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Na aba – FATURAMENTO TISS,  selecionar  FATURAMENTO DE GUIAS  

 

 

 

Na tela FATURAMENTO DE GUIAS, selecionar GUIA DE OPME; 

Informar o período de faturamento – lembrando que o período tem que contemplar a data de 

realização da cirurgia - ou clicar diretamente no botão .   

 

 

 

O sistema informará todas as GUIAS disponíveis para o Faturamento.  
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Para conferência dos materiais liberados, selecionar a GUIA e clicar no botão . 

O sistema irá disponibilizar tela com os materiais inclusos na guia para faturamento.  

 

Após conferência clica em  e mover a guia para Faturamento. . 

Todas as guias selecionadas para FATURAMENTO, clicar em . 

O sistema emitirá uma caixa texto com a confirmação das guias processadas: 

 

 

Clica em OK e após . 
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Selecionar GUIA DE OPME e será disponibilizado o número do lote: 

 

Após a conferência através do Detalhes do Lote, clicar em . 

O sistema emitirá mensagem:  

 

Estando tudo correto, clicar em SIM. 

Após será emitida uma nova mensagem:  

 

Clica em OK. 

 

Na aba MANUTENÇÃO DO LOTE ENVIADO, pode ser realizada a pesquisa através: 
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• Onde na pesquisa por Status pode-se verificar os lotes abertos ou enviados; 
• Na Pesquisar por Período, o sistema solicitará o período do envio do lote; 

Após a pesquisa clicar no número do lote, ficará destacado com uma tarja verde e para 

imprimir o relatório deverá clicar  . 

Abrirá uma nova aba no navegar com o relatório de Requerimento de Pagamento, com os 
dados do credenciado solicitante do faturamento e relação dos beneficiários inclusos no lote 
para pagamento. 

Este deverá ser impresso em duas vias, onde: 

• 1ª via deverá ser realizado a juntada das guias com toda a documentação. 
• 2ª via voltará ao credenciado com a etiqueta de PROTOCOLO no ICS.  

 

O credenciado poderá acompanhar a entrega em nosso Setor de Protocolo, das 
documentações através do nosso portal.  


