir e alterar a guia

Atenção: caso não existam registros para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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4.18.1 Utilizando o filtro avançado

Além dos campos de filtro existentes na tela do módulo Digitação, o sistema possui um filtro
avançado de busca de guias.

Nele, pode-se selecionar opções de dados do atendimento, dados da autorização, insumos
utilizados e tipo de internação.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Clicar no ícone de lupa+

2) Selecionar o filtro desejado

3) Clicar em Explicar Filtro e verificar se a explicação está de acordo

4) Clicar em Buscar Guias
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Atenção: as guias encontradas no grid fazem parte do filtro simples e avançado,
simultaneamente.

4.18.1.1 Selecionando um filtro avançado

Para selecionar um filtro avançado, deve-se passar pelas abas: Dados Atendimento, Dados
Autorização, Dados Envio, Insumos Utilizados, Guia Hospitalar e Guia SADT.

Cada aba é dividida em seções que podem ser utilizados para definição o filtro.

Ao clicar na aba e tópico desejado, selecionar a opção SEM ou COM o insumo informado.

Se desejar, pode-se incluir insumos clicando no botão  + . Conforme selecionado, Todos os
insumos deverão constar nas guias, ou Algum dos insumos deverá constar nas guias, ou
Nenhum dos insumos deverá constar nas guias.

O botão "Apenas estes códigos podem existir na guia", significa que as guias não poderão
possuir qualquer outro código relacionado ao mesmo insumo, além dos informados.

Na seleção dos insumos utilizados na guia, pode-se definir também o intervalo de valor total
dos insumos.

Após definição completa do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro e após em Buscar
Guias. Para limpar as informações do filtro avançado, clicar em Limpar Filtro.

As seções que fizerem parte do filtro ficarão destacadas com a cor azul.
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4.18.1.2 Verificando a explicação do filtro

Após selecionados os itens do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro.



Digitação 151

 

Abrirá uma tela informando como será o perfil das guias apresentadas no grid.

Se necessário, pode-se efetuar mudanças no filtro, e após, clicar em Buscar Guias.
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4.19 Selecionando as situações de guias desejadas

O módulo "Digitação" possui a opção de buscar as guias a partir da sua situação.

Os tipos existentes no sistema são:

· Rascunho = guia não enviada para auditoria. Pode estar em digitação ou foi importada
com erro que deve ser corrigido.

· Aguarda Principal = guia não enviada para auditoria pois aguarda a guia principal. Pode
ter sido digitada ou importada.

Ex: As guias SP/SADT vinculadas à uma guia hospitalar não podem passar para o módulo
Auditoria se a guia hospitalar não estiver. Ao serem importadas ou digitadas, as guias SP/
SADT vinculadas passarão para a situação "Aguarda Principal", no módulo Digitação.
Quando a guia hospitalar principal é importada com sucesso ou enviada através da digitação
para a auditoria, a guia SP/SADT filha, que estava aguardando a principal, é enviada
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automaticamente para o módulo Auditoria.

Obs: esta regra pode ser parametrizada para que a guia vinculada não seja importada antes
da principal ou fique na situação Rascunho para ser enviada pelo prestador após a principal.

4.20 Visualizando guias em produção vinculadas à uma guia
rascunho

Algumas guias podem possuir o mesmo número de autorização, de solicitação e/ou de
documento, formando um vínculo entre elas. A partir disso, elas podem criar vínculos como
Guia Principal e Guia Filha, quando:

· As guias hospitalares são principais de guias SP/SADT, quando esta for realizada durante
o período de internação (SADT internação com mesmo n° solicitação).

· As guias de consulta médica são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada
por aquela (mesmo n° solicitação).

· As guias SP/SADT são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada por aquela
(mesmo n° solicitação).

Assim sendo, as guias SP/SADT podem ser filhas de guias hospitalares, de consulta
médica ou de SP/SADT.

Os vínculos auxiliam a auditoria, pois apresentam as guias que fazem parte do mesmo
processo. Só serão visualizados os vínculos com as guias que já estão em produção (em
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auditoria).

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Guias Vinculadas

3) Selecionar o tipo de vínculo

4) Verificar os detalhes da(s) guia(s) apresenta(s)

Para abrir a guia vinculada deve-se dar duplo clique no seu registro da tela Guias Vinculadas.
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Atenção: caso não existam guias vinculadas para o filtro, aparecerá a mensagem abaixo.

Obs: pode-se também visualizar as guias vinculadas no menu de opções da tela de d
igitação, em Autorização -> Consultar Guias Vinculadas, e imprimir o formulário no formato
TISS da guia selecionada, clicando em Imprimir.

4.21 Excluindo uma guia digitada/rascunho

A guia rascunho pode ser excluída do sistema se não tiver mais utilidade, clicando no menu
Rascunho -> Excluir Rascunho, no menu de opções da tela de digitação.

Pode-se também excluir uma ou mais guias na tela principal do módulo "Digitação".

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Digitação":

1) Efetuar a busca da(s) guia(s) desejada(s)

2) Selecionar o(s) registro(s)

3) Clicar em Excluir

4) Confirmar a exclusão

5) Descrever o motivo da guia ser desconsiderada

6) Clicar em Enviar
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4.22 Dicas e truques

4.22.1 Carregando outra guia na tela de digitação

Com a tela de digitação aberta, pode-se abrir uma outra guia rascunho para consulta ou
alterações.

Passo-a-passo:

1) Gravar as alterações da guia em digitação

2) Clicar no ícone apresentado na tela abaixo

3) Preencher o número da guia desejada (ex: 2195)

4) Clicar no Enter do teclado do computador

5) Efetuar a consulta ou alterações necessárias na nova guia
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Atenção: a nova guia deverá ser do mesmo tipo da guia atual (hospitalar, SP/SADT ou
consulta médica). Se for outro, o sistema acusará um erro e não abrirá a guia. Nesse caso,
deve-se efetuar a busca da guia na tela do módulo "Digitação".

4.22.2 Visualizando guias vinculadas a uma autorização

Algumas guias podem possuir o mesmo número de autorização, de solicitação e/ou de
documento, formando um vínculo entre elas. Os vínculos auxiliam a auditoria, pois
apresentam as guias que fazem parte do mesmo processo (Guia Principal e Filhas). Só
serão visualizados os vínculos com as guias que já estão em produção (em auditoria).

As guias vinculadas podem ser vistas a partir da tela principal do módulo "Digitação".
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Passo-a-passo:

1) Efetuar a busca da(s) guia(s) desejada(s)

2) Selecionar um registro

3) Clicar em Guias Vinculadas

4.22.3 Excluindo vários itens

Para excluir vários itens da guia, pode-se selecioná-los utilizando a tecla Ctrl e após clicar
em Excluir Insumo.

Os itens serão excluídos ao mesmo tempo, reduzindo o trabalho.
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4.22.4 O que impede uma guia de ser enviada?

Após completar a digitação da guia, ela deve ser enviada para a operadora/auditoria,
clicando no menu Guia -> Enviar Guia, no menu de opções da tela de digitação.

A guia não será enviada enquanto houverem erros de crítica. Eles devem ser corrigidos para
então enviar a guia.
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4.22.5 Ordenando as colunas

As colunas podem ser ordenadas para facilitar a leitura dos itens, conforme desejado.

Passo-a-passo:

1) Clicar na descrição da primeira coluna a ser ordenada

2) Nas demais colunas a serem ordenadas, clicar na coluna ao lado da descrição

3) Clicar no número da coluna para organizar em ordem crescente e decrescente
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4.22.6 Visualizando a descrição completa

A descrição dos itens inseridos nas guias pode ser vista por completo abaixo do grid, ao
passar o mouse sobre ela, pois em alguns casos o tamanho da coluna é insuficiente para
apresentar toda a descrição.



Digitação 163

 

4.22.7 Verificando o significado

Ao passar o mouse pelas telas e botões do sistema, ele apresenta frases explicativas sobre
suas funcionalidades.
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4.22.8 Visualizando as seções preenchidas

A guia é dividida em seções, para melhor apresentação das informações.

Para identificar as seções que possuem algum registro, elas são marcadas com asterisco
(**). Dessa forma, o usuário não precisa visualizar as demais seções.

As seções Resumo, Atendimento e Internação são de preenchimento obrigatório.
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Parte

V
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5 Auditoria (operadora)

É o módulo do sistema utilizado pelas operadoras e prestadores para auditar e alterar as
guias importadas ou digitadas com sucesso no MakingGW.

Verifique os balões explicativos (    ) de cada funcionalidade na imagem da tela abaixo:

5.1 Selecionando uma guia

As guias importadas e digitadas com sucesso passam automaticamente para o módulo "
Auditoria".

Deve-se então efetuar a busca de guias para iniciar o processo de auditoria.

Passo-a-passo:

1) No módulo "Auditoria", preencher os campos de busca conforme sua necessidade. As
possibilidades  de filtro são:
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· Intervalo de Guias = preencher os números da primeira e última guia de um intervalo
procurado. Obs: pode ser preenchido somente um número de guia.

· Número Autorização = procurar uma guia pelo número da autorização.

· Período de Envio = intervalo de tempo em que as guias foram importadas ou digitadas
com sucesso no sistema.

· Tipo de Guia = utilizado para filtrar apenas guias hospitalares, de SP/SADT ou consulta
médica. Obs: o sistema também aceita a busca por todos os tipos de guias.

· Local Internação = filtra somente guias do mesmo executante.

· Intervalo do Número do Cliente = busca a guia pelo número da carteira do beneficiário,
podendo utilizar o % para buscar uma parte do código.

· Nome do Cliente = busca a guia pelo nome (ou parte do nome) do beneficiário.

· Categorias de Guia = grupos de guias estipulados pelo sistema para facilitar a busca
pela auditoria. Quando selecionada uma categoria, desabilita o filtro Situações da Guia.

· Situações da Guia = busca guias com situações estabelecidas pelo sistema.

Obs: Pode ser preenchido um ou mais campos de busca.

2) Clicar no ícone de lupa para buscar os registros que atendem ao filtro

3) Selecionar o registro desejado no grid Guias que atendem este filtro

4) Clicar em Auditar, para iniciar a auditoria
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Atenção: caso não existam registros para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.

5.1.1 Utilizando o filtro avançado

Além dos campos de filtro existentes na tela do módulo Auditoria, o sistema possui um filtro
avançado de busca de guias.

Nele, pode-se selecionar opções de dados do atendimento, dados da autorização, insumos
utilizados e tipo de internação.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Digitação":

1) Clicar no ícone de lupa+

2) Selecionar o filtro desejado

3) Clicar em Explicar Filtro e verificar se a explicação está de acordo

4) Clicar em Buscar Guias

Atenção: as guias encontradas no grid fazem parte do filtro simples e avançado,
simultaneamente.

5.1.1.1 Selecionando um filtro avançado

Para selecionar um filtro avançado, deve-se passar pelas abas: Dados Atendimento, Dados
Autorização, Dados Envio, Insumos Utilizados,  Guia Hospitalar e Guia SADT.

Cada aba é dividida em seções que podem ser utilizados para definição o filtro.

Ao clicar na aba e tópico desejados, selecionar a opção SEM ou COM o insumo informado.

Se desejar, pode-se incluir insumos clicando no botão  + . Conforme selecionado, Todos os
insumos deverão constar nas guias, ou Algum dos insumos deverá constar nas guias, ou
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Nenhum dos insumos deverá constar nas guias.

O botão "Apenas estes códigos podem existir na guia", significa que as guias não poderão
possuir qualquer outro código relacionado ao mesmo insumo, além dos informados.

Na seleção dos insumos utilizados na guia, pode-se definir também um intervalo de valor
total dos insumos.

Após definição completa do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro e após em Buscar
Guias. Para limpar as informações do filtro avançado, clicar em Limpar Filtro.

As seções que fizerem parte do filtro ficarão destacadas com a cor azul.



Manual do MakingGW172

 



Auditoria (operadora) 173

 

5.1.1.2 Verificando a explicação do filtro

Após selecionados os itens do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro.

Abrirá uma tela informando como será o perfil das guias apresentadas no grid.

Se necessário, pode-se efetuar mudanças no filtro, e após, clicar em Buscar Guias.
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5.1.1.3 Criando Regra Finalização Auditoria

Alguns usuários possuem permissão para criar regras dinâmicas de finalização automática
de auditorias.

As regras podem ser criadas no módulo Auditoria ou Opções, somente pelos usuários com
permissão.

Passo-a-passo:

No módulo "Auditoria":

1) Abrir a tela de filtro avançado

2) Clicar em Criar Regra Finalização Auditoria
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3) Preencher a descrição da regra, ativar a situação e selecionar a(s) auditoria(s) que será
(ão) finalizada(s).

4) Clicar em Definir Filtro

5) Selecionar o filtro conforme as características das guias a serem finalizadas

6) Se desejar, clicar em Explicar Filtro

7) Clicar em Gravar Filtro

8) Clicar em Enviar

9) Posteriormente, pode-se alterar a regra através do módulo Opções.
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5.2 Selecionando a categoria de guias desejada

No módulo "Auditoria", a opção de busca de guias por categorias auxilia o auditor a encontrar
um grupo específico de guias para auditar.

É uma alternativa para o início da auditoria.
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5.2.1 Guias aguardando minha auditoria

Quando as guias são importadas ou digitadas com sucesso no sistema, passam para o
módulo "Auditoria" com a situação das auditorias como 'Incompleta'.

Essas guias fazem parte da categoria Guias aguardando minha Auditoria, pois precisam
ser auditadas.

A guia sairá desta categoria após o auditor finalizar sua auditoria e a situação passar de
'Incompleta' para 'Aguardando Prestador' ou 'Finalizada'.

Após os ajustes do prestador (se solicitado pelo auditor), a guia passará para a situação
'Incompleta' e voltará para esta categoria.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias aguardando minha Auditoria

2) Preencher outro(s) filtro(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid
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Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.2.2 Guias alteradas pelo prestador (precisam aceite)

Quando as guias são importadas ou digitadas com sucesso no sistema, passam para o
módulo "Auditoria" com a situação da guia como 'Pendente'. Nessa situação, os prestadores
podem acessar a guia e efetuar alterações necessárias.

Essas guias fazem parte da categoria Guias Alteradas pelo Prestador (precisam Aceite).

As alterações feitas pelos prestadores no MakingGW só serão validadas após um aceite do
auditor. Caso contrário, os auditores não conseguirão finalizar suas auditorias.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias Alteradas pelo Prestador (precisam Aceite) 

2) Preencher outro(s) filtro(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid
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Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.2.3 Guias pendentes com contestação não lida

As guias já auditadas que estão na situação 'Pendente' (nem todas as auditorias
finalizaram), podem ser contestadas pelo prestador.

Essas guias fazem parte da categoria Guias Pendentes com Contestação não lida.

O auditor poderá selecionar essa categoria para verificar as contestações efetuadas pelos
prestadores. Ele deverá aceitar ou rejeitar essas contestações.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias Pendentes com Contestação não lida 

2) Preencher outro(s) filtro(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid
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Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.2.4 Guias onde estou aguardando prestador

Quando o auditor solicita ajustes ao prestador, sua auditoria passa para a situação '
Aguardando Prestador' até que os ajustes sejam efetuados.

Essas guias fazem parte da categoria Guias onde estou Aguardando Prestador.

O auditor não consegue finalizar a guia até que o prestador finalize os ajustes solicitados.
Após esse processo, a situação da auditoria voltará para 'Incompleta' e para a categoria
'Guias aguardando minha Auditoria'. Assim, a guia poderá ser finalizada.

Se o prestador não efetuar os ajustes necessários, o auditor tem a opção de mudar a
operação do campo de ajuste para correção. Nesse caso, ele poderá finalizar a guia.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias onde estou Aguardando Prestador 
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2) Preencher outro(s) filtro(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.2.5 Guias bloqueadas por mim

O auditor poderá bloquear a guia para que os prestadores não façam alterações
simultaneamente à auditoria.

As guias bloqueadas por ele fazem parte da categoria Guias Bloqueadas por mim.

Quando o auditor que bloqueou a guia finalizar sua auditoria, a guia desbloqueará
automaticamente.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias Bloqueadas por mim 

2) Preencher outro(s) filtro(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.2.6 Guias com anotações aguardando minha resposta

Auditores ou prestadores poderão incluir anotações na guia que gerem pendência a outros
usuários do sistema.

As guias que possuem anotações que aguardam uma resposta da minha auditoria ou de 
todos os auditores fazem parte da categoria Guias com anotações aguardando minha
resposta. 

O auditor deverá consultar as anotações das guias e responder ou encaminhar as
solicitações pendentes. Se não fizer, não conseguirá finalizar sua auditoria na guia.
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Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias com anotações aguardando minha resposta 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

5.3 Selecionando as situações de guias desejadas

O módulo "Auditoria" possui a opção de buscar as guias a partir da sua situação.

Os tipos existentes no sistema são:

· Pendente = guia já importada no sistema e que está "em auditoria". O auditor e prestador
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podem alterar a guia nessa situação. Ela demonstra que pelo menos uma das auditorias
da guia não foi finalizada.

· Bloqueada = guia bloqueada pelo auditor para que somente ele possa efetuar operações
na guia. O prestador pode apenas consultá-la.

· Auditada = guia finalizada pelas quatro auditorias. Somente o auditor poderá efetuar
alterações, e a guia voltará à situação 'Pendente'.

· Integrada = a guia com a situação 'Auditada' é exportada do MakingGW para o sistema de
gestão da operadora. Após a exportação, passa para a situação 'Integrada' e auditores e
prestadores não podem mais alterar a guia.

· Excluída = guia excluída do sistema pelo auditor ou prestador.

· Recusada = guia recusada pelo auditor. A operadora não pagará até que o prestador a
reapresente (guia volta para situação 'Pendente').

5.4 Visualizando as guias vinculadas

Algumas guias podem possuir o mesmo número de autorização, de solicitação e/ou de
documento, formando um vínculo entre elas. A partir disso, elas podem criar vínculos como
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Guia Principal e Guia Filha, quando:

· As guias hospitalares são principais de guias SP/SADT, quando esta for realizada durante
o período de internação (SADT internação com mesmo n° solicitação).

· As guias de consulta médica são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada
por aquela (mesmo n° solicitação).

· As guias SP/SADT são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada por aquela
(mesmo n° solicitação).

Assim sendo, as guias SP/SADT podem ser filhas de guias hospitalares, de consulta
médica ou de SP/SADT.

Os vínculos auxiliam a auditoria, pois apresentam as guias que fazem parte do mesmo
processo. Só serão visualizados os vínculos com as guias que estão em produção (em
auditoria).

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Guias Vinculadas

3) Selecionar o tipo de vínculo

4) Verificar os detalhes da(s) guia(s) apresenta(s)

Para abrir a guia vinculada deve-se dar duplo clique no seu registro da tela Guias Vinculadas.
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Atenção: caso não existam guias vinculadas no filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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Obs: pode-se também visualizar as guias vinculadas no menu de opções da tela de
auditoria, em Guia -> Consultar Guias Vinculadas, e imprimir o formulário no formato TISS
da(s) guia(s) apresentada(s), clicando em Imprimir.

5.5 Visualizando a situação das auditorias de uma guia

A situação da auditoria modifica conforme a etapa e o processo em que ela se encontra.
Assim, cada auditor pode possuir uma situação diferente na mesma guia.

As situações das auditorias são:

· Incompleta = situação inicial de todas as auditorias. Significa que a auditoria não foi ou
está sendo efetuada.

· Aguardando Prestador = auditor solicitou ajustes na guia que devem ser efetuados pelo
prestador. Com os ajustes finalizados, a auditoria passará à situação 'Finalizada'. Se
houver pendência do prestador para o auditor, a auditoria voltará para 'Incompleta'.

· Finalizada = auditor terminou de auditar a guia e finaliza sua auditoria sem pendências. Se
fizer ajustes posteriormente, a situação passará para 'Aguardando Prestador'. Se fizer
correções, passará para 'Incompleta'. Nesses casos, a auditoria deverá ser novamente
finalizada.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Situação Auditoria

3) Visualizar, conforme a tela abaixo, a situação de cada auditoria na guia

ou

1) Abrir a guia em auditoria
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2) Clicar no menu Auditoria

3) Clicar em Ver Situação Auditoria

Atenção: a situação da guia será 'Pendente' até que todas as auditorias (médica,
bioquímica, enfermagem  e administrativa) estejam com a situação 'Finalizada'. Nesse caso,
a guia passará para a situação 'Auditada'.

5.5.1 Operações realizadas

Na tela de situações da auditoria também podem ser vistas as Operações Realizadas
pelos auditores e prestadores.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Situação Auditoria

3) Selecionar cada operação realizada por auditores e prestadores na guia (quadro em
destaque)
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4) Visualizar os campos da guia que foram alterados em cada operação (quadro a direita)

· Ajustes em Aberto (auditor) = auditor solicita ao prestador ajuste em campos da guia

· Correções de Auditoria (auditor)

o Correções = correção de um campo da guia pelo auditor

o Inclusões = inclusão de um item na guia pelo auditor

o Glosas = glosa/exclusão de um item na guia pelo auditor

· Alterações em Aberto (prestador)

o Correções = prestador solicita ao auditor correção em campos da guia, após a importação
no sistema

o Inclusões = prestador solicita ao auditor inclusão de itens na guia, após a importação no
sistema

o Glosas = prestador solicita ao auditor exclusão de itens da guia, após a importação no
sistema

O número ao lado de cada operação realizada corresponde ao total de campos que foram
alterados naquela operação. Ex: Alterações em Aberto -> Inclusões de Item(1). Informa que
o prestador solicitou a inclusão de um item na guia.

Para verificar as operações realizadas, pode-se dar dois cliques no registro desejado. Na
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tela apresentada poderão ser feitas outras operações, como anular a correção efetuada,
aceitar a inclusão do prestador, trocar o ajuste para correção, etc.

Obs: ajustes e alterações em aberto impossibilitam a finalização da guia pelo auditor
responsável.

5.6 Painéis da tela de auditoria de guias

Cada tipo de guia possui painéis diferentes de apresentação, conforme as necessidades de
informações.

5.6.1 Guia Hospitalar

A Guia Hospitalar (resumo internação + honorário individual) é utilizada para a finalização do
faturamento da internação.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Internação, Serviços (Consultas/
Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem
+ Anestesias e Fisioterapia), Todos Serviços Realizados, Diárias, Taxas, Materiais, Materiais
OPMS, Medicamentos e Pacotes.
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5.6.1.1 Resumo
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5.6.1.2 Atendimento

5.6.1.3 Internação
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5.6.1.4 Serviços (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrgicos, Análises
Clínicas, Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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5.6.1.5 Todos Serviços Realizados
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5.6.1.6 Diárias
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5.6.1.7 Taxas
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5.6.1.8 Materiais
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5.6.1.9 Materiais OPMS
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5.6.1.10 Medicamentos
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5.6.1.11 Pacotes

5.6.2 Guia SP/SADT

A Guia de SP/SADT (Guia de Serviços Profissionais/ Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia)
é utilizada para serviços profissionais, exames e procedimentos. A consulta de referência
deve ser preenchida na Guia de SP/SADT.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Serviços (Consultas/Visitas/
Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem +
Anestesias e Fisioterapia), Todos Serviços Realizados, Taxas, Materiais, Materiais OPMS,
Medicamentos e Pacotes.
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5.6.2.1 Resumo
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5.6.2.2 Atendimento
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5.6.2.3 Serviços (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrgicos, Análises
Clínicas, Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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5.6.2.4 Todos Serviços Realizados
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5.6.2.5 Taxas
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5.6.2.6 Materiais
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5.6.2.7 Materiais OPMS
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5.6.2.8 Medicamentos
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5.6.2.9 Pacotes

5.6.3 Guia Consulta Médica

A Guia de Consulta Médica deve ser utilizada exclusivamente na execução de consultas
eletivas sem procedimento, e constitui-se no documento padrão para solicitação do
pagamento.

É dividida nas seguintes seções: Resumo e Atendimento.
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5.6.3.1 Resumo
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5.6.3.2 Atendimento

5.7 Auditando uma guia

Com as guias já importadas ou digitadas no sistema, os auditores devem auditá-las.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Efetuar o filtro de busca

2) Selecionar a guia desejada

3) Verificar a Situação Auditoria e Guias Vinculadas (opcional)

4) Clicar em Auditar
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5.7.1 Corrigindo um campo da guia

O auditor deve efetuar uma correção quando quiser modificar um campo da guia. O
prestador poderá contestar a correção do auditor.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo incorreto na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo

3) Preencher o "Valor desta Operação"

4) Selecionar o "Motivo desta Operação"

5) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

6) Clicar em Gravar Correção

O campo da guia modificará conforme solicitado pelo auditor e ficará rosa, para melhor
visualização do campo corrigido.
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Obs: na tela 'Alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.
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5.7.2 Efetuando nova correção em um campo

Efetuada uma correção, o auditor poderá modificá-la posteriormente. O prestador poderá
contestar a correção do auditor.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a correção incorreta na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo corrigido (rosa)

3) Clicar em Nova Correção

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar o "Motivo desta operação"

6) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

7) Clicar em Gravar Correção

O campo da guia modificará conforme solicitado pelo auditor e continuará rosa, para melhor
visualização do campo corrigido.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos. Na tela
'Auditoria da alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.

5.7.3 Anulando uma correção realizada pelo auditor

Efetuada uma correção, o auditor poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a correção incorreta na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo corrigido (rosa)

3) Clicar em Anular

A cor e o valor do campo voltarão ao inicial, como se não tivessem sido modificados.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos.

5.7.4 Ajustando um campo da guia

Ajuste é uma solicitação do auditor para que o prestador altere um campo da guia. O
prestador deverá ajustar conforme solicitado ou poderá contestar.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo incorreto na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo

3) Preencher o "Valor desta Operação"

4) Selecionar o "Motivo desta operação"



Manual do MakingGW220

 

5) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

6) Clicar em Gravar Ajuste

O campo continuará com o mesmo valor mas ficará amarelo, para melhor visualização do
que deverá ser ajustado pelo prestador.
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Obs: na tela 'Alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.

Atenção: os campos de código e descrição dos itens da guia não podem ser auditados.
Aparecerá a mensagem abaixo. Para corrigir uma descrição, deve-se glosar o item e incluir
o correto.

5.7.5 Efetuando novo ajuste em um campo

Efetuado um ajuste, o auditor poderá modificá-lo posteriormente. O prestador deverá ajustar
conforme solicitado ou poderá contestar.
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Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o ajuste incorreto na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo ajustado (amarelo)

3) Clicar em Novo Ajuste

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar o "Motivo desta operação"

6) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

7) Clicar em Gravar Ajuste

O campo continuará amarelo, para melhor visualização do que deverá ser ajustado pelo
prestador.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos. Na tela
'Auditoria da alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.

5.7.6 Trocando um ajuste para correção

Efetuado um ajuste, o auditor pode modificá-lo para correção. Assim, o prestador só poderá
contestar a correção do auditor.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o ajuste da guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo ajustado (amarelo)

3) Clicar em Mudar Para Correção

O campo modificará conforme solicitado pelo auditor e ficará rosa, para melhor visualização
do que foi corrigido.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.7 Anulando um ajuste realizado

Efetuado um ajuste, o auditor poderá anulá-lo posteriormente.

Passo-a-passo:

 

Na guia em auditoria:

1) Verificar o ajuste incorreto na guia em auditoria

2) Dar duplo clique no campo ajustado (amarelo)

3) Clicar em Anular
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O campo voltará à cor normal, como se não tivesse sido modificado.

Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.8 Incluindo um serviço na guia

O auditor poderá incluir um serviço na guia em auditoria. Os serviços podem ser: Consultas/
Visitas/ Pareceres, Medicina Intensiva, Procedimentos Clínicos/ Cirúrgicos, Análises
Clínicas, Procedimentos Imagem + Anestesias e Fisioterapia.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':
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1) Clicar no botão Incluir Serviço

2) Selecionar o serviço desejado

3) Preencher os demais campos da tela de edição

4) Clicar em Enviar

O serviço incluído aparecerá na tela com o fundo branco, para melhor visualização do item.
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

Atenção: se o serviço incluído não estiver autorizado e a operadora exigir a autorização, o
sistema gerará automaticamente um erro e não permitirá a inclusão. O auditor deverá então
solicitar a autorização antes de incluir.

5.7.8.1 Selecionando um serviço

Para selecionar o serviço desejado, deve-se utilizar o filtro de busca. Os registros
encontrados na busca são de acordo com o tipo de serviço que está sendo incluído.

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um serviço na guia'

2) Digitar o Código completo do serviço ou sua descrição (pode ser parte da descrição)

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar
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5.7.8.2 Incluindo um serviço autorizado

Na tela de inclusão de serviços existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a inclusão
de serviços que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Escolher a seção desejada (ou seção 'Todos Serviços Realizados')

2) Clicar no botão Incluir Serviço

3) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário

6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

5.7.8.3 Verificando todos os serviços da guia

A seção 'Todos Serviços Realizados' apresenta todos os serviços existentes nas seções da
guia.

Nesta seção, os serviços podem ser auditados. Qualquer operação realizada nesta seção
modificará a seção de origem do serviço e qualquer operação realizada na origem,
modificará esta.
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5.7.9 Incluindo a equipe de um serviço

Alguns serviços necessitam de uma equipe de profissionais para sua realização, que deve
ser informada no sistema.

A equipe é formada por profissionais com diversas participações. Cada participação deve
possuir o Profissional da Equipe (pessoa física ou jurídica que receberá pelo procedimento)
e, se desejar, o Nome do Profissional que realizou o procedimento (pessoa física).

O auditor poderá incluir participantes em um serviço da guia em auditoria. O prestador
incluído aparecerá na tela com o fundo branco, para melhor visualização do item.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Selecionar o serviço desejado

2) Clicar em Incluir Profissional

3) Selecionar o 'Profissional da Equipe'
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Se for pessoa física:

4) Selecionar a Participação

5) Selecionar o Motivo desta operação

6) Clicar em Enviar

Se for pessoa jurídica:

4) Preencher o Nome do Profissional

5) Selecionar a Participação

6) Informar os dados do Conselho (Sigla, Nº e UF)

7) Preencher o CPF do profissional

8) Selecionar o Motivo desta operação

9) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

5.7.9.1 Selecionando um prestador

Para selecionar o prestador desejado, deve-se utilizar o filtro de busca. Na guia em auditoria,
o solicitante e o executante da guia e o participante do serviço são chamados de prestador.

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo a equipe de um serviço' 

2) Digitar o "Código", "Prestador Médico", "Código Conselho" ou "CPF/CNPJ"

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar ou dar duplo clique no prestador desejado
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5.7.10 Visualizando o "% Pgto" para a equipe do serviço

Os percentuais de pagamento para a equipe do serviço são definidos automaticamente pelo
sistema, conforme a via de acesso utilizada no procedimento.

Passo-a-passo:

1) Selecionar um serviço da guia em auditoria

2) Clicar em % Pagto da Equipe do Serviço Realizado

3) Clicar em "Definir o mesmo % para toda equipe" ou "Definir % diferentes para a equipe"

Na tela estarão informados os percentuais conforme a via de acesso:

Via Única = 100%

Via diferente = 70%

Mesma Via = 50%

Se necessário, o auditor poderá alterar os valores de cada profissional.
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Quando o usuário clicar para abrir a tela de % de pagto para equipe do serviço, o GW deve
preencher automaticamente os campos de acordo com a "Via de Acesso" definida no
serviço correspondente: Via Única = 100%, Via diferente = 70% e Mesma Via = 50%.

5.7.10.1 Definindo o mesmo % para toda equipe

Para definir o mesmo percentual para toda equipe:

Passo-a-passo:

1) Selecionar um serviço da guia em auditoria

2) Clicar em % Pagto da Equipe do Serviço Realizado

3) Clicar em Definir o mesmo % para toda equipe

4) Preencher os valores percentuais de acordo com a quantidade realizada do serviço

5) Clicar em Gravar

Obs: a tela abaixo refere-se a um serviço realizado três vezes.
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5.7.10.2 Definindo % diferentes para a equipe

Para definir percentuais diferentes para a equipe:

Passo-a-passo:

1) Selecionar um serviço da guia em auditoria

2) Clicar em % Pagto da Equipe do Serviço Realizado

3) Clicar em Definir % diferentes para a equipe

4) Preencher os valores percentuais de cada participação de acordo com a quantidade
realizada do serviço

5) Clicar em Gravar

Obs: a tela abaixo refere-se a um serviço realizado três vezes.

5.7.10.3 Visualizando % já definidos

Para visualizar os percentuais definidos pelo auditor:
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Passo-a-passo:

1) Selecionar um serviço da guia em auditoria

2) Clicar em % Pagto da Equipe do Serviço Realizado

3) Clicar em Visualizar % já definidos

4) Se necessário, o auditor pode alterar os valores e Gravar

5.7.11 Incluindo um insumo na guia

O auditor poderá incluir um insumo na guia em auditoria. Os insumos podem ser: Diárias,
Taxas, Materiais, Materiais OPMS, Medicamentos e Pacotes.

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da tela desejada

2) Selecionar o insumo desejado
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3) Preencher os demais campos da tela de edição

4) Clicar em Enviar

O insumo incluído aparecerá na tela com o fundo branco, para melhor visualização do item.
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

Atenção: se o insumo incluído não estiver autorizado e a operadora exigir a autorização, o
sistema gerará automaticamente um erro e não permitirá a inclusão. O auditor deverá então
solicitar a autorização antes de incluir.

5.7.11.1 Selecionando um insumo

Para selecionar o insumo desejado, deve-se utilizar o filtro de busca . Os registros
encontrados na busca são de acordo com o tipo de insumo que está sendo incluído (diária,
taxa, material, material OPMS,  medicamento ou pacote).

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um insumo na guia'

2) Digitar o Código completo ou a descrição do insumo desejado (pode ser parte da
descrição)

3) Clicar em Buscar
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4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar

5.7.11.2 Incluindo um insumo autorizado

Na tela de inclusão de insumos existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a
inclusão de insumos que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da seção desejada. Ex: Taxa

2) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário

6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

5.7.12 Verificando valor de redução/acréscimo

A coluna Redução/Acréscimo ( ) é utilizada para informar o percentual que deverá ser
acrescido ou reduzido no valor total do insumo ou serviço.

O valor informado é multiplicador do valor unitário e deve estar entre 0,00 e 2,99.
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Exemplo:

0,00 = valor total não varia

1,00 = valor total não varia

0,00 < 1,00 = reduz o valor total

1,00 < 3,00= acresce o valor total

2,00 = acresce o valor total em 100%

5.7.13 Anulando uma inclusão realizada pelo auditor

Efetuada a inclusão de um item, o auditor poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Selecionar a inclusão incorreta na guia em auditoria (branco)

2) Clicar em Excluir Insumo



Manual do MakingGW246

 

3) Clicar em Anular

O item continuará na guia mas ficará rosa com um traço, para informar que foi excluído pelo
auditor.

Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.14 Excluindo um item da guia

Os itens incorretos da guia poderão ser excluídos pelo auditor. O prestador só poderá 
contestar a glosa dos itens.

Passo-a-passo:
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Na guia em auditoria:

1) Selecionar o item incorreto da guia em auditoria

2) Clicar em Excluir

3) Confirmar a exclusão

4) Selecionar o "Motivo desta operação"

5) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

6) Clicar em Gravar Correção

O item continuará na guia mas ficará rosa com um traço, para melhor visualização do que
foi excluído pelo auditor.
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Obs: na tela 'Exclusão de Insumo da guia', os campos "Campo Alterado", "Valor Atual" e
"Valor desta Operação" são fixos.

5.7.15 Anulando uma glosa realizada pelo auditor

Efetuada a glosa/exclusão de um item, o auditor poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a glosa incorreta na guia em auditoria (rosa com um traço)

2) Dar duplo clique no item (clicar em quantidade, data ou valor)

3) Clicar em Anular

O item voltará à cor normal, como se não tivesse sido modificado.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.16 Substituindo um item da guia

Para alterar um código na guia, o auditor deverá substituir o item apresentado pelo correto.

Passo-a-passo:

1) Verificar o campo incorreto na guia em auditoria

2) Selecionar o campo

3) Clicar em Substituir Insumo/ Serviço

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar o "Motivo desta operação"
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6) Escrever um "Comentário Adicional" (opcional)

7) Clicar em Gravar Correção

O item incorreto será glosado da guia e o sistema incluirá o correto com mesma data,
quantidade utilizada e valor de redução/acréscimo. Os campos 'unidade' e 'valor unitário'
serão atualizados conforme o novo código.

Obs: podem ser selecionados vários itens ao mesmo tempo (tecla Ctrl) para efetuar a
substituição, porém eles devem possuir datas diferentes. A substituição só é possível de um
ou mais códigos para outro código.
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5.7.17 Alterando o responsável pela operação

Após efetuada uma operação na guia, o auditor pode alterar a auditoria responsável por ela,
mesmo que não seja o seu tipo de auditoria.

Passo-a-passo:

1) Clicar duas vezes na operação desejada

2) Clicar em Alterar a auditoria responsável

3) Selecionar um tipo de auditoria

4) Fechar a tela de alteração

Esta operação ficará registrada com o usuário que a realizou, porém a auditoria responsável
poderá ser diferente da desse usuário.
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5.7.17.1 Visualizando quem alterou o responsável

Quando a auditoria responsável por uma operação for alterada, a nova auditoria responsável
receberá uma anotação na guia.

Essa anotação será do tipo Observação, informando o usuário que alterou a auditoria, o
campo alterado e as auditorias anterior e atual.
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Passo-a-passo:

1) Clicar no menu Anotação -> Consultar anotações

2) Visualizar a anotação correspondente à alteração de auditoria responsável

Ao dar duplo clique no campo alterado, abrirá a tela de alteração com a nova Auditoria
Responsável.
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5.7.18 Aceitando uma alteração do prestador

Quando o prestador solicita uma alteração na guia em auditoria, o campo alterado fica azul,
com o valor informado pelo prestador.

O auditor deverá aceitar ou anular essa alteração para que consiga finalizar a guia.

Para aceitar:

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo alterado

2) Dar duplo clique no campo alterado (azul)

3) Clicar em Aceitar



Manual do MakingGW256

 

O campo voltará à cor normal, com o valor solicitado pelo prestador.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.19 Anulando uma alteração do prestador

Quando o prestador solicita uma alteração na guia em auditoria, o campo alterado fica azul,
com o valor informado pelo prestador.

O auditor deverá aceitar ou anular essa alteração para que consiga finalizar a guia.

Para anular:

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo alterado

2) Dar duplo clique no campo alterado (azul)
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3) Clicar em Anular

O campo voltará à cor normal e valor inicial.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia' todos os campos são fixos.

5.7.20 Alterando o responsável pela alteração

Ao efetuar uma alteração na guia em auditoria, o prestador deverá informar a auditoria
responsável pelo aceite da alteração.

Dessa forma, a alteração ficará pendente somente para a auditoria responsável.

Se a alteração não corresponder ao tipo de auditoria informada pelo prestador, qualquer
auditor poderá alterar a auditoria responsável por outra.

Passo-a-passo:

1) Clicar duas vezes na operação desejada

2) Clicar em Alterar a auditoria responsável
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3) Selecionar um tipo de auditoria

4) Fechar a tela de alteração

A auditoria anterior não será mais responsável pela alteração do prestador, e sim a nova
auditoria selecionada.
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5.7.20.1 Visualizando quem alterou o responsável

Quando a auditoria responsável por uma operação for alterada, a nova auditoria responsável
receberá uma anotação na guia.

Essa anotação será do tipo Observação, informando o usuário que alterou a auditoria, o
campo alterado e as auditorias anterior e atual.

Passo-a-passo:

1) Clicar no menu Anotação -> Consultar anotações

2) Visualizar a anotação correspondente à alteração de auditoria responsável
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Ao dar duplo clique no campo alterado, abrirá a tela de alteração com a nova Auditoria
Responsável.
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5.7.21 Visualizando a contestação do prestador

O prestador pode contestar as correções, ajustes, inclusões e glosas do auditor.

O auditor deve verificar o comentário efetuado sobre a auditoria do campo para decidir em
manter a operação ou anulá-la.

Passo-a-passo:

No tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria 'Guias Pendentes com Contestação não lida'.

2) Clicar no ícone de lupa

3) Selecionar um registro

4) Clicar em Situação Auditoria



Manual do MakingGW264

 

3) Dar duplo clique no campo que possui contestação

4) Clicar em Ver Contestação

5) Ler o comentário feito pelo prestador sobra a auditoria do campo

6) Aceitar ou rejeitar a contestação

7) Efetuar os passos com todos os campos contestados
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5.7.21.1 Aceitando uma contestação

Para aceitar a contestação feita pelo prestador no campo auditado, o auditor deverá anular
ou alterar a operação realizada.
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Passo-a-passo:

1) Efetuar o passo-a-passo do tópico 'Visualizando a contestação do prestador'

Para anular a operação:

2) Na tela de Contestação, selecionar a operação a realizar conforme a situação atual do
campo:

- Anular Correção

- Anular Ajuste

- Anular Inclusão de Insumo

- Anular Exclusão de Insumo

Para efetuar nova operação:

2) Na tela de Contestação, clicar em Cancelar 

2.1) Selecionar a operação a realizar conforme a situação atual do campo

- Nova Correção

- Novo Ajuste

3) Efetuar os passos com os campos desejados
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5.7.21.2 Rejeitando uma contestação

Para rejeitar a contestação feita pelo prestador no campo auditado, o auditor deverá manter
a operação realizada.
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Passo-a-passo:

1) Efetuar o passo-a-passo do tópico 'Visualizando a contestação do prestador'

2) Na tela de Contestação, selecionar a operação a realizar conforme a situação atual do
campo:

- Manter Correção

- Manter Ajuste

- Manter Inclusão de Insumo

- Manter Exclusão de Insumo

3) Nos ajustes, pode-se clicar em Mudar Para Correção e após em Gravar Correção
(para conseguir finalizar a auditoria)

4) Efetuar os passos com os campos desejados

O campo Houve Contestação? passará automaticamente para 'Sim, mas foi negada'.
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5.8 Opções do menu da tela de auditoria

A tela de auditoria possui algumas opções de menu disponíveis.

· Criticar Guia = apresenta erros e avisos relacionados à guia, relevantes para a auditoria.

· Recusar Guia = auditor recusa a guia enviada e não pagará até que o prestador faça as
alterações e reapresente.
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· Excluir Guia = exclui a guia do sistema.

· Consultar Guias Vinculadas = mostra a(s) guia(s) que possui(em) algum tipo de vínculo
com a guia em auditoria.

· Consultar Autorização = mostra os dados referentes à autorização da guia, para auxiliar
no processo de auditoria.

· Ver Situação Auditoria = mostra as operações realizadas na guia e a situação de cada
auditoria.

· Bloquear Guia = um auditor pode bloquear a guia para que o prestador não faça
alterações, somente consultas.

· Finalizar Auditoria = após auditar a guia, o auditor deve finalizá-la.

· Formulários TISS = imprime o formulário da guia no formato TISS.

· Diferença de Valores = relatório com a quantidade e o total inicial e atual de cada item da
guia, a diferença dos valores e o percentual da diferença.

· Histórico de Alterações = relatório com as operações realizadas na guia e o usuário que
as efetuou (auditor e prestador).

· Evolução da Auditoria da Guia = relatório com as datas e evolução cronológica da
situação da guia e de suas auditorias.
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· Criar anotação = permite incluir uma anotação na guia que pode ser vista pelos demais
usuários do sistema.

· Consultar anotações = apresenta as anotações existentes na guia e permite comentá-
las.

5.9 Criticando a guia

Para identificar erros na guia, deve-se clicar no menu Guia -> Criticar Guia, no menu de
opções da tela de auditoria da guia. 

O resultado da crítica mostrará os avisos e informações relevantes para a auditoria. Alguns
erros também poderão ocorrer após uma alteração incorreta.

· Aviso = mensagens relevantes para a auditoria, mas que não bloqueiam a finalização da
guia. O auditor conseguirá finalizar sua auditoria sem corrigir os avisos.

· Erro = mensagens que bloqueiam a finalização da guia. O auditor deverá corrigi-las para
finalizar sua auditoria.

· Informação = informa que a guia não possui mensagem de crítica.
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Atenção: verificar o SIGNIFICADO DE CADA TIPO DE MENSAGEM

5.10 Excluindo uma guia

Se a guia não tiver mais utilidade para o sistema, ela pode ser excluída, clicando no menu
Guia -> Excluir Guia, no menu de opções da tela de auditoria.

Pode-se também excluir uma ou mais guias na tela principal do módulo "Auditoria".

Passo-a-passo:

1) Efetuar a busca da(s) guia(s) desejada(s)

2) Selecionar o(s) registro(s)

3) Clicar em Excluir

4) Confirmar a exclusão
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5) Descrever o motivo da guia ser desconsiderada

6) Clicar em Enviar

5.11 Consultando detalhes de uma autorização

Os serviços e insumos autorizados na guia, com suas quantidades, estão disponíveis no
sistema para auxiliar no processo de auditoria. A tela é utilizada somente para consulta.

Para verificar a autorização da guia, deve-se clicar no menu Guia -> Consultar Autorização,
no menu de opções da tela de auditoria.
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O quadro à esquerda da tela em destaque apresenta a quantidade de serviços e insumos
autorizados (entre parênteses). O quadro à direita discrimina os itens autorizados pela 
Descrição, Quantidade Autoriz., Qtde Apresent. e Prestador autorizado (se diferente do
executante).

Obs: se for apresentado um insumo com quantidade maior que a autorizada, o registro
ficará em vermelho negrito, como destaque.

5.12 Bloqueando uma guia

O auditor poderá bloquear a guia clicando no menu Auditoria -> Bloquear Guia, no menu de
opções da tela de auditoria. A guia passará automaticamente para a situação 'Bloqueada'.

Nessa situação, o prestador não poderá fazer alterações na guia, somente consultar. Todos
os auditores poderão auditar e finalizar sua auditoria, mesmo estando bloqueada.

Qualquer auditor poderá desbloqear a guia clicando no menu Auditoria -> Desbloquear Guia,
no menu de opções da tela de auditoria.

Se nenhum auditor desbloquear a guia, ela será desbloqueada automaticamente após os
quatro auditores finalizarem sua auditoria.

Se houver alguma auditoria Aguardando Prestador, a guia passará para situação Pendente.
Se todas as auditorias estiverem Finalizadas, a guia passará para a situação Auditada.
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5.13 Criando uma anotação na guia

Os auditores podem incluir anotações na guia para se comunicarem com os demais
usuários.

O criador da anotação poderá definir quem a visualizará. Se todos os usuários, somente os
auditores, um tipo de auditoria ou o prestador.

Essa anotação pode gerar pendência a todos os auditores, a um tipo de auditoria, ao
prestador ou não gerar pendência. O responsável pela anotação deverá obrigatoriamente
respondê-la. Quando for para todos os auditores, somente um deverá responder, e os
demais poderão fazer comentários.

Somente o usuário que possui permissão de visualizar a anotação poderá ser responsável
por uma pendência.

As anotações podem ser de dois tipos:

· Observação = auditor insere uma observação na guia, que pode ou não gerar pendência
a outro(s) usuário(s).

· Solicitação = auditor efetua uma solicitação na guia, que pode ou não gerar pendência a
outro(s) usuário(s).

5.13.1 Incluindo uma Observação

Para incluir uma observação na guia, o auditor deverá seguir os passos abaixo.

Passo-a-passo:
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Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação

2) Selecionar o tipo de anotação Observação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a observação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

Obs: a observação que não gerar pendência não impedirá a finalização da guia. A que gerar
pendência impedirá a finalização da guia pelo usuário responsável, se não for respondida.

5.13.2 Incluindo uma Solicitação

Para incluir uma solicitação na guia, o auditor deverá seguir os passos abaixo.
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Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação

2) Selecionar o tipo de anotação Solicitação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a solicitação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

Obs: a solicitação que gerar pendência impedirá a finalização da guia pelo usuário
responsável, se não for respondida. A que não gerar pendência não impedirá a finalização da
guia.
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5.13.3 Anexando arquivo à anotação

Se desejar, o auditor poderá anexar um ou mais arquivos à observação e à solicitação.

Passo-a-passo:

1) Efetuar até o passo 5 do tópico Incluindo uma Observação ou Incluindo uma Solicitação

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado

3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s) (máximo 5MB)

5) Clicar em Enviar
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5.14 Consultando as anotações da guia

O auditor poderá visualizar as anotações criadas por ele, as que aguardam sua resposta e
as que foram liberadas para sua visualização.

Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações

2) Selecionar o tipo de anotação que deseja visualizar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Verificar as anotações que atendem o filtro

5) Selecionar a anotação desejada
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Obs: a tela em destaque mostra quem criou a anotação e o responsável pela pendência.

Atenção: caso não existam anotações para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.

5.14.1 Incluindo uma anotação

As anotações podem ser incluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de auditoria da guia.

Deve-se clicar em Incluir e efetuar os passos conforme o tópico "Criando uma anotação na
guia".
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5.14.2 Excluindo uma anotação

As anotações podem ser excluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de auditoria da guia.

Somente o usuário que criou a anotação poderá exclui-la. Os comentários não poderão ser
excluídos separadamente.

Deve-se efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em
Excluir.
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5.15 Verificando detalhes de uma anotação

Para visualizar os detalhes (respostas, comentários, encaminhamentos, solicitações e
reaberturas) de uma anotação, deve-se clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações,
no menu de opções da tela de auditoria da guia.

Efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em Ver Detalhes
ou na aba Detalhes de uma Anotação.
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5.15.1 Incluindo comentários

A tela Detalhes de uma Anotação apresenta os seguintes campos:

· Id = número seqüencial gerado pelo sistema

· Tipo da Anotação = tipo de anotação criada. Ex: Solicitação ou Observação

· Situação = situação que se encontra a anotação. Ex: Ativa (sem responsável),
Aguardando Resposta ou Respondida

· Responsável = responsável por responder a anotação. Ex: Todas as Auditorias, um tipo
de auditoria, Prestador ou Não foi definido responsável

· Criado por = usuário que criou a anotação

A partir dessa tela, os usuários podem responder, comentar, encaminhar, solicitar e/ou
reabrir a anotação correspondente, além de anexar  e visualizar arquivos relevantes ao
processo.
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5.15.1.1 Respondendo uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação
"Aguardando Resposta".

Para responder:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Responder

5) Incluir uma resposta para anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Respondida" e o usuário que respondeu ainda poderá 
comentar.
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5.15.1.2 Comentando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Quando for definido um responsável, ela ficará com a situação "Aguardando Resposta".
Após a anotação ter sido respondida, ficará com a situação "Respondida". Nessas três
situações, os usuários habilitados para visualizar a anotação poderão incluir comentários.

Para comentar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Comentar

5) Incluir um comentário que complemente as informações da anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A anotação continuará com a mesma situação.
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5.15.1.3 Encaminhando uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação
"Aguardando Resposta".

Para encaminhar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Encaminhar

5) Incluir um comentário

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A anotação continuará com a mesma situação, mas mudará de responsável.
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5.15.1.4 Solicitando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Qualquer usuário habilitado para visualizar essa anotação poderá fazer uma solicitação,
gerando uma pendência a um usuário.

Para solicitar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Solicitação

5) Incluir um comentário para a solicitação

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A anotação passará para a situação "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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5.15.1.5 Reabrindo uma anotação

Após o usuário responder a anotação pendente, a situação da guia passa para
"Respondida". O usuário que criou a anotação poderá reabri-la para solicitar informações
adicionais ao mesmo ou outro usuário responsável.

Para reabrir:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados

4) Clicar em Reabrir

5) Solicitar uma informação adicional

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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5.15.2 Anexando arquivo ao comentário

Se desejar, o usuário poderá anexar um ou mais arquivos nos comentários efetuados na
anotação (resposta, comentário, encaminhamento, solicitação, reabertura).

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do subtópico desejado do tópico Incluindo comentários

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado

3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s)

5) Clicar em Enviar



Auditoria (operadora) 299

 



Manual do MakingGW300

 

5.15.3 Abrindo um arquivo anexado

Quando a anotação e os comentários possuirem anexo, ele aparecerá logo abaixo da
descrição, informando o tipo de anexo e o nome do arquivo.

Para visualizá-lo, deve-se clicar duas vezes no nome do arquivo.
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5.16 Recusando uma guia

Se a guia apresentada pelo prestador não estiver de acordo com as regras da auditoria, o
auditor tem a opção de recusá-la no GW.

Ao recusar uma guia, o auditor está informando ao prestador que não irá remunerar o
atendimento até que ele seja corrigido e apresentado novamente.

Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:
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1) Clicar no menu Guia -> Recusar Guia

2) Selecionar o "Motivo desta operação"

3) Escrever um "Comentário Adicional"

4) Clicar em "Replicar esta operação também para as guias filhas desta guia", se desejar

5) Clicar em Enviar

A(s) guia(s) passará(ão) para a situação Recusada.

Ex: guia 15705 (principal) e guia 15850 (filha)
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Atenção: Só poderão ser recusadas as guias com a situação Pendente.

5.16.1 Visualizando uma guia recusada

Ao abrir uma guia na situação Recusada aparecerá automaticamente a tela "Guia Recusada
pela Auditoria", informando o motivo da recusa, o auditor responsável e a data que a
operação foi efetuada.

Para visualizar a guia, fechar essa tela em .

A guia não poderá ser alterada pelo auditor enquanto estiver recusada. Somente após a 
reapresentação, quando a guia voltar para Pendente, ela poderá ser auditada.
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5.16.2 Reapresentando uma guia recusada

O auditor poderá reapresentar uma guia recusada.

A cada reapresentação a data de envio da guia será atualizada, ou seja, o GW considerará
que a guia foi apresentada para a operadora na data de reapresentação, e não no envio
original.

Passo-a-passo:

Na tela de auditoria da guia:

1) Clicar no menu Guia -> Reapresentar Guia Recusada

2) Escrever um "Comentário Adicional"

3) Clicar em "Replicar esta operação também para as guias filhas desta guia", se desejar

4) Clicar em Enviar

A(s) guia(s) voltará(ão) para a situação Pendente e a data de envio atual.

Ex: guia 15705 (principal) e guia 15850 (filha)
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5.17 Finalizando uma auditoria

O GW trabalha com quatro tipos de auditoria na guia: médica, enfermagem, administrativa e
bioquímica ou técnica. Cada uma possui um símbolo representativo.

Concluída a sua auditoria da guia, o auditor deve finalizá-la clicando no menu Auditoria ->
Finalizar Auditoria, no menu de opções da tela de auditoria.

Em algumas situações, um auditor poderá possuir duas ou mais auditorias. Nesse caso, ele
terá duas opções de finalização:

1) Finalizar uma auditoria por vez, conforme estiver concluída

2) Finalizar todas as suas auditorias de uma vez só
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A auditoria também pode ser finalizada pela tela do módulo Auditoria, selecionando a(s) guia
(s) desejada(s) e clicando em Finalizar Alterações.
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5.17.1 Auditoria finalizada

Ao confirmar a finalização da auditoria, o sistema apresentará mensagens com o Resultado
da Operação.

Se a guia estiver sem pendências para o auditor que finalizou, sua auditoria passará para a 
situação 'Finalizada'.
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Se ao clicar em Finalizar Auditoria tiverem ajustes do auditor em aberto ou anotações
pendentes para o prestador, a auditoria passará para a situação 'Aguardando Prestador'.
Após o prestador concluir os ajustes e anotações solicitados, a auditoria passará
automaticamente para a situação 'Finalizada'.

Se ao clicar em Finalizar Auditoria tiverem alterações do prestador em aberto na guia, a
auditoria não será finalizada. Deve-se então aceitar ou anular as alterações do prestador e
depois finalizar.
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Se houver algum erro na guia, o auditor não conseguirá finalizar sua auditoria. Deve-se então
verificar as mensagens de Erro da crítica da guia e corrigi-las para depois finalizar. Obs: se
houver ajuste para o prestador, a auditoria passará para a situação 'Aguardando Prestador'.

Se ao clicar em Finalizar Auditoria tiverem contestações do prestador não lidas na guia, a
auditoria não será finalizada. Deve-se então rejeitar (manter operação) ou aceitar (anular
operação) as contestações e depois finalizar.
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Se ao clicar em Finalizar Auditoria tiverem anotações pendentes para o auditor, a auditoria
não será finalizada. Deve-se então consultar as anotações e respondê-las ou encaminhá-las
a outro usuário. Após, finalizar a auditoria.

Obs: o símbolo de cada auditoria finalizada e os números de pendências aparecerão no
cabeçalho da tela de auditoria, para identificação.

Essas regras podem ser parametrizadas para que o auditor consiga finalizar a guia com
alguma pendência.

Atenção: mesmo com sua auditoria finalizada, o auditor poderá fazer ajustes e correções,
se necessário. Nesse caso, ele deverá finalizar novamente a auditoria.



Auditoria (operadora) 313

 

Enquanto todas as auditorias não estiverem finalizadas, o prestador poderá efetuar
alterações na guia. Assim, a auditoria responsável pela alteração passa para
'Incompleta' (se já estiver finalizada), e o auditor deverá finalizar novamente sua auditoria.

5.18 Finalizando todas auditorias de uma guia

Após os quatro auditores finalizarem a mesma guia, ela passará para a situação 'Auditada' e
deverá ser exportada do MakingGW para integrar ao sistema de gestão da operadora.

O prestador não poderá mais alterar a guia na situação 'Auditada', somente o auditor. Se
este fizer alguma correção ou ajuste, a guia voltará à situação 'Pendente' e a situação da
auditoria passará para 'Incompleta' ou 'Aguardando Prestador', até que o auditor finalize
novamente sua auditoria.

Atenção: o auditor só não conseguirá modificar a guia que estiver na situação 'Integrada'.

5.19 Imprimindo relatórios de auditoria

O módulo "Auditoria" possui dois grupos de relatórios:

· RELATÓRIOS TOTALIZADORES = relatórios que englobam todos os registros que
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atendem o filtro selecionado.

· RELATÓRIOS POR GUIA = relatórios de um registro selecionado no grid de busca.

5.19.1 Relatórios totalizadores

Os Relatórios Totalizadores apresentam informações sobre todos os registros
apresentados no grid do módulo "Auditoria".

São quatro relatórios:

· Conferência de Valores de Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo
financeiro das guias e discrimina os valores dos insumos de cada guia.

· Situação das Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo da situação das
guias e discrimina esses dados separadamente por prestador executante e número da
guia.

· Situação das Auditorias = apresenta os filtros selecionados, um resumo da situação das
guias e das auditorias e discrimina esses dados separadamente por prestador executante
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e número da guia.

· Diferença de Valores Totais = apresenta os filtros selecionados, um resumo das
diferenças de valores e quantidades das guias, o percentual da diferença e os detalhes
das diferenças separadas por itens das guias.

· Insumos Utilizados nas Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo financeiro
das guias e discrimina os insumos de cada guia por data, quantidade e valor. Obs: se for
utilizado o filtro avançado para buscar guias que possuem um ou mais tipos específicos
de insumo, no relatório aparecerão discriminados somente esses insumos.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Clicar no ícone de impressora

2) Clicar no relatório desejado

3) Selecionar o 'Tipo de Arquivo de Saída': PDF (Acrobat Reader) ou CSV (Arquivo Texto)

4) Clicar em Imprimir

Obs: as guias nas situações "Recusada" e "Excluída" aparecem destacadas em vermelho
nos relatórios pois seus valores não são contabilizados no total (não serão pagas).

5.19.2 Relatórios por guia

Os Relatórios por Guia apresentam informações sobre apenas um registros selecionado no
grid do módulo "Auditoria".

São quatro relatórios:
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· Formulários TISS = apresenta o formulário da guia selecionada no formato TISS.

· Diferença de Valores = apresenta as diferenças de quantidade e valor dos itens
apresentados na guia, o percentual da diferença e o total geral.

· Histórico de alterações = apresenta os campos da guia que sofreram auditoria, quais
operações foram  realizadas e o usuário que as efetuou (auditor e prestador).

Obs: ao clicar duas vezes em cima de um campo da guia é apresentada o botão Histórico,
que apresenta somente as operações realizadas no campo selecionado.

· Evolução da Auditoria da Guia = apresenta as datas e evolução cronológica da situação
da guia e de suas auditorias.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Clicar no ícone de impressora

2) Clicar no relatório desejado

3) Selecionar o 'Tipo de Arquivo de Saída': PDF (Acrobat Reader) ou CSV (Arquivo Texto)

4) Clicar em Imprimir

Atenção: os relatórios podem ser visualizados pelo menu de opções da tela de auditoria da
guia.
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5.20 Dicas e truques

5.20.1 Iniciando uma auditoria

A auditoria pode ser iniciada e efetuada de diversas formas. Abaixo seguem alguns passos
que poderão ser seguidos para auxiliar o processo:

Passo-a-passo:

1) Acessar o módulo "Auditoria"

2) Verificar suas necessidades:

2.1) Se tiver guias em mãos, utilizar o filtro de busca para encontrá-las no sistema

2.2) Se não tiver guias em mãos ou para controlar as auditorias já realizadas, utilizar a
busca por categoria de guias

3) Selecionar uma guia

4) Verificar se a guia possui outra vinculada a ela

5) Abrir a guia em auditoria

6) Visualizar as críticas da guia

7) Consultar os detalhes da autorização (confrontar com os avisos da crítica)

8) Verificar a situação das auditorias (se existem alterações e contestações de prestadores)

8.1) Aceitar ou anular as alterações solicitadas

8,2) Aceitar ou rejeitar as contestações

9) Efetuar as operações necessárias (correções, ajustes, inclusões e glosas)

10) Finalizar auditoria

5.20.2 Descobrindo quais guias devo auditar

Para facilitar a busca das guias que devem ser auditadas e consultadas, o auditor deve
entrar no módulo "Auditoria" e selecionar uma categoria de guia que se adeque às suas
necessidades.
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5.20.3 Auditando simultaneamente

Quando dois ou mais usuários acessarem a mesma guia ao mesmo tempo, o cabeçalho
ficará vermelho, como um alerta.

Ao passar o mouse no local, aparecerá uma mensagem informando quais usuários estão
acessando a guia.

5.20.4 Carregando outra guia na tela de auditoria

Com a tela de auditoria aberta, pode-se abrir uma outra guia em auditoria para consulta ou
alterações.
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Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone apresentado na tela abaixo

2) Preencher o número da guia desejada (ex: 74763)

3) Clicar no Enter do teclado do computador

4) Efetuar a consulta ou alterações necessárias na nova guia

Atenção: a nova guia deverá ser do mesmo tipo da guia atual (hospitalar, SP/SADT ou
consulta médica). Se for de outro tipo, o sistema acusará um erro e não abrirá a guia. Nesse
caso, deve-se efetuar a busca da guia na tela do módulo "Auditoria".
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5.20.5 Excluindo vários itens

Para excluir vários itens da guia, pode-se selecioná-los utilizando a tecla Ctrl e após clicar
em Excluir Insumo.

Os itens serão excluídos ao mesmo tempo, reduzindo o trabalho.

5.20.6 Anulando uma operação

O auditor tem a opção de anular as operações realizadas, caso volte atrás na decisão:

Correções

Ajustes

Inclusões

Glosas

Somente após aceitar uma exclusão do prestador, não poderá anular. Nesse caso, deverá
incluir novamente o item.



Auditoria (operadora) 321

 

5.20.7 O que impede uma guia de ser finalizada?

Após auditar a guia, o auditor deverá finalizar sua auditoria, clicando no menu Auditoria ->
Finalizar Auditoria, no menu de opções da tela de auditoria.

Existem cinco casos em que a auditoria não passa para a situação 'Finalizada':

1) Ajustes em Aberto = a guia não será finalizada pois existe solicitação de ajuste em
aberto. A auditoria passará para a situação 'Aguardando Prestador'. Após o prestador efetuar
o ajuste, o auditor deverá finalizar a guia.

2) Alterações em Aberto = a guia não será finalizada pois existe alteração do prestador em
aberto. Deve-se então aceitar ou anular a alteração e depois finalizar.

3) Contestação não lida = a guia não será finalizada pois existe contestação não lida pelo
auditor. Deve-se então aceitar (anular operação) ou rejeitar (manter operação) a contestação
e depois finalizar.

4) Anotação não respondida = se o usuário for responsável por uma anotação, deverá
respondê-la antes de finalizar a auditoria.

5) Erro na crítica = a guia não será enviada enquanto houverem erros de crítica. Eles
devem ser corrigidos para então finalizar a guia.



Manual do MakingGW322

 



Auditoria (operadora) 323

 

5.20.8 Ordenando as colunas da guia

As colunas podem ser ordenadas conforme a necessidade.

Passo-a-passo:

1) Clicar na descrição da primeira coluna a ser ordenada

2) Nas demais colunas a serem ordenadas, clicar na coluna ao lado da descrição

3) Clicar no número da coluna para organizar em ordem crescente e decrescente
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5.20.9 Visualizando a descrição completa

As descrições dos itens presentes nas guias podem ser vistas por completo abaixo do grid,
ao passar o mouse sobre ela, pois em alguns casos o tamanho da coluna é insuficiente para
apresentar toda a descrição.
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5.20.10 Verificando o significado

Ao passar o mouse pelas telas e botões do sistema, ele apresenta frases explicativas sobre
suas funcionalidades.

Além disso, as frases informam que tipo de operação foi realizada nos campos em
destaque.
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5.20.11 Visualizando as seções preenchidas

A guia é dividida em seções, para melhor apresentação das informações.

Para identificar as seções que possuem algum registro, elas são marcadas com asterisco
(**). Dessa forma, o usuário não precisa visualizar as demais seções.

As seções Resumo, Atendimento e Internação são de preenchimento obrigatório.



Parte

VI
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6 Auditoria (prestador)

É o módulo do sistema utilizado pelos prestadores para alterar ou consultar as guias que já
foram importadas ou digitadas com sucesso no MakingGW.

Verifique os balões explicativos (    ) de cada funcionalidade na imagem da tela abaixo:

6.1 Selecionando guia em auditoria

As guias importadas e digitadas com sucesso passam automaticamente para o módulo "
Auditoria".

Deve-se então efetuar a busca de guias para controlar o processo de auditoria ou fazer
alterações.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Auditoria":

1) Preencher os campos de busca conforme sua necessidade. As possibilidades de filtro
são:

· Intervalo de Guias = preencher os números da primeira e última guia de um intervalo
procurado. Obs: pode ser preenchido somente um número de guia.

· Número Autorização = procurar uma guia pelo número da autorização.

· Período de Envio = intervalo de tempo em que as guias foram importadas ou digitadas
com sucesso no sistema.

· Tipo de Guia = utilizado para filtrar apenas guias hospitalares, de SP/SADT ou consulta
médica. Obs: o sistema também aceita a busca por todos os tipos de guias.

· Local Internação = filtra somente guias que possuem o mesmo local de internação.

· Intervalo do Número do Cliente = busca a guia pelo número da carteira do beneficiário,
podendo utilizar o % para buscar uma parte do código.

· Nome do Cliente = busca a guia pelo nome (ou parte do nome) do beneficiário.

· Categorias de Guia = grupos de guias estipulados pelo sistema para facilitar a busca
pelos prestadores. Quando selecionada uma categoria, desabilita o filtro Situações da
Guia.

· Situações da Guia = busca guias com situações estabelecidas pelo sistema.

Obs: Pode ser preenchido um ou mais campos de busca.

2) Clicar no ícone de lupa para buscar os registros que atendem o filtro

3) Selecionar o registro desejado no grid Guias que atendem este filtro

4) Clicar em Alterar, para abrir a guia
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Atenção: caso não existam registros para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.

6.1.1 Utilizando o filtro avançado

Além dos campos de filtro existentes na tela do módulo Auditoria, o sistema possui um filtro
avançado de busca de guias.

Nele, pode-se selecionar opções de dados do atendimento, dados da autorização, insumos
utilizados e tipo de internação.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Digitação":

1) Clicar no ícone de lupa+

2) Selecionar o filtro desejado

3) Clicar em Explicar Filtro e verificar se a explicação está de acordo

4) Clicar em Buscar Guias

Atenção: as guias encontradas no grid fazem parte do filtro simples e avançado,
simultaneamente.

6.1.1.1 Selecionando um filtro avançado

Para selecionar um filtro avançado, deve-se passar pelas abas: Dados Atendimento, Dados
Autorização, Dados Envio, Insumos Utilizados,  Guia Hospitalar e Guia SADT.

Cada aba é dividida em seções que podem ser utilizados para definição o filtro.

Ao clicar na aba e tópico desejado, selecionar a opção SEM ou COM o insumo informado.

Se desejar, pode-se incluir insumos clicando no botão  + . Conforme selecionado, Todos os
insumos deverão constar nas guias, ou Algum dos insumos deverá constar nas guias, ou
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Nenhum dos insumos deverá constar nas guias.

O botão "Apenas estes códigos podem existir na guia", significa que as guias não poderão
possuir qualquer outro código relacionado ao mesmo insumo, além dos informados.

Na seleção dos insumos utilizados na guia, pode-se definir também o intervalo de valor total
dos insumos.

Após definição completa do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro e após em Buscar
Guias. Para limpar as informações do filtro avançado, clicar em Limpar Filtro.

As seções que fizerem parte do filtro ficarão destacadas com a cor azul.
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6.1.1.2 Verificando a explicação do filtro

Após selecionados os itens do filtro, pode-se clicar em Explicar Filtro.

Abrirá uma tela informando como será o perfil das guias apresentadas no grid.

Se necessário, pode-se efetuar mudanças no filtro e após clicar em Buscar Guias.
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6.2 Selecionando a categoria de guias desejada

No módulo "Auditoria", a opção de busca de guias por categorias auxilia o prestador a
encontrar um grupo específico de guias para consultar ou realizar alterações.

É uma alternativa para iniciar o controle das guias enviadas para auditoria.
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6.2.1 Guias aguardando auditoria

Quando as guias são importadas ou digitadas com sucesso no sistema, passam para o
módulo "Auditoria" com a situação 'Pendente'.

Essas guias fazem parte da categoria Guias aguardando Auditoria, pois precisam ser
auditadas.

O prestador poderá fazer alterações nas guias desta categoria.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias aguardando Auditoria 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid
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Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia. As guias que estiverem com a situação 'Bloqueada' só poderão ser consultadas pelos
prestadores.

6.2.2 Guias com auditorias finalizadas

Após os quatro auditores terem finalizado a mesma guia, ela passará para a situação
'Auditada' e poderá ser exportada do MakingGW.

Essa guia faz parte da categoria Guias com Auditorias Finalizadas.

Nessa categoria a guia não pode ser alterada pelo prestador, somente pelo auditor.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias com Auditorias Finalizadas 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid
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Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

6.2.3 Guias aguardando por mim

O auditor poderá solicitar ao prestador que efetue ajustes na guia. Nesse caso, a situação
da auditoria passa para 'Aguardando Prestador' até que o prestador finalize os ajustes.

Essa guia faz parte da categoria Guias Aguardando por mim. 

O prestador deverá acessar essas guias para efetuar os ajustes solicitados pelo auditor ou
contestar, se não concordar.

Se o prestador não acessar as guias dessa categoria, o auditor tem a possibilidade de trocar
o ajuste para correção de campo. Assim, conseguirá finalizar sua auditoria sem o aceite do
prestador.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias Aguardando por mim 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa
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4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

6.2.4 Guias alteradas pela auditoria e ainda pendentes

Enquanto os auditores estiverem auditando a guia e ela estiver com a situação
'Pendente' (as quatro auditorias não estão finalizadas), ela permanecerá na categoria Guias
Alteradas pela Auditoria e ainda Pendentes.

Essas guias podem ser alteradas pelos prestadores.

Quando as quatro auditorias finalizarem e a situação mudar para 'Auditada', as guias
passam para a categoria Guias com auditorias finalizadas e o prestador não poderá mais
alterar a guia.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias Alteradas pela Auditoria e ainda Pendentes 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar
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3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia. As guias que estiverem com a situação 'Bloqueada' só poderão ser consultadas pelos
prestadores. 

6.2.5 Guias com contestação negada pela auditoria

Os prestadores poderão contestar as operações realizadas pelos auditores, que deverão
verificar se concordam ou não.

As guias que possuirem contestações rejeitadas pelos auditores farão parte da categoria 
Guias com Contestação negada pela auditoria.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias com Contestação negada pela auditoria 

2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar
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3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

Atenção: as Situações da Guia ficam desabilitadas quando selecionada uma Categoria de
Guia.

6.2.6 Guias com anotações aguardando minha resposta

Prestadores ou auditores poderão incluir anotações na guia que gerem pendência a outros
usuários do sistema.

As guias que possuem anotações que aguardam uma resposta do prestador fazem parte da
categoria Guias com anotações aguardando minha resposta. 

O prestador deverá consultar as anotações das guias e responder ou encaminhar as
solicitações pendentes. Se não fizer, não conseguirá finalizar as alterações na guia.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a categoria Guias com anotação aguardando minha resposta 
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2) Preencher outro(s) campo(s) da busca, se desejar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Selecionar o registro no grid

6.3 Selecionando as situações de guias desejadas

O módulo "Auditoria" possui a opção de buscar as guias a partir da sua situação.

Os tipos existentes no sistema são:

· Pendente = guia já importada no sistema e que está "em auditoria". O auditor e prestador
podem alterar a guia nessa situação. Ela demonstra que pelo menos uma das auditorias
da guia não foi finalizada.

· Bloqueada = guia bloqueada pelo auditor para que somente ele possa alterar a guia. O
prestador pode apenas consultá-la.

· Auditada = guia finalizada pelas quatro auditorias. Somente o auditor pode alterar a guia
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nessa situação. Caso efetue algum ajuste ou correção, a guia voltará à situação
'Pendente'.

· Integrada = guia com a situação 'Auditada' é exportada do MakingGW para o sistema de
gestão da operadora. Após a exportação, passa para a situação 'Integrada' e prestadores
e auditores não podem mais alterar a guia.

· Excluída = guia excluída do sistema pelo prestador ou auditor.

· Recusada = guia recusada pelo auditor. A operadora não pagará até que o prestador a
reapresente (guia volta para situação 'Pendente').

6.4 Visualizando as guias vinculadas

Algumas guias podem possuir o mesmo número de autorização, de solicitação e/ou de
documento, formando um vínculo entre elas. A partir disso, elas podem criar vínculos como
Guia Principal e Guia Filha, quando:

· As guias hospitalares são principais de guias SP/SADT, quando esta for realizada durante
o período de internação (SADT internação com mesmo n° solicitação).

· As guias de consulta médica são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada
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por aquela (mesmo n° solicitação).

· As guias SP/SADT são principais de guias SP/SADT, quando esta for solicitada por aquela
(mesmo n° solicitação).

Assim sendo, as guias SP/SADT podem ser filhas de guias hospitalares, de consulta
médica ou de SP/SADT.

Os vínculos auxiliam a auditoria, pois apresentam as guias que fazem parte do mesmo
processo. Só serão visualizados os vínculos com as guias que estão em produção (em
auditoria).

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Guias Vinculadas

3) Selecionar o tipo de vínculo

4) Verificar os detalhes da(s) guia(s) apresenta(s)

Para abrir a guia vinculada deve-se dar duplo clique no seu registro da tela Guias Vinculadas.
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Atenção: caso não existam guias vinculadas no filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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Obs: pode-se também visualizar as guias vinculadas no menu de opções da tela de
alteração, em Guia -> Consultar Guias Vinculadas, e imprimir o formulário no formato TISS
da(s) guia(s) apresentada(s), clicando em Imprimir.

6.5 Visualizando a situação da auditoria de uma guia

A situação da auditoria modifica conforme a etapa e o processo em que ela se encontra.
Assim, cada auditor pode possuir uma situação diferente na mesma guia.

As situações das auditorias são:

· Incompleta = situação inicial de todas as auditorias. Significa que a auditoria não foi ou
está sendo efetuada.

· Aguardando Prestador = auditor solicitou ajustes na guia que devem ser efetuados pelo
prestador. Com os ajustes finalizados, a auditoria passará à situação 'Finalizada'. Se
houver pendência do prestador para o auditor, a auditoria voltará para 'Incompleta'.

· Finalizada = auditor terminou de auditar a guia e finaliza sua auditoria, sem pendências
(ajustes e alterações). Se fizer ajustes posteriormente, a situação passará para
'Aguardando Prestador'. Se fizer correções, passará para 'Incompleta'. Nesses casos, a
auditoria deverá ser novamente finalizada.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria" :

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Situação Auditoria

3) Visualizar, conforme tela abaixo, a situação de cada auditoria na guia

ou

1) Abrir a guia em auditoria
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2) Clicar no menu Auditoria

3) Clicar em Ver Situação Auditoria

Atenção: a situação da guia será 'Pendente' até que todas as auditorias (médica,
bioquímica, enfermagem  e administrativa) estejam com a situação 'Finalizada'. Nesse caso,
a guia passará para a situação 'Auditada'.

6.5.1 Operações realizadas

Na tela de situações da auditoria também podem ser vistas as Operações Realizadas
pelos auditores e prestadores.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar no botão Situação Auditoria

3) Selecionar cada operação realizada por auditores e prestadores na guia (quadro em
destaque)
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4) Visualizar os campos da guia que foram alterados em cada operação (quadro a direita)

· Ajustes em Aberto (auditor) = auditor solicita ao prestador ajuste em campos da guia

· Correções de Auditoria (auditor)

o Correções = correção de um campo da guia pelo auditor

o Inclusões = inclusão de um item na guia pelo auditor

o Glosas = glosa/exclusão de um item da guia pelo auditor

· Alterações em Aberto (prestador)

o Correções = prestador solicita ao auditor alteração em campos da guia

o Inclusões = prestador solicita ao auditor inclusão de itens na guia

o Glosas = prestador solicita ao auditor exclusão de itens da guia

Atenção: o número ao lado de cada operação realizada corresponde ao total de campos
que foram auditados naquela operação. Ex:  Correções de Auditoria -> Correções de Campo
(1). Informa que o auditor efetuou quatro correções na guia.

Para verificar as operações realizadas, pode-se dar dois cliques no registro desejado. Na
tela apresentada poderão ser feitas outras operações, como contestar a correção efetuada,
aceitar o ajuste, anular uma alteração efetuada, etc.
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Obs: ajustes em aberto impossibilitam a finalização da guia pelo prestador. Alterações em
aberto impossibilitam a finalização da guia pelo auditor. As correções dos auditores só
poderão ser contestadas pelo prestador.

6.6 Painéis da tela de auditoria de guias

Cada tipo de guia possui painéis diferentes para digitação, conforme as necessidades de
informações.

6.6.1 Guia Hospitalar

A Guia Hospitalar (resumo internação + honorário individual) é utilizada para a finalização do
faturamento da internação.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Internação, Serviços (Consultas/
Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem
+ Anestesias e Fisioterapia), Todos Serviços Realizados, Diárias, Taxas, Materiais, Materiais
OPMS, Medicamentos e Pacotes.

6.6.1.1 Resumo
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6.6.1.2 Atendimento
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6.6.1.3 Internação
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6.6.1.4 Serviços (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrgicos, Análises
Clínicas, Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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6.6.1.5 Todos Serviços Realizados
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6.6.1.6 Diárias
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6.6.1.7 Taxas
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6.6.1.8 Materiais
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6.6.1.9 Materiais OPMS
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6.6.1.10 Medicamentos
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6.6.1.11 Pacotes

6.6.2 Guia SP/SADT

A Guia de SP/SADT (Guia de Serviços Profissionais/ Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia)
é utilizada para serviços profissionais, exames e procedimentos. A consulta de referência
deve ser preenchida na Guia de SP/SADT.

É dividida nas seguintes seções: Resumo, Atendimento, Serviços (Consultas/Visitas/
Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrg., Análises Clínicas, Procedim. Imagem +
Anestesias e Fisioterapia), Todos Serviços Realizados, Taxas, Materiais, Materiais OPMS,
Medicamentos e Pacotes.
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6.6.2.1 Resumo
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6.6.2.2 Atendimento
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6.6.2.3 Serviço (Consultas/Visitas/Pareceres, Medic. Intens., Proced. Clín./Cirúrgicos, Análises
Clínicas, Procedim. Imagem + Anestesias e Fisioterapia)
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6.6.2.4 Todos Serviços Realizados
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6.6.2.5 Taxas
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6.6.2.6 Materiais
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6.6.2.7 Materiais OPMS
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6.6.2.8 Medicamentos
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6.6.2.9 Pacotes

6.6.3 Guia Consulta Médica

A Guia de Consulta Médica deve ser utilizada exclusivamente na execução de consultas
eletivas sem procedimento, e constitui-se no documento padrão para solicitação do
pagamento.

É dividida nas seguintes seções: Resumo e Atendimento.
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6.6.3.1 Resumo
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6.6.3.2 Atendimento

6.7 Alterando uma guia

Com as guias já importadas ou digitadas no sistema, os prestadores podem: efetuar 
alteração nos campos da guia, contestar a auditoria de um campo e efetuar os ajustes
solicitados.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Efetuar o filtro de busca

2) Selecionar a guia desejada

3) Verificar a 'Situação Auditoria' e 'Guias Vinculadas' (opcional)

4) Clicar em Alterar
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Atenção: toda alteração feita na guia após enviá-la ao módulo Auditoria, só terá validade
após o aceite do auditor responsável.

6.7.1 Alterando um campo da guia

Após importar ou digitar com sucesso uma guia no sistema, o prestador poderá alterar um
campo que esteja incorreto.

A alteração é confirmada somente com o aceite do auditor.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo incorreto da guia

2) Dar duplo clique no campo 

3) Preencher o "Valor desta Operação"

4) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração 

5) Efetuar um "Comentário Adicional"

6) Clicar em Gravar Alteração
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O campo modificará conforme solicitado pelo prestador e ficará azul, para melhor
visualização do que foi alterado.
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Obs: na tela 'Alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.

6.7.2 Efetuando nova alteração em um campo

Efetuada uma alteração, o prestador poderá modificá-la posteriormente.

A alteração é confirmada somente com o aceite do auditor.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a alteração incorreta da guia

2) Dar duplo clique no campo alterado (azul)

3) Clicar em Nova Alteração

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

6) Efetuar um "Comentário Adicional"

7) Clicar em Gravar Alteração

O campo modificará conforme solicitado pelo prestador e continuará azul, para melhor
visualização do que foi alterado.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos. Na tela
'Alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são fixos.

6.7.3 Anulando uma alteração realizada pelo prestador

Efetuada uma alteração, o prestador poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a alteração incorreta da guia

2) Dar duplo clique no campo alterado (azul)

3) Clicar em Anular

A cor e o valor do campo voltarão ao inicial, como se não tivessem sido modificados.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos.

6.7.4 Incluindo um serviço na guia

O prestador poderá solicitar a inclusão de um serviço na guia em auditoria. Os serviços
podem ser: Consultas/Visitas/ Pareceres, Medicina Intensiva, Procedimentos Clínicos/
Cirúrgicos, Análises Clínicas, Procedimentos Imagem + Anestesias e Fisioterapia.

A inclusão é confirmada somente com o aceite do auditor.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Clicar no botão Incluir Serviço

2) Selecionar o serviço desejado
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3) Preencher os demais campos da tela de inclusão

4) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

5) Efetuar um "Comentário sobre a operação"

6) Clicar em Enviar

O serviço incluído aparecerá na tela com o fundo azul, para melhor visualização do item.
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

Atenção: se o serviço incluído não estiver autorizado e a operadora exigir a autorização, o
sistema gerará automaticamente um erro e não permitirá a inclusão. O prestador deverá
então solicitar a autorização antes de incluir.

6.7.4.1 Selecionando um serviço

Para selecionar o serviço desejado, deve-se utilizar o filtro de busca. Os registros
encontrados na busca são de acordo com o tipo de serviço que está sendo incluído.

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um serviço na guia'

2) Digitar o Código completo ou a Descrição do serviço realizado (pode ser parte da
descrição)

3) Clicar em Buscar
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4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar

6.7.4.2 Incluindo um serviço autorizado

Na tela de inclusão de serviços existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a inclusão
de serviços que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Escolher a seção desejada (ou seção 'Todos Serviços Realizados')

2) Clicar no botão Incluir Serviço

3) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário
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6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

8) Efetuar um "Comentário sobre a operação"

9) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

6.7.4.3 Verificando todos os serviços da guia

A seção 'Todos Serviços Realizados' apresenta todos os serviços existentes nas seções da
guia.

Nesta seção, os serviços podem ser alterados. Qualquer operação realizada nesta seção
modificará a seção de origem do serviço e qualquer operação realizada na origem,
modificará esta.
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6.7.5 Incluindo a equipe de um serviço

Alguns serviços necessitam de uma equipe de profissionais para sua realização, que
também deve ser informada no sistema. 

A equipe é formada por profissionais com diversas participações. Cada participação deve
possuir o Profissional da Equipe (pessoa física ou jurídica que receberá pelo procedimento)
e, se desejar, o Nome do Profissional que realizou o procedimento (pessoa física).

O prestador poderá solicitar a inclusão de participantes em um serviço da guia em auditoria.
Ela será confirmada somente com o aceite do auditor.

Passo-a-passo:

No painel de 'Serviços':

1) Selecionar o serviço desejado

2) Clicar em Incluir Profissional

3) Selecionar o 'Profissional da Equipe'

4) Preencher os demais campos da tela de edição
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5) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

6) Efetuar um "Comentário sobre a operação"

7) Clicar em Enviar

O prestador incluído aparecerá na tela com o fundo azul, para melhor visualização do item.
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

6.7.5.1 Selecionando um prestador

Para selecionar o prestador desejado, deve-se utilizar o filtro de busca . Na guia em
auditoria, o solicitante e o executante da guia e o participante do serviço são chamados de
prestador.

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo a equipe de um serviço' 

2) Digitar o "Código", "Prestador Médico", "Código Conselho" ou "CPF/CNPJ"

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar ou dar duplo clique no prestador desejado
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6.7.5.2 Visualizando o % pagto definido pelo auditor

Os auditores devem incluir na guia em auditoria o percentual de pagamento para os
profissionais de cada serviço. Para visualizá-los:

Passo-a-passo:

1) Selecionar um serviço da guia em auditoria

2) Clicar em % Pagto da Equipe do Serviço Realizado

3) Clicar em Visualizar % já definidos
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Obs: os prestadores não podem alterar nem contestar os percentuais definidos pelos
auditores.

6.7.6 Incluindo um insumo na guia

O prestador poderá solicitar a inclusão de um insumo na guia. Os insumos podem ser: 
Diárias, Taxas, Materiais, Materiais OPMS, Medicamentos e Pacotes.

A inclusão é confirmada somente com o aceite do auditor.

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da tela desejada

2) Selecionar o insumo desejado

3) Preencher os demais campos da tela de edição

4) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

5) Efetuar um "Comentário sobre a operação"

6) Clicar em Enviar

O insumo incluído aparecerá na tela com o fundo azul, para melhor visualização do item.
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.
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Atenção: se o insumo incluído não estiver autorizado e a operadora exigir a autorização, o
sistema gerará automaticamente um erro e não permitirá a inclusão. O prestador deverá
então solicitar a autorização antes de incluir.

6.7.6.1 Selecionando um insumo

Para selecionar o insumo desejado, deve-se utilizar o filtro de busca. Os registros
encontrados na busca são de acordo com o tipo de insumo que está sendo incluído (diária,
taxa, material, material OPMS,  medicamento ou pacote).

Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone de lupa do tópico 'Incluindo um insumo na guia'

2) Digitar o Código completo ou a Descrição do insumo desejado (pode ser parte da
descrição)

3) Clicar em Buscar

4) Selecionar o registro desejado

5) Clicar em Selecionar
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6.7.6.2 Incluindo um insumo autorizado

Na tela de inclusão de insumos existe o botão Insumos Autorizados, para auxiliar a
inclusão de insumos que foram autorizados previamente mas não constam na guia.

Passo-a-passo:

1) Clicar no botão Incluir Insumo da seção desejada. Ex: Taxa

2) Clicar em Insumos Autorizados

4) Selecionar o item desejado

5) Alterar a quantidade utilizada, se necessário

6) Preencher os demais campos da tela de edição

7) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

8) Efetuar um "Comentário sobre a operação"

9) Clicar em Enviar
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

6.7.7 Verificando valor de redução/acréscimo

A coluna Redução/Acréscimo ( ) é utilizada para informar o percentual que deverá ser
acrescido ou reduzido no valor total do insumo ou serviço.

O valor informado é multiplicador do valor unitário e deve estar entre 0,00 e 2,99.
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Exemplo:

0,00 = valor total não varia

1,00 = valor total não varia

0,00 < 1,00 = reduz o valor total

1,00 < 3,00= acresce o valor total

2,00 = acresce o valor total em 100%

6.7.8 Anulando uma inclusão realizada pelo prestador

Efetuada a inclusão de um item, o prestador poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Selecionar a inclusão incorreta na guia em auditoria (azul)



Manual do MakingGW396

 

2) Clicar em Excluir item ou

3) Dar dois cliques no item (quantidade, data ou valor)

3) Clicar em Anular

O item continuará azul na guia, porém com um traço, informando que foi excluído. O auditor
deverá aceitar ou anular a exclusão.

Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos.

6.7.9 Excluindo um item da guia

O prestador poderá solicitar a exclusão de um item da guia. A exclusão é confirmada
somente com o aceite do auditor.
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Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Selecionar o item incorreto da guia

2) Clicar em Excluir

3) Confirmar a exclusão do item

4) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

5) Efetuar um "Comentário Adicional"

6) Clicar em Gravar Exclusão

O item excluído continuará na guia mas ficará azul com um traço, para melhor visualização.
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Obs: na tela 'Exclusão de Insumo da guia', os campos "Campo Alterado", "Valor Atual" e
"Valor desta Operação" são fixos.

6.7.10 Anulando uma exclusão realizada

Efetuada a exclusão de um item da guia, o prestador poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar a exclusão incorreta efetuada na guia (azul com um traço)

2) Dar duplo clique no item (quantidade, data ou valor)

3) Clicar em Anular

O item voltará à cor inicial, como se não tivesse sido modificado.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos.

6.7.11 Substituindo um item da guia

Para alterar um código na guia após enviá-la à auditoria, o prestador deverá substituir o item
apresentado pelo correto.

Passo-a-passo:

1) Verificar o campo incorreto na guia em auditoria

2) Selecionar o campo

3) Clicar em Substituir Insumo/ Serviço

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar a "Auditoria Responsável"
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6) Escrever um "Comentário Adicional"

7) Clicar em Gravar Exclusão

O item incorreto será glosado da guia e o sistema incluirá o correto com mesma data,
quantidade utilizada e valor de redução/acréscimo. Os campos 'unidade' e 'valor unitário'
serão atualizados conforme o novo código.

Obs: podem ser selecionados vários itens ao mesmo tempo (tecla Ctrl) para efetuar a
substituição, porém eles devem possuir datas diferentes. A substituição só é possível de um
ou mais códigos para outro código.
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6.7.12 Aceitando um ajuste do auditor

Quando o auditor solicita um ajuste na guia em auditoria, o campo ajustado fica amarelo e
com o valor inicial.

O prestador deverá aceitar o ajuste solicitado, efetuar uma nova alteração ou contestar, se
não concordar.

Para aceitar o ajuste:

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo ajustado

2) Dar duplo clique no campo (amarelo)

3) Clicar em Aceitar

O campo modificará conforme solicitado no ajuste e voltará à cor normal, como se não
tivesse sido modificado.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos.

6.7.13 Efetuando nova alteração em um ajuste do auditor

Quando o auditor solicita um ajuste na guia em auditoria, o campo ajustado fica amarelo e
com o valor inicial.

O prestador deverá efetuar o ajuste solicitado, uma nova alteração ou contestar, se não
concordar.

Para efetuar nova alteração a partir de um ajuste:

Passo-a-passo:

Na guia em auditoria:

1) Verificar o campo ajustado
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2) Dar duplo clique no campo (amarelo)

3) Clicar em Nova Alteração

4) Preencher o "Valor desta Operação"

5) Selecionar a "Auditoria Responsável" pela alteração

6) Efetuar um "Comentário Adicional"

7) Clicar em Gravar Alteração

O campo modificará conforme solicitado pelo prestador e mudará de amarelo para azul,
para informar que foi realizada uma alteração.
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Obs: na tela 'Última Alteração do Campo da Guia', todos os campos são fixos. Na tela
'Auditoria da alteração de campo da guia', os campos "Campo Alterado" e "Valor Atual" são
fixos.

6.7.14 Alterando o responsável pela alteração

Após efetuada uma alteração na guia, o prestador poderá alterar a auditoria responsável por
ela.

Passo-a-passo:

1) Clicar duas vezes na alteração desejada

2) Clicar em Alterar a auditoria responsável

3) Selecionar um tipo de auditoria

4) Fechar a tela de alteração

A alteração ficará pendente somente para a auditoria responsável, que deverá dar um aceite.

Se a alteração não corresponder ao tipo de auditoria informada pelo prestador, qualquer
auditor poderá alterar a auditoria responsável por outra.
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6.7.15 Contestando uma operação do auditor

Os campos corrigidos, ajustados, incluidos e glosados pelo auditor podem ser contestados
pelo prestador, caso não concorde com a mudança.

Passo-a-passo:
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Na guia em auditoria:

1) Verificar as operações que não concorda

2) Dar duplo clique no campo desejado

3) Clicar em Contestar

4) Efetuar um comentário sobre a auditoria do campo

5) Clicar em Gravar

6) Fechar a tela "Última Alteração do Campo da Guia"

O campo Houve Contestação? passará automaticamente para 'Sim, aguarda auditor'. Os
auditores verão a contestação e decidirão sobre anular ou manter a operação realizada.
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6.7.15.1 Excluindo uma contestação

Efetuada uma contestação, o prestador poderá anulá-la posteriormente.

Passo-a-passo:
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1) Selecionar a guia desejada

2) Clicar em 'Situação Auditoria'

3) Dar duplo clique na operação contestada erroneamente

4) Clicar em Ver Contestação

5) Clicar em Excluir

O campo Houve Contestação? e a coluna Contestado? passarão automaticamente para
'Não'.
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6.8 Opções do menu da tela de alteração

A tela de Informações da Guia possui algumas opções de menu disponíveis.
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· Criticar Guia = apresenta erros e avisos relacionados à guia, relevantes para a auditoria.

· Reapresentar Guia Recusada = envia guia para análise da auditoria após ter sido
recusada.

· Excluir Guia = exclui a guia do sistema.

· Consultar Guias Vinculadas = mostra a(s) guia(s) que possui(em) algum tipo de vínculo
com a guia em auditoria.

· Consultar Autorização = mostra os dados referentes à autorização da guia, para auxiliar
no processo de auditoria.

· Ver Situação Auditoria = mostra as operações realizadas na guia e a situação de cada
auditor.

· Finalizar Alterações = após alterar a guia, o prestador deve finalizá-la.
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· Formulário TISS = imprime o formulário da guia no formato TISS.

· Diferença de valores = relatório com a quantidade e o total inicial e atual de cada item da
guia, a diferença dos valores e o percentual da diferença.

· Histórico de alterações = relatório com as operações realizadas nos campos e itens da
guia e o usuário que as efetuou (prestador e auditor).

· Evolução da Auditoria da Guia = relatório com as datas e evolução cronológica da
situação da guia e de suas auditorias.

· Criar anotação = permite incluir uma anotação na guia que pode ser vista pelos demais
usuários do sistema

· Consultar anotações = apresenta as anotações existentes na guia e permite comentá-
las

6.9 Criticando a guia

Para identificar erros na guia, deve-se clicar no menu Guia -> Criticar dados da Guia, no 
menu de opções da tela de alteração da guia.

O resultado da crítica mostrará os avisos e informações relevantes para a auditoria. Alguns
erros também poderão ocorrer após uma alteração incorreta.
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· Aviso = mensagens relevantes para a auditoria, mas que não bloqueiam a finalização da
guia. O auditor conseguirá finalizar sua auditoria sem corrigir os avisos

· Erro = mensagens que bloqueiam a finalização da guia. O auditor deverá corrigi-las para
finalizar sua auditoria.

· Informação = informa que a guia não possui mensagem de crítica
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6.10 Excluindo uma guia

Se a guia não tiver mais utilidade para o sistema, ela pode ser excluída, clicando no menu
Guia -> Excluir Guia, no menu de opções da tela de alteração da guia.

Pode-se também excluir uma ou mais guias na tela principal do módulo "Auditoria".

Passo-a-passo:

1) Efetuar a busca da(s) guia(s) desejada(s)

2) Selecionar o(s) registro(s)

3) Clicar em Excluir

4) Confirmar a exclusão

5) Descrever o motivo da guia ser desconsiderada

6) Clicar em Enviar
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6.11 Consultando detalhes de uma autorização

Os serviços e insumos autorizados na guia, com suas quantidades, estão disponíveis no
sistema para auxiliar no processo de auditoria. A tela é utilizada somente para consulta.

Para verificar a autorização da guia, deve-se clicar no menu Guia -> Consultar Autorização,
no menu de opções da tela de alteração da guia.
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O quadro à esquerda da tela em destaque apresenta a quantidade de serviços e insumos
autorizados (entre parênteses). O quadro à direita discrimina os itens autorizados pela 
Descrição, Quantidade Autoriz., Qtde Apresent. e Prestador autorizado (se diferente do
executante).

Obs: se for apresentado um insumo com quantidade maior que a autorizada, o registro
ficará em vermelho negrito, como destaque.

6.12 Guia bloqueada

O auditor poderá bloquear a guia, que passará para a situação 'Bloqueada'.

Nessa situação, o prestador não poderá fazer alterações na guia, somente consultar. Todos
os auditores poderão auditar e finalizar sua auditoria, mesmo estando bloqueada.

Se nenhum auditor desbloquear a guia, ela será desbloqueada automaticamente após os
quatro auditores finalizarem sua auditoria.
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6.13 Criando uma anotação na guia

Os prestadores podem incluir anotações na guia para se comunicarem com os demais
usuários.

O criador da anotação poderá definir quem a visualizará. Se todos os usuários, somente os
auditores, um tipo de auditoria ou o prestador.

Essa anotação pode gerar pendência a todos os auditores, a um tipo de auditoria, ao
prestador ou não gerar pendência. O responsável pela anotação deverá obrigatoriamente
respondê-la. Quando for para todos os auditores, somente um deverá responder, e os
demais poderão fazer comentários.

Somente o usuário que possui permissão de visualizar a anotação poderá ser responsável
por uma pendência.

As anotações podem ser de dois tipos:

· Observação = prestador insere uma observação na guia, que pode ou não gerar
pendência a outro(s) usuário(s).

· Solicitação = prestador efetua uma solicitação na guia, que pode ou não gerar pendência
a outro(s) usuário(s).

6.13.1 Incluindo uma Observação

Para incluir uma observação na guia, o prestador deverá seguir os passos abaixo.

Passo-a-passo:

Na tela de alteração da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação

2) Selecionar o tipo de anotação Observação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a observação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar
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Obs: a observação que não gerar pendência não impedirá a finalização da guia. A que gerar
pendência impedirá a finalização da guia pelo usuário responsável, se não for respondida.

6.13.2 Incluindo uma Solicitação

Para incluir uma solicitação na guia, o prestador deverá seguir os passos abaixo.

Passo-a-passo:

Na tela de alteração da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Criar Anotação

2) Selecionar o tipo de anotação Solicitação

3) Preencher o campo Descrição

4) Selecionar para quem a pendência deve ser gerada, ou se não deve gerar pendência

5) Selecionar quem poderá visualizar a solicitação

6) Se desejar, anexar um arquivo
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7) Clicar em Enviar

Obs: a solicitação que gerar pendência impedirá a finalização da guia pelo usuário
responsável, se não for respondida. A que não gerar pendência não impedirá a finalização da
guia.

6.13.3 Anexando arquivo à anotação

Se desejar, o prestador poderá anexar um ou mais arquivos à observação e à solicitação.

Passo-a-passo:

1) Efetuar até o passo 5 do tópico Incluindo uma Observação ou Incluindo uma Solicitação

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado

3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s) (máximo 5MB)

5) Clicar em Enviar
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6.14 Consultando as anotações da guia

O prestador poderá visualizar as anotações criadas por ele, as que aguardam sua resposta
e as que foram liberadas para sua visualização.

Passo-a-passo:

Na tela de alteração da guia:

1) Clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações

2) Selecionar o tipo de anotação que deseja visualizar

3) Clicar no ícone de lupa

4) Verificar as anotações que atendem o filtro

5) Selecionar a anotação desejada
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Obs: a tela em destaque mostra quem criou a anotação e o responsável pela pendência.

Atenção: caso não existam anotações para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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6.14.1 Incluindo uma anotação

As anotações podem ser incluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de alteração da guia.

Deve-se clicar em Incluir e efetuar os passos conforme o tópico "Criando uma anotação na
guia".

6.14.2 Excluindo uma anotação

As anotações podem ser excluídas na tela de Anotações da Guia, acessada pelo menu
Anotação -> Consultar Anotações, no menu de opções da tela de alteração da guia.

Somente o usuário que criou a anotação poderá exclui-la. Os comentários não poderão ser
excluídos separadamente.

Deve-se efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em
Excluir.
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6.15 Verificando detalhes de uma anotação

Para visualizar os detalhes (respostas, comentários, encaminhamentos, solicitações e
reaberturas) de uma anotação, deve-se clicar no menu Anotação -> Consultar Anotações,
no menu de opções da tela de alteração da guia.

Efetuar os passos do tópico "Consultando as anotações da guia" e clicar em Ver Detalhes
ou na aba Detalhes de uma Anotação.
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6.15.1 Incluindo comentários

A tela Detalhes de uma Anotação apresenta os seguintes campos:

· Id = número seqüencial gerado pelo sistema

· Tipo da Anotação = tipo de anotação criada. Ex: Solicitação ou Observação

· Situação = situação que se encontra a anotação. Ex: Ativa (sem responsável),
Aguardando Resposta ou Respondida

· Responsável = responsável por responder a anotação. Ex: Todas as Auditorias, um tipo
de auditoria, Prestador ou Não foi definido responsável

· Criado por = usuário que criou a anotação

A partir dessa tela, os usuários podem responder, comentar, encaminhar, solicitar e/ou
reabrir a anotação correspondente, além de anexar  e visualizar arquivos relevantes ao
processo.
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6.15.1.1 Respondendo uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação
"Aguardando Resposta".

Para responder:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Responder

5) Incluir uma resposta para anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Respondida" e o usuário que respondeu ainda poderá 
comentar.
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6.15.1.2 Comentando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Quando for definido um responsável, ela ficará com a situação "Aguardando Resposta".
Após a anotação ter sido respondida, ficará com a situação "Respondida". Nessas três
situações, os usuários habilitados para visualizar a anotação poderão incluir comentários.

Para comentar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Comentar

5) Incluir um comentário que complemente as informações da anotação

6) Se desejar, anexar um arquivo

7) Clicar em Enviar

A anotação continuará com a mesma situação.
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6.15.1.3 Encaminhando uma anotação

O responsável por uma anotação poderá respondê-la, fazer um comentário ou encaminhar a
pendência a outro usuário. Enquanto a anotação não for respondida, ficará com a situação



Manual do MakingGW432

 

"Aguardando Resposta".

Para encaminhar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Encaminhar

5) Incluir um comentário

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A anotação continuará com a mesma situação, mas mudará de responsável.
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6.15.1.4 Solicitando uma anotação

Quando não for definido um responsável para a anotação, ela ficará com a situação "Ativa".
Qualquer usuário habilitado para visualizar essa anotação poderá fazer uma solicitação,
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gerando uma pendência a um usuário.

Para solicitar:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados (se houver)

4) Clicar em Solicitação

5) Incluir um comentário para a solicitação

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A anotação passará para a situação "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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6.15.1.5 Reabrindo uma anotação

Após o usuário responder a anotação pendente, a situação da guia passa para
"Respondida". O usuário que criou a anotação poderá reabri-la para solicitar informações
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adicionais ao mesmo ou outro usuário responsável.

Para reabrir:

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do tópico "Verificando detalhes de uma anotação"

2) Ler a anotação criada

3) Ler os comentários efetuados

4) Clicar em Reabrir

5) Solicitar uma informação adicional

6) Selecionar um responsável pela anotação

7) Se desejar, anexar um arquivo

8) Clicar em Enviar

A situação da anotação passará para "Aguardando Resposta" e terá um responsável para
respondê-la.
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6.15.2 Anexando arquivo ao comentário

Se desejar, o prestador poderá anexar um ou mais arquivos nos comentários efetuados na
anotação (resposta, comentário, encaminhamento, solicitação, reabertura).
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Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do subtópico desejado do tópico Incluindo comentários

2) Selecionar o tipo de arquivo que será anexado

3) Clicar no ícone de lupa para buscar o(s) arquivo(s)

4) Selecionar o(s) arquivo(s) anexo(s)

5) Clicar em Enviar
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6.15.3 Abrindo um arquivo anexado

Quando a anotação e os comentários possuirem anexo, ele aparecerá logo abaixo da
descrição, informando o tipo de anexo e o nome do arquivo.

Para visualizá-lo, deve-se clicar duas vezes no nome do arquivo.
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6.16 Visualizando uma guia recusada

Se a guia apresentada pelo prestador não estiver de acordo com as regras da auditoria, o
auditor tem a opção de recusá-la no GW.

Ao recusar uma guia, o auditor está informando ao prestador que não irá remunerar o
atendimento até que ele seja corrigido e apresentado novamente.

Ao abrir uma guia na situação Recusada aparecerá automaticamente a tela "Guia Recusada
pela Auditoria", informando o motivo da recusa, o auditor responsável e a data que a
operação foi efetuada.

O prestador deve verificar o comentário, analisar as modificações solicitadas e fechar a tela
( ). Deverá então efetuar as alterações necessárias e reapresentar a guia à auditoria.
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A guia não poderá ser alterada pelos auditores enquanto estiver recusada. Somente após a
reapresentação, quando a guia voltar para Pendente, ela poderá ser auditada.

6.16.1 Reapresentando uma guia recusada

Após as alterações, o prestador deverá reapresentar a guia recusada.

A cada reapresentação a data de envio da guia será atualizada, ou seja, o GW considerará
que a guia foi apresentada para a operadora na data de reapresentação, e não no envio
original.

Passo-a-passo:

Na tela de alteração da guia:

1) Clicar no menu Guia -> Reapresentar Guia Recusada

2) Escrever um "Comentário Adicional"

3) Clicar em "Replicar esta operação também para as guias filhas desta guia", se desejar

4) Clicar em Enviar
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A(s) guia(s) voltará(ão) para a situação Pendente e a data de envio atual.

Ex: guia 15705 (principal) e guia 15850 (filha)
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6.17 Finalizando as alterações do prestador

Concluídas as alterações da guia, o prestador deve finalizá-la, clicando no menu Prestador -
> Finalizar Alterações, no menu de opções da tela de auditoria da guia.
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A auditoria também pode ser finalizada pela tela do módulo Auditoria, selecionando a(s) guia
(s) desejada(s) e clicando em Finalizar Alterações.
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6.17.1 Alterações finalizadas

Após a finalização do prestador, a(s) auditoria(s) responsável(eis) pela(s) alteração(ões)
efetuada(s) ficará(ão) com a situação 'Incompleta'.
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Se tiverem ajustes da auditoria em aberto, aparecerá a mensagem abaixo e o prestador não
conseguirá finalizar suas alterações. Ele deve então aceitar ou contestar os ajustes e
finalizar a guia.

Se tiverem anotações pendentes ao prestador ele não conseguirá finalizar suas alterações
na guia. Deverá então consultar as anotações e respondê-las ou encaminhá-las a outro
usuário para conseguir finalizar.
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6.18 Imprimindo relatórios de auditoria

O módulo "Auditoria" possui dois grupos de relatórios:

· RELATÓRIOS TOTALIZADORES = relatórios que englobam todos os registros que
atendem o filtro selecionado.

· RELATÓRIOS POR GUIA = relatórios de um registro selecionado no grid de busca.
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6.18.1 Relatórios totalizadores

Os Relatórios Totalizadores apresentam informações sobre todos os registros
apresentados no grid do módulo "Auditoria".

São três relatórios:

· Conferência de Valores de Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo
financeiro das guias e discrimina os valores dos insumos de cada guia.

· Situação das Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo da situação das
guias e discrimina esses dados separadamente por prestador executante e número da
guia.

· Situação das Auditorias = apresenta os filtros selecionados, um resumo da situação das
guias e das auditorias e discrimina esses dados separadamente por prestador executante
e número da guia.

· Diferença de Valores Totais = apresenta os filtros selecionados, um resumo das
diferenças de valores e quantidades das guias, o percentual da diferença e os detalhes
das diferenças separadas por itens das guias.
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· Insumos Utilizados nas Guias = apresenta os filtros selecionados, um resumo financeiro
das guias e discrimina os insumos de cada guia por data, quantidade e valor. Obs: se for
utilizado o filtro avançado para buscar guias que possuem um ou mais tipos específicos
de insumo, no relatório aparecerão discriminados somente esses insumos.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Clicar no ícone de impressora

2) Clicar no relatório desejado

3) Selecionar o 'Tipo de Arquivo de Saída': PDF (Acrobat Reader) ou CSV (Arquivo Texto)

4) Clicar em Imprimir

Obs: as guias nas situações "Recusada" e "Excluída" aparecem destacadas em vermelho
nos relatórios pois seus valores não são contabilizados no total (não serão pagas).

6.18.2 Relatórios por guia

Os Relatórios por Guia apresentam informações sobre apenas um registros selecionado no
grid do módulo "Auditoria".

São quatro relatórios:

· Formulários TISS = apresenta o formulário da guia selecionada no formato TISS.

· Diferença de Valores = apresenta a quantidade e o total inicial e atual de cada item da
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guia, a diferença dos valores, o percentual da diferença e o total geral.

· Histórico de alterações = apresenta os campos da guia que sofreram auditoria, quais
operações foram  realizadas e o usuário que as efetuou.

Obs: ao clicar duas vezes em cima de um campo da guia é apresentada o botão Histórico,
que apresenta somente as operações realizadas no campo selecionado.

· Evolução da Auditoria da Guia = apresenta as datas e evolução cronológica da situação
da guia e de suas auditorias.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Auditoria":

1) Clicar no ícone de impressora

2) Clicar no relatório desejado

3) Selecionar o 'Tipo de Arquivo de Saída': PDF (Acrobat Reader) ou CSV (Arquivo Texto)

4) Clicar em Imprimir

Atenção: os relatórios podem ser visualizados pelo menu de opções da tela de alteração da
guia.

6.19 Dicas e truques

6.19.1 Carregando outra guia na tela de auditoria

Com a tela de auditoria aberta, pode-se abrir uma outra guia em auditoria para consulta ou
alterações.
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Passo-a-passo:

1) Clicar no ícone apresentado na tela abaixo

2) Preencher o número da guia desejada (ex: 2195)

3) Clicar no Enter do teclado do computador

4) Efetuar a consulta ou alterações necessárias na nova guia

Atenção: a nova guia deverá ser do mesmo tipo da guia atual (hospitalar, SP/SADT ou
consulta médica). Se for de outro tipo, o sistema acusará um erro e não abrirá a guia. Nesse
caso, deve-se efetuar a busca da guia na tela principal do módulo "Auditoria".
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6.19.2 Descobrindo quais guias aguardam por mim

Para ajudar o prestador a encontrar as guias que estão em auditoria, as que ele deve ajustar
ou já estão finalizadas, ele deve entrar no módulo "Auditoria" e selecionar uma categoria de
guia que se adeque às suas necessidades.

6.19.3 Auditando simultaneamente

Quando dois ou mais usuários acessarem a mesma guia ao mesmo tempo, o cabeçalho
ficará vermelho, como um alerta.

Ao passar o mouse no local, aparecerá uma mensagem informando quais usuários estão
acessando a guia.
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6.19.4 Excluindo vários itens

Para excluir vários itens da guia, pode-se selecioná-los utilizando a tecla Ctrl e após clicar
em Excluir Insumo.

Os itens serão excluídos ao mesmo tempo, reduzindo o trabalho.



Manual do MakingGW456

 

6.19.5 Anulando uma operação

Todas as operações realizadas pelos prestadores podem ser anuladas por eles antes do
aceite do auditor:

Alterações

Inclusões

Glosas

6.19.6 O que impede uma guia de ser finalizada?

Concluídas as alterações, o prestador deve finalizar a guia, clicando no menu Prestador ->
Finalizar Alterações, no menu de opções da tela de alteração da guia.

Existem dois casos em que o prestador não consegue finalizar suas alterações:

· Ajustes em aberto = O prestador não conseguirá finalizar a guia enquanto houver um
ajuste da auditoria em aberto. Ele deve aceitar ou contestar o ajuste para finalizar a guia.
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As auditorias passarão para a situação 'Incompleta'.

· Anotação não respondida = se o usuário for responsável por uma anotação, deverá
respondê-la antes de finalizar a guia.

6.19.7 Controlando as auditorias

Os prestadores podem controlar o processo de auditoria de diversas formas. Abaixo
seguem alguns passos que poderão ser seguidos para auxiliá-lo:

Passo-a-passo:

1) Acessar o módulo "Auditoria"

2) Verificar suas necessidades:

2.1) Se tiver guias em mãos, utilizar o filtro de busca para encontrá-las no sistema

2.2) Se não tiver guias em mãos ou para controlar as auditorias realizadas, utilizar a busca
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por categoria de guias

3) Selecionar uma guia

4) Abrir a guia em auditoria

5) Efetuar as alterações necessárias

6) Verificar a situação das auditorias (se existem ajustes, correções, inclusões e glosas dos
auditores)

6.1) Aceitar ou contestar os ajustes solicitados

6.2) Contestar correções, inclusões e glosas, se desejar

7) Finalizar as alterações

6.19.8 Ordenando as colunas

As colunas podem ser ordenadas conforme a necessidade.

Passo-a-passo:

1) Clicar na descrição da primeira coluna a ser ordenada

2) Nas demais colunas a serem ordenadas, clicar na coluna ao lado da descrição

3) Clicar no número da coluna para organizar em ordem crescente e decrescente
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6.19.9 Visualizando a descrição completa

As descrições dos itens presentes nas guias podem ser vistas por completo abaixo do grid,
ao passar o mouse sobre ela, pois em alguns casos o tamanho da coluna é insuficiente para
apresentar toda a descrição.
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6.19.10 Verificando o significado

Ao passar o mouse pelas telas e botões do sistema, ele apresenta frases explicativas sobre
suas funcionalidades.

Além disso, as frases informam que tipo de operação foi realizada nos campos em
destaque.
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6.19.11 Visualizando as seções preenchidas

A guia é dividida em seções, para melhor apresentação das informações.

Para identificar as seções que possuem algum registro, elas são marcadas com asterisco
(**). Dessa forma, o usuário não precisa visualizar as demais seções.

As seções Resumo, Atendimento e Internação são de preenchimento obrigatório.



Parte

VII
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7 Exportação

É o módulo do sistema utilizado pelas operadoras para exportar do MakingGW as guias
auditadas. Essas guias serão integradas ao sistema de gestão da operadora, para seu
faturamento.

Só serão exportadas as guias com a situação 'Auditada'.

Verifique os balões explicativos (    ) de cada funcionalidade na imagem da tela abaixo:

7.1 Exportando guias do sistema

As guias auditadas devem ser exportadas do MakingGW para faturamento no sistema de
gestão da operadora.

Somente serão exportadas as guias que estiverem com a situação 'Auditada'.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Exportação":

1) Clicar em Exportar Guias

2) Selecionar os campos de busca para exportação

3) Clicar em Enviar

4) Aguardar o processamento do arquivo pelo sistema

5) Com o processo concluído, ver detalhes da exportação efetuada
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Obs: se o usuário não selecionar nenhuma filtro para a exportação, o GW mostrará a
mensagem abaixo, para evitar que guias sejam exportadas incorretamente.
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7.1.1 Selecionando campos para exportação de guias

Para efetuar a exportação das guias de forma organizada e simplificada, pode-se utilizar o
filtro de busca, que contém os seguintes campos:

· Título Exportação = título dado pela operadora para a exportação realizada.

· Guias por Arquivo = quantidade de guias que deve conter cada arquivo gerado pelo
sistema.

· Tipo de Guia = tipo de guia que deverá ser exportada.

· Prestador Executante = exportar somente das guias de um determinado prestador
executante.

· Intervalo de Guias = números inicial e final de um intervalo de guias que deverão ser
exportadas.

· Período Envio = intervalo de datas em que as guias foram enviadas para a auditoria.

· Número da Importação = exportar guias que foram apresentadas ao GW na mesma
importação.

· Protocolo da operadora = exportar guias que foram apresentadas ao GW no mesmo
protocolo (quando houver).

· Lote Prestador = exportar guias que foram apresentadas ao GW no mesmo lote de
importação.

· Exportar Guias abaixo = números das guias que deverão ser exportadas, se não houver
um Intervalo de Guias selecionado. Quando selecionadas, somente essas guias serão
exportadas, independente do filtro.

· Não Exportar Guias abaixo = guias que fazem parte do filtro selecionado mas não
deverão ser exportadas.

· Exportar as guias vinculadas às selecionadas = as guias vinculadas às guias
exportadas serão exportadas automaticamente, independente do filtro (guias auditadas).

· Só exporta guia se todas as vinculadas puderem ser exportadas = a guia só será
exportada se todas as suas vinculadas também puderem ser exportadas (todas as guias
auditadas).
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Obs: os campos com  são de preenchimento obrigatório.

Atenção: cada arquivo será gerado com a quantidade de guias solicitadas e separará
automaticamente as guias por prestador executante e protocolo, se houver.

7.2 Selecionando exportação realizada

Os registros das exportações realizadas podem ser encontrados utilizando-se a busca do
módulo "Exportação".

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Exportação":

1) Preencher os campos de busca conforme sua necessidade. As possibilidades de filtro
são:

· Número da Exportação = número fornecido pelo sistema no momento da confirmação da
exportação.

· Número da Guia = procurar por um número específico de guia.

· Período da Exportação = exportações realizadas em um determinado intervalo de
tempo.

· Nome do Arquivo exportado = nome de um arquivo gerado na exportação.

· Exportação do Prestador = somente exportações de um prestador específico.

· Título da Exportação = título dado pela operadora para a exportação.

2) Clicar no ícone de lupa para busca dos registros do filtro

3) Selecionar o registro desejado

4) Clicar na aba Detalhes de Uma Exportação... ou em Ver detalhes

Atenção: caso não existam registros para o filtro selecionado, aparecerá a mensagem
abaixo.
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7.3 Visualizando detalhes de uma exportação realizada

Para visualizar os detalhes de uma exportação, deve-se clicar duas vezes no registro
desejado ou apenas selecioná-lo e clicar em Ver detalhes ou na aba Detalhes de Uma
Exportação....

A tela abaixo apresenta as informações relevantes ao registro de exportação selecionado:

Em que:

· Número da Exportação =  número fornecido pelo sistema no momento da confirmação
da exportação

· Situação da Exportação = situação em que se encontra o arquivo. Ex: Anulada, Em
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andamento, Erro ou Sucesso. 

· Título da Exportação = título dado pela operadora para a exportação.

· Data Início Exportação = data e hora em que o arquivo foi enviado para exportação.

· Data Término Exportação = data e hora em que a exportação foi concluída.

· Usuário da Exportação = usuário que efetuou a exportação do arquivo.

7.3.1 Situação da Exportação

A exportação apresenta alguns tipos de situação que devem ser observados. Eles indicam
se a exportação foi concluída e se as guias foram exportadas corretamente.

A situação aparece no momento em que a exportação é finalizada, na tela de '
Acompanhamento da Exportação de Guias'.

Pode ser vista também no grid Histórico de Exportações realizadas, da tela principal do
módulo "Exportação", ou na aba Detalhes de Uma Exportação....

As situações possíveis são:

· Anulada = a exportação foi anulada pelo usuário. As guias voltaram para a situação
'Auditada' para serem exportadas novamente.

· Em andamento = o sistema está processando os dados da exportação e ela não foi
concluída.
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· Erro = houve erro em algum momento da exportação. Se tiverem guias exportadas, a
exportação deve ser anulada e efetuada novamente com sucesso.

· Sucesso = a exportação foi concluída com sucesso. As guias que faziam parte do filtro e
estavam com  a situação 'Auditada' foram exportadas.

7.3.2 Tipo de mensagem do registro da exportação

Na aba Detalhes de uma Exportação..., a tela 'Mensagens' apresenta algumas mensagens
relevantes à exportação:

· Informação = informa se a exportação foi realizada e as guias que foram exportadas com
sucesso.

· Aviso = informa as exportações anuladas e os tipos de guias exportadas e não
exportadas. O aviso permite que a exportação seja finalizada.

· Erro = erros encontrados durante o processo de exportação. A exportação deve ser
anulada (caso hajam guias exportadas) e efetuada novamente.
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7.3.3 Visualização dos arquivos gerados e das guias exportadas em cada um

Na aba Detalhes de uma Exportação..., a tela 'Arquivos Gerados' apresenta os arquivos
gerados automaticamente pela exportação.

Cada arquivo possui a quantidade máxima de guias estipulada no filtro da exportação e
pertence a apenas um local de internação. Ao selecionar um registro, aparecerão abaixo os
números das guias exportadas nele.

Ex: arquivo hosp0007 possui as guias n° 850, 802, 827 e 835, que pertencem ao Hospital
Maternidade São Lucas Ltda.

Ex: protocolo 60000094 possui as guias n° 422 e 420, que pertencem ao Hospital Regional
.
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Atenção: as guias exportadas com sucesso mudam automaticamente para a situação
'Integrada' e auditores e prestadores não podem mais alterá-las.

7.3.4 Visualização dos campos definidos em uma exportação

Na aba Detalhes de uma Exportação..., a tela 'Filtro Exportação' apresenta os campos
definidos pelo usuário no momento da exportação, para selecionar as guias a serem
exportadas.

7.4 Anulando uma exportação

Se uma ou mais guias forem exportadas incorretamente do GW e não tiverem sido
importadas no sistema de gestão da operadora, elas poderão retornar ao módulo Auditoria.
Para isso, a exportação das guias deverá ser anulada.

Passo-a-passo:
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Na tela do módulo "Exportação":

1) Selecionar um registro de exportação

2) Clicar na aba Detalhes de uma Exportação...

3) Clicar em Anular Toda Exportação ou Anular Guias da Exportação

Atenção: para excluir somente o histórico da exportação do banco de dados do MakingGW,
deve-se selecionar a exportação e clicar em Excluir. Esse processo só poderá ser efetuado
com exportações que ocasionaram erro, para que não se percam os dados da exportação
de uma guia.

7.4.1 Anulando toda a exportação realizada

Se a exportação for efetuada incorretamente, ela poderá ser anulada efetuando-se os
passos do item 'Anulando uma exportação' e clicando em Anular Toda Exportação.

Todas as guias dessa exportação voltarão à situação 'Auditada' e a exportação passará
para situação 'Anulada'.

As guias poderão ser auditadas, se necessário, e exportadas novamente.
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7.4.2 Anulando guias da exportação realizada

Se uma ou mais guias forem exportadas incorretamente, elas poderão ser anuladas da
exportação. 

Passo-a-passo:

1) Efetuar os passos do item 'Anulando uma exportação'

2) Clicar em Anular Guias da Exportação

3) Selecionar as guias que terão a exportação anulada

4) Clicar em OK

A exportação apresentará um Aviso com os números das guias que foram anuladas da
exportação e essas guias voltarão à situação 'Auditada'. Assim, elas poderão ser auditadas,
se necessário, e exportadas novamente.
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7.5 Dicas e truques

7.5.1 Descobrindo quando uma guia foi exportada

Para encontrar a data da exportação de uma determinada guia, são necessários alguns
procedimentos.

Passo-a-passo:

Na tela do módulo "Exportação":

1) Efetuar a busca pelo número da guia desejada

2) Selecionar o registro encontrado no grid

3) Clicar em Detalhes de Uma Exportação...

4) Verificar a data da exportação no cabeçalho

A guia poderá ser encontrada na aba 'Arquivos Gerados'. Ex: buca pela guia número 800.
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7.5.2 Exportando uma guia novamente

No módulo "Exportação", ao ser efetuada uma exportação com Sucesso, suas guias
passam para a situação 'Integrada' e são gerados arquivos para serem importados no
sistema de gestão da operadora. 

Após o arquivo estar integrado à operadora, algum usuário poderá anular o registro dessa
exportação no GW e as guias do arquivo voltarão para a situação 'Auditada', podendo ser
exportadas novamente.

Na próxima exportação, essas guias serão integradas novamente ao sistema de gestão da
operadora, que terá recebido duas guias idênticas.

Pode-se verificar esse erro no tópico "Descobrindo se uma guia foi exportada mais de uma
vez".

7.5.3 Descobrindo se uma guia foi exportada mais de uma vez

Uma guia pode ser exportada mais de uma vez no MakingGW, como mostra o tópico "
Exportando uma guia novamente". Caso identifique o erro em uma guia no sistema de
gestão da operadora, pode-se efetuar os seguintes passos:

Na tela do módulo "Exportação":

1) Efetuar o filtro de busca pelo número da guia desejada
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2) Verificar a situação do(s) registro(s) encontrado(s)

Caso apareçam registros com as situações "Anulada" e "Sucesso", sabe-se que a guia foi
exportada mais de uma vez para o sistema de gestão da operadora. Pode-se confirmar
verificando os detalhes das exportações.
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8 Opções

Este módulo é utilizado por um usuário gerenciador da operadora ou pela Making, para
configuração de usuários e de regras de validação do sistema. Prestadores e auditores têm
acesso somente à alteração de senha.

8.1 Opções Usuário

8.1.1 Alterar Minha Senha

O sistema permite que o usuário altere sua senha de acesso.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções Usuário -> Alterar Minha Senha

2) No campo 'Senha Atual do Usuário' informar a senha utilizada para se logar no sistema
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3) No campo 'Nova Senha para o Usuário' informar uma senha diferente da atual

4) No campo 'Confirmação Nova Senha', repetir a nova senha escolhida

5) Clicar em Alterar

6) Aguardar a confirmação de troca de senha com sucesso

Atenção: O sistema não permite senha de usuário em branco e a senha deve possuir no
máximo oito caracteres.
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8.1.2 Configurar Usuários

O sistema permite que um usuário gerenciador inclua novos usuários no sistema e
configure as informações dos existentes. Para criar um novo usuário:

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções Usuário -> Configurar Usuários

2) Clicar em Incluir Novo Usuário

3) Preencher as "Informações Gerais" do usuário

4) Selecionar as "Permissões" de acesso

4.1) Incluir os prestadores acessáveis ao usuário, se necessário

5) Em "Auditor", selecionar a(s) auditoria(s) correspondente(s)

5.1) Selecionar se o usuário 'Pode criar regra para finalização de auditoria'

5.2) Selecionar se o usuário é 'Auditor Master' (utilizado para o relatório de Auditoria
Eletrônica)

6) Em grupo, informar se o usuário pode visualizar importações e autorizações de qualquer
usuário, ou definir o(s) usuário(s) permitidos

7) Selecionar as permissões para "Autorização"
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8.1.3 Regras Finalização Auditoria

Alguns usuários possuem permissão para criar regras dinâmicas de finalização automática
de auditorias.

As regras podem ser criadas no módulo Auditoria ou Opções, somente pelos usuários com
permissão.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções Usuário -> Regras Finalização Auditoria

2) Clicar em Incluir Regra Dinâmica

3) Preencher a descrição da regra, ativar a situação e selecionar a(s) auditoria(s) que será
(ão) finalizada(s).

4) Clicar em Definir Filtro

5) Selecionar o filtro conforme as características das guias a serem finalizadas

6) Se desejar, clicar em Explicar Filtro

7) Clicar em Gravar Filtro

8) Clicar em Enviar

9) Posteriormente, pode-se buscar os registros e alterá-los.
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8.2 Opções Importação

8.2.1 WebService: Usuário x Prestador

O sistema permite que um usuário gerenciador selecione o usuário responsável pela
recepção dos XML's enviados via Web Service de um determinado prestador.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções Importação -> WebService: Usuário x Prestador

2) Selecionar o Prestador Origem (que enviará os XML's)

3) Selecionar o Usuário Responsável pela recepção dos arquivos
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8.2.2 Regras de Importação

O sistema permite que um usuário gerenciador parametrize as regras de importação para
estarem ativas ou não. A Making também poderá fazer as alterações solicitadas.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:
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1) Clicar na aba Opções Importação -> Regras de Importação

2) Efetuar o filtro de busca

3) Selecionar a mensagem desejada

4) Clicar em Ver Regra ou na aba Detalhes da regra de importação

5) Ativar ou desativar a Situação da Regra

6) Clicar em Gravar Alterações
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8.3 Opções de Auditoria

8.3.1 Regras Validação Guia

O sistema permite que um usuário gerenciador parametrize as regras de validação da guia
para estarem ativas ou não e o tipo de mensagem que elas devem apresentar. A Making
também poderá fazer as alterações solicitadas.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções de Auditoria -> Regras Validação Guia

2) Efetuar o filtro de busca

3) Selecionar a mensagem desejada

4) Clicar em Ver Regra ou na aba Detalhes de uma Regra

5) Ativar ou desativar a Situação da Regra, se necessário

6) Alterar o Tipo Mensagem, se necessário

7) Alterar o Código Exportação, se necessário

8) Clicar em Gravar Alterações
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Atenção: pode-se verificar o significado de cada tipo de mensagem no tópico Criticando a
guia.

8.3.2 Regras Validação Auditoria

O sistema permite que um usuário gerenciador parametrize as regras da auditoria para
estarem ativas ou não. A Making também poderá fazer as alterações solicitadas.

Passo-a-passo:

No módulo “Opções”:

1) Clicar na aba Opções de Auditoria -> Regras Validação Auditoria

2) Efetuar o filtro de busca

3) Selecionar a regra desejada

4) Clicar em Ver Regra ou na aba Detalhes de uma Regra

5) Ativar ou desativar a Situação da Regra

6) Clicar em Gravar Alterações



Opções 499

 



Manual do MakingGW500

 

8.4 Opções Sistema

8.4.1 Cache Objetos

A cache de objetos é um recurso que permite maior rapidez ao sistema no acesso às guias
e autorizações, pois permite carregar e manter os objetos utilizados pelo GW em memória,
evitando várias buscas ao banco de dados.

No módulo Opções -> Opções Sistema-> Cache Objetos, o usuário poderá procurar uma
guia ou autorização específicas. Os itens disponibilizados no grid poderão ser visualizados,
retirados da cache ou atualizados.
Exemplo: uma autorização que estiver apresentando problemas com relação aos dados da
prorrogação, através da cache, pode-se atualizar o objeto ou exclui-lo, para solucionar o
problema.
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8.4.2 Sessões Ativas no Servidor

A tela de sessões ativas no servidor é um recurso que permite ao usuário gerenciador do
GW verificar todos os usuários que estão conectados no sistema e as guias acessadas.

O acesso é através do módulo Opções -> Opções Sistema-> Sessões Ativas no Servidor.
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8.4.3 Buscar Arquivos do Servidor

A busca de arquivos através do GW é um recurso que permite ao usuário gerenciador maior
rapidez no acesso aos arquivos de configuração do sistema.

Eles podem ser visualizados acessando o módulo Opções -> Opções Sistema-> Buscar
Arquivos do Servidor. Deve-se selecionar o arquivo desejado e clicar na lupa.
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8.5 Ajuda

8.5.1 Manual do MakingGW

Para obter o manual completo de utilização do sistema, o usuário poderá acessar o menu
Ajuda -> Manual do MakingGW.
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8.5.2 Versões do MakingGW

Para identificar novas funcionalidades e melhorias do sistema em cada versão, o usuário
poderá acessar o menu Ajuda -> Versões do MakingGW.
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9 Solucionando Problemas

9.1 Sessão do usuário expirada

Quando o sistema fica inativo por um período estipulado pela operadora, a sessão é
expirada por motivos de segurança.

Deve-se clicar em OK na mensagem de erro e efetuar novamente o Login. O sistema
voltará para a tela que estava aberta.

Se desejar reiniciar a aplicação, na tela principal do sistema, basta clicar em Cancelar e
efetuar novo Login.

Para sair do sistema basta fechar a janela.

9.2 Erro ao gravar operação

Ao realizar uma operação na guia, o sistema valida a informação e informa ao usuário se ela
foi inserida de forma incorreta. Deve-se corrigi-la para conseguir gravar a operação.              
                                                                                                                    

Os erros podem ocorrer:

1) Na validação da tela de edição



Solucionando Problemas 509

 

2) Na validação das regras da guia

9.3 Campo não altera

Os campos Código, Descrição e Total dos itens da guia não podem ser auditados.

Aparecerá a mensagem abaixo:

Para corrigir uma descrição, deve-se glosar o item e incluir o correto.
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Para anular uma glosa ou inclusão, deve-se clicar duas vezes nos campos permitidos.
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10 Glossário

10.1 Cores

O sistema utiliza cores nos campos da guia para diferenciar as operações realizadas pelos
auditores e prestadores:

·   Amarelo   = auditor solicitou um ajuste para o prestador

·     Rosa      = auditor corrigiu um campo ou glosou um item da guia

·    Branco   = item incluído na guia após importada no GW

·      Azul      = prestador solicitou uma alteração para o auditor

·     Verde    = item selecionado

10.2 Tipos de guias

Existem três tipos de guias que podem ser acessadas no MakingGW.

· Hospitalar (H) = utilizada para a finalização do faturamento da internação (resumo
internação + honorário individual).

· SP/SADT (S) = utilizada para serviços profissionais, exames e procedimentos. A consulta
de referência deve ser preenchida na Guia de SP/SADT.

· Consulta Médica (C) = utilizada exclusivamente na execução de consultas eletivas sem
procedimento, e constitui-se no documento padrão para solicitação do pagamento.

10.3 Situação das guias

As guias que entram no MakingGW podem passar por algumas situações até serem
integradas com o sistema de gestão da operadora.

· Rascunho (R) = guia digitada no sistema, ainda não enviada para auditoria.

· Aguarda Principal = guia importada ou digitada no sistema que aguarda a guia principal
ser enviada para a auditoria.

· Pendente (P) = guia importada ou digitada com sucesso. Ela já possui um número e está
em auditoria. Auditores e prestadores podem realizar operações na guia.
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· Auditada (A) = guia finalizada pelas quatro auditorias. Somente os auditores podem
realizar operações na guia.

· Integrada (I) = guia exportada do Making GW e integrada com o sistema de gestão da
operadora. Auditores e prestadores não podem mais realizar operações na guia.

· Bloqueada (B) = guia bloqueada pelo auditor para que somente ele possa realizar
operações na guia. Os prestadores podem apenas consultá-la.

· Excluída (E) = guia excluída do sistema por auditor ou prestador.

· Recusada (C) = guia recusada pelo auditor. A operadora não pagará até que o prestador a
corrija e reapresente.

10.4 Situação da auditoria

As auditorias podem possuir situações distintas em cada guia.

· Incompleta = situação inicial das auditorias. Auditoria não foi ou está sendo efetuada.

· Aguardando Prestador = auditor solicitou um ajuste ou criou uma anotação pendente
para o prestador.

· Finalizada = auditor terminou de auditar a guia e ela não possui pendências.

10.5 Símbolos das auditorias

Cada auditoria possui um símbolo representativo. A cada auditoria finalizada o símbolo é
apresentado no cabeçalho da tela de auditoria, para identificação.

 = auditoria administrativa 

 = auditoria médica

 = auditoria enfermagem

 = auditoria bioquímica (pode ser substituída pela auditoria técnica)

 = auditoria técnica
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10.6 Operações realizadas pelos auditores e prestadores

Auditores e prestadores podem realizar algumas operações nas guias do módulo "Auditoria":

· Correção de auditor = quando o auditor modifica um campo da guia. O prestador só
poderá contestar a correção do auditor.

· Ajuste de auditor = quando o auditor solicita ao prestador que modifique um campo da
guia. O prestador deverá ajustar conforme solicitado ou poderá contestar.

· Aceite de prestador = quando o auditor solicita um ajuste na guia em auditoria, o
prestador deverá aceitar esse ajuste para conseguir finalizar a guia, caso concorde.

· Anulação de prestador = quando o auditor solicita um ajuste na guia em auditoria, o
prestador poderá gravar uma nova alteração no campo ajustado, caso discorde.

· Alteração de prestador =  quando o prestador solicita a alteração de um campo da guia.
O auditor deverá aceitar ou anular a alteração.

· Aceite de auditor = quando o prestador solicita uma alteração na guia em auditoria, o
auditor deverá aceitar essa alteração para conseguir finalizar a guia, caso concorde.

· Anulação de auditor = quando o prestador solicita a alteração de um campo da guia, o
auditor deverá  anular essa alteração para conseguir finalizar a guia, caso discorde.

· Exclusão de item = quando o auditor ou prestador glosa/exclui um item da guia. O
prestador só poderá contestar a operação do auditor e o auditor deverá aceitar ou anular a
exclusão do prestador.

· Inclusão de item = quando o auditor ou prestador inclui um item na guia. O prestador só
poderá contestar a operação do auditor e o auditor deverá aceitar ou anular a inclusão do
prestador.

· Substituição de código = quando o auditor ou prestador altera o código do item
apresentado. O novo item será incluído na guia e o anterior será excluído. O prestador só
poderá contestar a operação do auditor e o auditor deverá aceitar ou anular a inclusão e
glosa do prestador.

· Contestação de prestador = os campos corrigidos, ajustados, incluidos e glosados pelo
auditor podem ser contestados pelo prestador, caso não concorde com a mudança.

· Aceite de contestação = quando o prestador efetua uma contestação numa operação do
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auditor, ele deverá anular a operação realizada, caso concorde.

· Rejeição de contestação = quando o prestador efetua uma contestação numa operação
do auditor, ele deverá manter a operação realizada, caso discorde.

· Anulação de operação = quando o auditor ou prestador anula a operação realizada
(correção, ajuste, exclusão, inclusão, alteração, contestação).

· Anotação = quando auditor ou prestador efetua uma Observação ou Solicitação na guia.
Os usuários poderão responder,  comentar, encaminhar, solicitar ou reabrir a anotação.
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