Manual de digitação de contas
Portal AFPERGS
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Acesso à função digitação de contas
Acessar o portal pelo seguinte endereço www.afpergs.com.br/prestadores, para entrar no portal basta
digitar o login e senha de prestador, selecionando o tipo de usuário “prestador”.

Após acessar o portal, clicar na opção digitação de contas médicas e clicar novamente no item digitação
conta médica.
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O que é a Função digitação de contas (DC)
Esta é uma função que visa oferecer uma opção para envio de dados eletrônicos (arquivos XML) destinados
ao prestador que ainda não tem condições de enviar as suas faturas em formato XML, conforme preconizado pela
Agência Nacional de saúde suplementar (ANS).
Nesta função deverá ser aberto um protocolo que poderá ser finalizado (enviado via portal) a qualquer
momento, sendo que as contas (com guias já autorizadas no portal) poderão ser lançadas frequentemente,
conforme processo interno de cada prestador (diariamente, semanalmente, etc.). Desta forma, todas as contas da
fatura que estarão dentro do respectivo protocolo, poderão ser enviadas para processamento na AFPERGS
eletronicamente. Cabe ressaltar que este sistema funciona via “internet” e, eventualmente, estará sujeito a
oscilações em seu processo de funcionamento.

Processo básico de Digitação de Contas no portal AFPERGS

A estrutura abaixo mostra como está organizada a função Digitação de Contas. A maior unidade é o
protocolo que contém as contas que por sua vez contém os procedimentos que serão cobrados via apresentação
do valor.
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Como proceder na função digitação de conta médica (DC)
Criação do protocolo
Após clicar na função digitação de contas médicas (DC), selecionar com um clique a opção digitar conta médica e
depois clique no item criar protocolo, conforme tela abaixo.

Após preencher o campo data de referência de abertura do protocolo e o campo tipo guia, conforme o perfil
do prestador (Exemplo: guia de SP/SADT para clínicas e serviços de exame diagnóstico). No final, clicar em salvar,
desta forma o protocolo estará criado e pronto para ser utilizado no lançamento das contas.

Observação: Preferencialmente, todas as contas lançadas no portal deverão ser originadas de guias já autorizadas
previamente no portal. Isto dá a segurança de que a situação do beneficiário está ok, não havendo possibilidade de
glosa por questões de elegibilidade. O lançamento de contas sem autorização prévia pode gerar o risco de glosas
por elegibilidade, por exemplo, número de carteirinha inválida.
Todo o protocolo criado ficará disponível na lista de protocolos até o momento em que, não apresentando
mais nenhuma inconsistência, o mesmo seja finalizado. Caso o protocolo apresente algum tipo de inconsistência,
aparecerá à mensagem “possui inconsistências”. Se mesmo assim, for realizada tentativa de finalizar o portal irá
sinalizar que existem glosas e ocorrências nos arquivos, sendo que estes precisarão ser revisados (ver Correção de
inconsistências).
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Podem ser criados quantos protocolos (respeitar o limite de 99 contas por protocolos) o prestador julgar
necessário, para lançar as contas dentro do respectivo protocolo, clicar em utilizar. Recomenda-se abrir somente
um ou dois protocolos para não fragmentar a fatura em diversos protocolos.

Lançamento das contas dentro do protocolo
Somente poderão ser lançadas contas dentro de um protocolo, após selecionar a opção utilizar.

Neste momento, aparecerá uma tela informando o número do protocolo que está sendo utilizado. Para
adicionar uma conta clicar em novo para incluir uma conta.
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Na tela seguinte, os campos de médico solicitante, prestador executante e profissional executante não se faz
necessário o preenchimento, basta clicar no botão novo.

Depois de clicar em novo, abrirá uma tela em que deverão ser digitadas as informações referente à conta
que será cobrada. As informações solicitadas segue o padrão de preenchimento da guia TISS escolhida.

Importante: a solicitação de autorização do procedimento prévia é necessária, pois o número da guia autorizada
deverá ser digitada no campo guia, sendo assim, as informações da guia autorizada preencherão automaticamente
alguns campos (prestador atend., carteirinha do beneficiário, CRM/Médico solic.). Demais campos em verde
deverão ser obrigatoriamente preenchidos, principalmente o campo CRM/médico executor. Os procedimentos da
guia autorizada já estarão presentes e poderão ser visualizados ou alterados na opção proc/mat (ver como incluir
ou alterar procedimentos).
A falta de autorização prévia do procedimento não impedirá o lançamento da conta. Se existir uma conta
sem a referência da guia de autorização, deverá ser digitado no campo guia o número ‘0’ (zero). O demais campos,
obrigatoriamente deverão ser preenchidos, incluindo as informações dos procedimentos realizados (ver como
incluir ou alterar procedimentos).
Após preencher, clicar em salvar conta. Uma vez que a conta está salva, aparecerá outra tela com as
seguintes opções:
 Voltar: retorno para a tela que apresentará todas as contas contidas no protocolo selecionado;
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 Salvar conta: Caso seja necessário alterar alguma informação na guia que já está salva, basta alterar o
campo que for necessário e clicar nesta opção para alteração ficar salva;
 Consistir: Para finalizar a conta, caso não tenha mais nenhum procedimento para ser adicionado. Esta
opção sinalizará alguma glosa ou ocorrência, caso a mesma exista;
 Proc/mat: esta opção é direcionada para prestadores de SADT (Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia).
Havendo a necessidade de acrescentar mais algum procedimento ou corrigir algum lançamento da
autorização, deve se utilizar esta opção (ver “como incluir ou alterar procedimentos”);
 Novo: Opção utilizada para adicionar uma nova conta dentro do protocolo, repetindo os mesmos passos
citados anteriormente;
 Excluir conta: quando desejar excluir determinada conta do protocolo.
O prestador deverá optar por uma destas opções para dar continuidade ao processo. A partir deste
momento se todas as contas já estiverem lançadas, deverá clicar na opção voltar (ver o capítulo “Encerramento de
protocolo”)

Como incluir ou alterar os procedimentos
Após ter selecionada a conta em que deseja incluir ou alterar, clicar na opção proc/mat. Todo o
procedimento que for alterado ou incluso, somente poderá ser feito se seguir exatamente o passo a passo
apresentado a seguir. Lembramos que para as contas que já possuem autorização prévia, o acesso aos
procedimentos será necessário somente para o registro do valor que será cobrado, conforme a regra do contrato
entre operadora e prestador.
Aqui será possível realizar ajustes necessários, lembrando que sempre deverão ter como base a requisição
médica e a autorização prévia. Ressaltamos que mesmo sendo possível lançar procedimentos em contas que não
tenham autorização prévia, existe a probabilidade de glosa da conta ou do item especificamente.

Uma tela com a opção de acrescentar procedimentos será apresentada. Nesta tela deverá ser lançado
manualmente o procedimento a ser faturado com o seu devido valor, observe a tela a seguir.
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No campo, ao lado da palavra procedimento, digitar o código do procedimento a ser faturado na conta. No
campo valor apresentado poderá ser registrado o valor que está sendo cobrado. Caso seja necessário, o prestador
poderá clicar na lupa para localizar o código do procedimento. Ao clicar na lupa abrirá uma nova janela de busca,
sempre selecionar a origem AMB para que o respectivo procedimento seja localizado.

Depois de digitado o procedimento e a sua respectiva quantidade, clicar no botão +adicionar e depois em
consistir para que o lançamento seja validado.

Atenção: os procedimentos já lançados, originados pela guia de autorização, poderão ser alterados, para isto basta
clicar no botão alterar serviço que fica entre as colunas quantidades e excluir. Ao clicar neste botão, abrirá uma tela
apenas com os campos código do procedimento, quantidade e data da realização, campos disponíveis para fazer as
alterações necessárias. Uma vez realizada as alterações, clicar em salvar. Antes de sair desta tela clicar em
“consistir” e depois em voltar (retorna para a guia).

Não recomendamos alteração de procedimentos já autorizados nas guias, devido a risco de glosas.
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Correção de inconsistências
Na tela do protocolo, na coluna situação apresenta a situação do protocolo em relação aos lançamentos das
contas a serem cobradas. Se o protocolo se encontrar em situação “sem inconsistências”, ele está pronto para ser
finalizado, isto é, enviado para processamento, para isto, basta clicar na opção finalizar.
Se o protocolo se encontrar em situação de “possui inconsistência”, clicar na opção ‘utilizar’ e depois clicar
em ‘detalhe’ na conta que apresenta a situação de “possui inconsistência”. Quando clicar em detalhe, na tela de
visualização da conta você visualizará qual é o motivo da inconsistência na parte inferir da tela. Visualizado o
motivo, você deverá corrigir o problema para posteriormente, consistir e verificar se não surgirá nenhuma outra
ocorrência ou glosa na respectiva conta.
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Encerramento do protocolo
Realizada as etapas anteriores, o protocolo deverá ser finalizado para ser enviado automaticamente para o
sistema de gestão da AFPERGS. Independente da tela em que o prestador se encontrar, deverá clicar em voltar até
aparecer a tela abaixo.

Na tela abaixo, aparecerão todos os protocolos que o prestador possui sem estarem finalizados, ou seja,
ainda não foi enviado via portal. Uma vez que todos os lançamentos e alterações necessárias foram realizados, o
protocolo deverá ser finalizado, clicando na opção sinalizada a abaixo.

Uma vez em que o protocolo foi finalizado, o arquivo não aparecerá mais na tela principal mostrada acima,
não sendo mais possível realizar nenhuma alteração, pois o arquivo foi enviado diretamente para a operadora.
Somente será possível visualizar o protocolo enviado na opção “consultar protocolo”.

Função Consultar protocolo
Esta função tem o objetivo de facilitar para o prestador o controle dos protocolos já encaminhados e que
ainda estão com o status de recebido. Quando o protocolo é processado pela operadora, ele não ficará mais
disponível para visualização e/ou impressão também.
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Importante: esta função não permite que seja apresentado o valor cobrado pelo item, sendo necessário
encaminhar a fatura física com os valores cobrados.

Perguntas frequentes:
1. Posso excluir um protocolo diretamente, se foi aberto por engano?
Não, o protocolo não poderá ser excluído. O protocolo aberto deverá ser utilizado para lançamento de
contas de outra fatura, caso não tenha necessidade de uso no momento em que foi aberto. Os únicos
registros que poderão ser excluídos, são as contas lançadas dentro do protocolo.
2. É possível consultar o valor que foi ou será pago pelo protocolo?
Não, para saber sobre valores pagos entrar em contato com a operadora.
3. Quantas contas podem ser apresentadas em cada protocolo?
O número máximo de contas que podem ser incluídas em cada protocolo é 99 contas. Volume de contas
maiores que 99 devem ser divididos em 2 protocolos.
4. Quantos procedimentos podem ser inseridos em cada conta?
Recomenda-se que não ultrapasse o limite de 30 procedimentos/exames.
5. Qual valor apresentado devo registrar?
O valor que estiver estabelecido no contrato entre as partes. Cabe ressaltar que a função digitação contas
não faz nenhuma crítica em relação ao valor apresentado pelo prestador, portanto o prestador deve estar
atento ao valor que irá apresentar para não gerar maiores distorções, como, por exemplo, digitar R$
100,00, ao invés de R$ 10,00. Caso não seja apresentado nenhum valor, o sistema irá ficar o registro de 0
(zero) como valor apresentado.
6. Como encerrar o protocolo e enviar ele para a operadora?
Independente da tela em que estiver, clicar sempre em voltar até chagar a tela com título “digitação de
contas”, verifique se o protocolo está na situação “sem inconsistências”, se estiver, basta clicar em finalizar
para enviá-lo automaticamente para o processamento da operadora.
7. Posso lançar uma conta que não tenha guia de autorização?
Sim, basta colocar o número zero no campo da guia. No entanto, não recomendamos que o prestador faça
isto pelo risco de glosa que acarreta em lançar uma conta sem o respectivo número de autorização da guia
autorizada.
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