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1

Em que circunstâncias está sendo dispensado o
encaminhamento de documentação em meio físico?

Com exceção de cobranças contendo despesas relativas a materiais, medicamentos,
aluguéis, gases medicinais, diárias, taxas diversas ou OPME, a partir do dia 01/08/2019
estará dispensado o envio físico das Guias TISS de Consulta e SP/SADT para cobrança
dos seguintes serviços profissionais:
_Consultas Pessoa Jurídica;
_Consultas + Exames feitos no consultório;
_Consultas em pronto-socorro sem uso de materiais e medicamentos;
_Consultas de Anestesistas (PF, PJ ou Cooperativas);
_Exames laboratoriais e de imagem (exceto com uso de sedação ou contraste); e,
_Terapias Seriadas (fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional).

2

Com isso, precisarei continuar preenchendo as guias em meio físico?

Sim. A guia deverá continuar sendo preenchida, inclusive colhendo a assinatura do
beneficiário e mantidas em arquivo pelo credenciado pelo prazo de cinco anos, contados
da data do atendimento.

3

O que devo fazer com essas guias geradas em meio físico?

As guias devem ser mantidas em arquivo pelo credenciado pelo prazo de cinco anos,
contados da data do atendimento, em função de possível necessidade de recuperação, a
critério da Petrobras.

4

Pode ocorrer divergências entre o CPF/CNPJ utilizado no login
do Portal AMS TISS e o faturamento transmitido?

Não, o portal fará a validação dos arquivos transmitidos, garantindo que o prestador
consiga encaminhar apenas os faturamentos vinculados ao CPF/CNPJ do login de acesso.
Assim, o campo 29 da guia SP/SADT (“Código do contratado executante na operadora”),
ou o campo 9 da guia de Consulta (“Código na Operadora”), deve obrigatoriamente ser
preenchido com o CPF ou CNPJ do Credenciado, no formato indicado no Padrão TISS.

5

Quais as principais alterações para encaminhamento eletrônico
da cobrança que dispensa o envio de documentações
em meio físico?

Nas guias de SP/SADT, conforme padrão TISS, deverá ser observado o correto
preenchimento do campo 23, onde a indicação clínica deverá ser informada
obrigatoriamente nos casos de pequenas cirurgias, terapias, alta complexidade
e procedimentos com diretriz de utilização, refletindo as informações que estão
evidenciadas no relatório e/ou solicitação médica.

6

Além do esclarecido na questão 5, há alguma outra
alteração nos campos a serem preenchidos na cobrança
eletrônica?

Não, o processo de transmissão será o mesmo aplicado atualmente, beneficiando
o prestador a não enviar faturamento físico para as guias citadas na questão 1.
Destacamos que devem ser corretamente preenchidos todos os campos que o padrão
TISS define como de caráter “obrigatório”, bem como aqueles de caráter “condicionado”
em situações em que se tornarem obrigatórios. Também deve ser observado que a
cobrança eletrônica deve ter conteúdo idêntico ao das guias originais em meio físico.
Veja a seguir um quadro com a informação (Obrigatórias/Condicionadas/
Opcionais) de cada tipo de conta:

Consulta

SP/SADT

7

Com a mudança no processo de envio de documentos físicos,
qual será o critério utilizado para analisar os faturamentos?

O documento base para análise do faturamento será o XML disponibilizado pelo
credenciado no Portal AMS TISS. Por conta disso, ressaltamos a importância do
preenchimento devido de todos os campos obrigatórios e condicionados (quando for
necessário) sinalizados na questão 6.

8

Para o caso de atendimentos anteriores a 01/08/2019
e que forem faturados a partir dessa data, estarei dispensado
do envio das guias?

Sim, mantidas as mesmas considerações esclarecidas nas questões anteriores.

9

Sofrerei glosa caso encaminhe em meio físico as documentações
que agora estão sendo dispensadas?

Não. Se assim ocorrer, a cobrança terá o mesmo tratamento atual e o credenciado será
reorientado.

10

Caso eu deixe de preencher na guia eletrônica informações
obrigatórias que eram encaminhadas no relatório
ou na solicitação médica sofrerei algum prejuízo?

Sim. A cobrança será objeto de glosa integral nos casos onde não seja possível aos
auditores aferir a pertinência técnica. Observar da necessidade do preenchimentos do
campo 15, com o nome do profissional que está solicitando o(s) procedimento(s), e
idem dos campos 16 a 19 adequadamente.

11

Para as contas que não estiverem no critério de dispensa do
envio físico, haverá alguma mudança no processo de entrega?

Não, a entrega permanecerá da mesma forma, podendo ser realizada através dos
Correios e/ou entrega presencial nos postos de coleta.

12

A dispensa do envio das guias acarretará alguma alteração no
modo hoje utilizado para realização de recursos de glosa?

Não. Os recursos devem ser protocolados nos mesmos moldes atuais.

13

Para os prestadores que encaminham o faturamento físico para
digitação, ou seja, não transmitem XML, haverá alguma alteração
no fluxo de entrega atual?

Não, o processo permanecerá o mesmo aplicado atualmente. O credenciado continuará
encaminhando a documentação física e a operadora fará a digitação do faturamento,
gerando assim o arquivo XML.

14

Posso encaminhar um arquivo XML com contas que estão
dispensadas do encaminhamento físico juntamente com contas
que necessitam de documentação física?

Sim. O processamento será realizado normalmente para essa situação, desde que as
contas que não estejam dispensadas, tenham sido encaminhadas fisicamente. No
entanto, recomendamos que o credenciado gere um XML para cada situação, ou seja,
arquivos sem documentação física e arquivos com documentação física obrigatória.

