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ACESSO AO
PORTAL TISS

TELA INICIAL DO PORTAL TISS

TELA INICIAL - LOGIN

Prezado Referenciado, 

Para utilizar as funcionalidades disponíveis no  Portal TISS da Golden Cross, acesse o endereço 
eletrônico portal.goldentiss.com.br e preencha os campos de login e senha para ser direcionado à 
área restrita. Caso não tenha cadastro, selecione a opção ‘quero me cadastrar’. 
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PORTAL TISS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SP/SADT

Um formulário será exibido para a Solicitação de Procedimento.

Ao acessar o Portal TISS, escolha a opção Solicitação de Procedimento - Solicitar SP/SADT,                         
localizada no topo da página.  Vale ressaltar que os procedimentos ambulatoriais eletivos devem 
ser submetidos à autorização prévia da Golden Cross para que suas coberturas sejam validadas.
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Dados Principais:
         Registro ANS:  *Preenchimento  obrigatório 
         O número da Golden Cross na Agência Saúde Suplementar (ANS).

         Nº da Guia do prestador: *Preenchimento obrigatório 
         Número que identifica a guia emitida pelo prestador de serviços.

Dados do Beneficiário
         Carteira do Beneficiário: *Preenchimento obrigatório
         Campo destinado ao preenchimento da matrícula do associado.

         Nome do Beneficiário: *Preenchimento obrigatório
         Campo destinado ao preenchimento o nome do beneficiário.

         Número Cartão Nacional de Saúde do Beneficiário: *Preenchimento obrigatório
         Caso o beneficiário o possua, o sistema automaticamente preencherá o campo. 

         Atendimento RN: *Preenchimento obrigatório
         Selecione “N” se o atendimento for para o próprio beneficiário e ”S“ caso seja 
         do recém-nato.

Contratado do Solicitante 
         Tipo de Identificação: *Preenchimento obrigatório
         Selecione a opção de acordo com a identificação do solicitante (CNPJ/CPF). 
         Quando não informado pelo  solicitante, deve-se preencher com o campo com “999”.

         Nome do Contratado Solicitante: *Preenchimento obrigatório
         Informe o nome do contratado que está solicitando o procedimento. 

Profissional Solicitante
         Nome: *Preenchimento condicionado
         Preencha o nome do profissional que está solicitando o procedimento.

         Conselho: *Preenchimento obrigatório
         Selecione o  conselho do profissional solicitante.

         Número do Conselho: *Preenchimento obrigatório
         Número de registro do profissional solicitante no respectivo Conselho.

         UF: *Preenchimento obrigatório
         Selecione a Sigla da UF do Conselho Profissional do solicitante do procedimento.

         CBOS: *Preenchimento obrigatório
         Selecione o CBOS do profissional solicitante.

NOTA: Os campos cuja a informação estiver em nossa base serão preenchidos automaticamente 4

PORTAL TISS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SP/SADT

Lista das definições dos campos encontrados para preenchimento no formulário:
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          Código Tabela:  *Preenchimento  obrigatório 
          Selecione o código da tabela dos procedimentos solicitados.
          Tabela 22 – deve ser inserido codificação TUSS.
          Tabela 00 – quando utilizar os códigos próprios da referenciadora e firmados previamente
          no contrato de referenciamento.

          Código do Procedimento: *Preenchimento  obrigatório
           Informe o código do procedimento e não permite repetir o código.

          Descrição do Procedimento: *Preenchimento  obrigatório
          Se o código estiver correto, a descrição é preenchida automaticamente.

          Quantidade do Procedimento: *Preenchimento  obrigatório
          Informe a quantidade solicitada do procedimento.

Dados da Solicitação 
         Data da Solicitação: *Preenchimento  obrigatório
         Selecione  a data do dia da solicitação da autorização.

          Caráter do Atendimento: *Preenchimento  obrigatório
          Selecione a opção escolhendo se é eletivo ou urgência/emergência.

         Indicação Clinica: *Preenchimento  Condicionado
         Campo a ser preenchido pelo solicitante no caso de pequena cirurgia, terapia, alta 
         complexidade e procedimentos com diretriz de utilização.

Procedimentos solicitados
Clique em Adicionar Procedimento para incluir os procedimento para liberação.  

PORTAL TISS - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SP/SADT
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     Código na Operadora  e Nome do Contratado: *Preenchimento  obrigatório
     Campo destinado ao preenchimento do CPF/CNPJ do executante.

     CNES (Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde): *Preenchimento  
     obrigatório. Informe o Código do prestador Executante no Cadastro Nacional de 
     Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde (CNES/MS).
     Caso não possua o código, o campo deve ser preenchido com “9999999”.

Após o preenchimento dos campos acima deve salvar e se precisar informar mais códigos clicar
em adicionar procedimentos. No campo opções poderá  “editar ou  excluir “ o procedimento.

DADOS EXECUTANTE
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Observação:

1 - O campo deve ser preenchido para quaisquer informações adicionais sobre o atendimento.

2 - Ao finalizar o preenchimento de todos os campos, clicar em enviar. 



Veja abaixo o significado das mensagens de status de sua solicitação

AUTORIZADO
 
Todos os procedimentos foram autorizados. Para os procedimentos com liberação de senha
 automática,  mesma é autorizada e informada sua validade;

 

EM ANÁLISE

O endereço de e-mail para contato será solicitado para os procedimentos que necessitem 
de análise prévia.
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NEGADO
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Procedimento: Se todos os procedimentos forem negados, será exibido no campo  
ID Motivo da Negativa e a Descrição da Negativa.
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Quando há procedimentos autorizados e negados numa mesma
solicitação. Para o procedimento negado são informados o código e a descrição da negativa.
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PORTAL TISS - CANCELAMENTO DE GUIA

 
AUTORIZADO PARCIALMENTE

Quando houver desistência ou qualquer outro motivo que necessite o cancelamento da 
autorização, o referenciado deverá realizar a operação no Portal TISS através da opção 
Enviar Guia para Cancelamento, no item Cancelar Guia. É importante lembrar que as senhas 
liberadas automaticamente serão canceladas.
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SOLICITAÇÃO CANCELADA

Quando há o cancelamento da autorização.

Informações da Guia:

Tipo  Guia: *Preenchimento Obrigatório
 Campo que seleciona a solicitação desejada.

 Nº da Guia do prestador: *Preenchimento Obrigatório
 Número que identifica a guia no prestador de serviços.

Para cancelar um guia, basta informar o numero da guia do prestador e número da 
guia operadora e clicar em ‘enviar’.

Status do Cancelamento:
Após o envio, o cancelamento será automático
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A opção Solicitar Status Autorização é encontrada ao clicar em Solicitação de Procedimento, item 
disponível no menu no topo da tela.

Para solicitar o status da solicitação de procedimento basta preencher os campos número da 
guia prestador, carteira do beneficiário e etc.

NOTA: Os campos cuja a informação estiver em nossa base serão preenchidos automaticamente

Formulário

PORTAL TISS - SOLICITAÇÃO DE STATUS DE AUTORIZAÇÃO
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Para enviar o seu faturamento, basta acessar a opção “Lote Guias”,  “SP/SADT” e “Inserir guia”.

Para inserir a guia SADT no lote guias , deverá marcar o campo Informar Número da Guia 

Previamente Autorizada . Após repetir o número que consta na impressão da guia campo 7, 

os campos informados na solicitação de procedimento serão preenchidos automaticamente.

 

Para os Procedimentos Seriados, não deverá ser preenchido o campo Número da Guia da 

Operadora.

É importante preencher todos os campos  manualmente e informar as datas de cada

sessão realizada e a quantidade realizada.
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PORTAL TISS - ENVIO DE FATURAMENTO

Para enviar o seu faturamento, basta acessar a opção “Lote Guias”, “SP/SADT” e “Inserir Guia”.



Ao preencher o campo “Número Guia Operadora” - que foi previamente autorizada - os demais 
campos abaixo serão preenchidos automaticamente, exceto os campos abaixo:

DADOS DO ATENDIMENTO 
Tipo de atendimento: *Preenchimento obrigatório
         
Indicação de acidente: *Preenchimento obrigatório

Procedimentos Executados 
Valor Unitário: *Preenchimento obrigatório

Caso ocorra a utilização de materiais e/ou medicamentos, os itens deverão ser relacionados 
na opção “Adicionar Despesa”, onde deverão ser preenchidos os campos grifados com (*):
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PORTAL TISS - ENVIO DE FATURAMENTO



Ao término do preenchimento, clique em ‘Salvar’ para que a guia fique armazenada no sistema, 
onde poderá ser consultada na opção ‘Lote Guias’. Ao clicar em ‘Listar’, você poderá visualizar, 
excluir, alterar ou imprimir as guias salvas.

Ao clicar em ‘Fechar Lote’, o faturamento eletrônico será enviado à Golden Cross. Um número 
de protocolo será gerado ao término do processo, que deverá ser impresso e enviado junto 
com as guias físicas.
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PORTAL TISS - ENVIO DE FATURA ELETRÔNICA
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