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Senhor prestador,  

 

  

O Plano de Assistência à Saúde do Serpro - (PAS/Serpro) apresenta o “MANUAL DO 
PRESTADOR – SAÚDE”, com objetivo de informar e orientar aos prestadores credenciados de 
serviços odontológicos em todo país, as rotinas a serem utilizadas no atendimento aos 
beneficiários a partir de 17/11/2018. 
 
A partir de 17/11/2018 os processos de solicitação de autorização de planos de tratamento 
passam a obedecer às regras neste Manual, dispostas. 
 
Oportunamente o Serpro emitirá novas orientações e rotinas quanto ao faturamento de 
cobranças de serviços médicos, bem como informações adicionais de normas, demais fluxos e 
formulários para efeito de cobrança de atendimentos médicos para beneficiários desta 
Autogestão. 
 
Todos os tratamentos autorizados até 16 de novembro de 2018, por meio dos processos até 
então existentes deverão ser cobrados e faturados conforme orientações anteriormente 
vigentes. 
 
O Serpro dará ciência à Rede Credenciada quanto aos novos processos de envio de 
faturamento (eletrônico e guias físicas) que passarão a ser adotados oportunamente. 
 
Este Manual é destinado aos Prestadores de serviços de saúde credenciados pelo Serpro e 
objetiva orientar sobre os critérios para autorização e prazos de liberação de procedimentos 
e serviços de saúde, bem como a sistemática adotada para apresentação e pagamento das 
despesas.  
  
Contamos com a parceria e integração do prestador para garantir o melhor fluxo nas 
autorizações, pagamento em dia e de acordo com a negociação contratual e satisfação do 
beneficiário, razão da existência da operadora e do prestador.  
  

  

  

 Brasília-DF, dia de novembro de 2018.  
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1. Apresentação 

Os planos (produtos) do Serpro são aderentes à regulamentação de planos de saúde em vigor. Os produtos 

oferecidos pelo Serpro estão nas modalidades ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (Plano Referência) que 

compreendem todos os procedimentos e coberturas previstos no Rol da ANS, regularmente atualizado por essa 

Agência, bem como procedimentos acrescidos pelo PAS/Serpro. 

A cobertura dos planos e a tabela de honorários utilizada para fins de pagamento dos serviços prestados é própria 

do Serpro, e está baseada na codificação e nomenclatura dos eventos cobertos no Rol de Procedimentos da ANS e 

Terminologia Unificada da Saúde Suplementar – TUSS. A valoração dos procedimentos é baseada em padrões 

próprios negociados com cada credenciado do Serpro, acrescido ainda de eventuais “pacotes de remuneração global 

ou parcial” contratados.  

 

Importante: Serviços não constantes das tabelas adotadas pelo Serpro devem obrigatoriamente estar 
acordados ou autorizados previamente, sem o que o Serpro não se responsabilizará pelo pagamento. 

 

Sob pena de descredenciamento, os prestadores de serviços não poderão cobrar diretamente dos beneficiários 

quaisquer valores adicionais pela execução dos atendimentos e tratamentos cobertos pelo Serpro. 
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2. Canais de Atendimento 

Canais de Atendimento 
Portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/  

Autorizações (24 horas) 

0800 880 9504 
 
 

Acesso PORTAL e AUTORIZADOR 
Portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/  
Autorizador: https://serpro.bennercloud.com.br/Autorizador/ 

SENHA PADRÃO: SERPRO2018 
(Será solicitada a troca no 1° acesso) 

 
 

 

Ao visitar o portal do Serpro, https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/ o Credenciado tem acesso a 
diversos serviços online que facilitam a operação do plano de saúde, tais como: autorização eletrônica de 
procedimentos, envio eletrônico de contas médicas e muito mais. 

 
3. Contratação e alterações cadastrais  

A prestação de serviços será formalizada por meio de contrato, a ser firmado entre o Serpro e o prestador 
de serviços médicos, profissional (pessoa física) ou clínica (pessoa jurídica), do qual este anexo é parte 
integrante. 

Após a fase de cadastramento no sistema, o prestador receberá as seguintes documentações também 
disponíveis no portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/ 

a) Guias TISS correspondentes aos atendimentos; 
b) Planilha de serviços médicos, com respectivos valores acordados;  
c) Cópia do contrato de prestação de serviço, firmado entre o Serpro e o prestador (em PDF);  
d) Manual do prestador - Saúde; 

O profissional somente poderá atender dentro das especialidades previstas no contrato; 

 

É indispensável que o prestador comunique imediatamente ao Serpro, qualquer alteração em seus dados 
como: razão social, endereço, telefone e corpo clínico, sob pena de ter seu cadastro suspenso por 
inconsistências cadastrais.  

 

4. Atendimento ao usuário  

Para qualquer atendimento, o beneficiário deve sempre apresentar o Cartão de Saúde e um documento 
de identificação. É também sugerido ao credenciado a possibilidade de validação da elegibilidade do 
usuário por intermédio dos Canais de Atendimento: Autorizador Web (elegibilidade do usuário), por meio 

https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
https://serpro.bennercloud.com.br/Autorizador/
https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
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do site: https://serpro.bennercloud.com.br/Autorizador/ ou ainda, excepcionalmente, por intermédio da Central 
de Atendimento 0800 880 9504. 

4 1. Registros de Atendimentos 

A ANS instituiu por meio de Resolução Normativa, um padrão para as trocas de informações entre 
operadoras de planos privados e prestadores de serviços de saúde. Este padrão, denominado TISS – “Troca 
de Informações em Saúde Suplementar”, envolve padronização de forma e estrutura em formulários 
assistenciais e em conectividade, estando o Serpro plenamente adequado a esta regulamentação. 

As guias apresentam a logomarca própria do Serpro o que permite o download de modelo e impressão 
direta pelo credenciado a partir do portal do Serpro (área restrita ou espaço do prestador) de quantas 
guias forem necessárias para o envio das cobranças de atendimentos. 

As guias, quando utilizadas, devem obrigatoriamente ser preenchidas com letra legível, preferencialmente 
de forma. O preenchimento do campo com o código da “CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS” 
- C.I.D.-10, é importante em todas as guias, sendo o preenchimento do campo “indicação clínica” 
obrigatório. É obrigatório também o preenchimento, em campos próprios na WEB dos formulários, do 

CRM do médico assistente, bem como o registro do carimbo deste profissional junto à sua assinatura em 
local próprio, após sua impressão. Ao final de cada guia física (quando do envio em papel) existem campos 
específicos para assinatura do beneficiário, ou responsável. 

As guias devem ser encaminhadas em uma única via para cobrança, cabendo ao Credenciado manter uma 
cópia assinada ou qualquer outra forma de comprovação do atendimento para documentação de suporte 
em casos de eventual extravio. 

O SERPRO estimula o envio eletrônico das faturas (XML ou Webservice), através do Portal: 
https://portalconectasaude.com.br/Account/Login mas isto não elimina a obrigatoriedade do envio 

físico da documentação. 

 

Importante: Arquivos eletrônicos transmitidos sem o envio da respectiva documentação física não serão 
aceitos e serão glosados na íntegra.  

 

Existem 2 opções de obtenção de formulários médicos TISS para efeito de envio físico: 

1. Formulários padrões, sem qualquer preenchimento, passíveis de download e impressão direta pelo 
próprio prestador credenciado a partir do site https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/, 
facilitando o dia a dia no envio de faturas pelo correio.  

2. Impressão dos formulários junto ao final de cada autorização, já com os dados pré-impressos de 
prestador, beneficiário, senha e procedimentos/quantitativos autorizados, faltando apenas a 

identificação da data de efetiva realização, assinaturas do paciente e do prestador. 

 

As guias em papel, já adequadas ao padrão TISS, de solicitação de autorização ou de cobrança, guardam 
semelhança aos respectivos formulários eletrônicos, enquanto conteúdo e obrigatoriedade de 
preenchimento de seus campos. 

   

https://serpro.bennercloud.com.br/Autorizador/
https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
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5.  Procedimentos não cobertos: 

 Estão excluídos da Cobertura Assistencial do Serpro conforme regulamento próprio: 

 Procedimentos não éticos, experimentais, não reconhecidos pela prática médica, ou que não sejam 
respaldados pela Medicina Baseada em Evidências (“MBE”); 

 Procedimentos com finalidade estética, ou seja, que não visam restaurar função parcial ou total do 
órgão, ou parte lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, excetuando-se 
as cirurgias plásticas para reparação de limitações funcionais; 

 Mamoplastia, correção de hipertrofia mamária, exceto nos casos de neoplasias ou lesões traumáticas; 

 Dermolipectomia abdominal, à exceção dos casos que estiverem de acordo com critérios objetivos 
determinados e aferidos em perícia médica e que estejam enquadrados nas diretrizes de utilização da 

ANS; 

 Tratamento em clínicas de emagrecimento estético, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, 
clínicas para acolhimento de idosos e internações que não necessitem de cuidados médicos em 

ambiente hospitalar; 

 Drenagem linfática com finalidade estética; 

 Reversão de método contraceptivo cirúrgico (laqueadura, vasectomia, etc.) 

 Transplantes, à exceção dos de córnea, rim, menisco, pele, ossos e medula, bem como as despesas com 
doadores incluindo procedimentos de apoio ou complementares a esses eventos; 

 Inseminação artificial, e procedimentos clínicos, diagnósticos e terapêuticos de apoio a esta técnica; 

 Condicionamento físico, à exceção dos pacientes cardiopatas ou pulmonares crônicos;  

 Exame de DNA para investigação de parentesco; 

 Medicina Esportiva ou consultas, exames, internações e quaisquer produtos e procedimentos 
destinados a melhoria da performance de atletas; 

 Implante ou transplante de Células-Tronco para doenças não hematológicas; 

 Despesas domiciliares de qualquer espécie, inclusive Home-Care; 

 Aluguel de equipamentos para uso domiciliar; 

 Enfermagem em caráter particular; 

 Atendimento em especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
quaisquer produtos e procedimentos em especialidades não reconhecidas pelo CFM, tais como: 
ortomolecular, fitoterapia, terapia floral, iridologia, etc.; 

 Órteses, próteses e materiais especiais e de sínteses – OPME, usados em procedimentos estéticos  

 Medicamentos de uso continuado, absorventes higiênicos, materiais de higiene e limpeza, alimentação 
e assemelhados, quando da alternativa de internação domiciliar, opção esta exclusivamente definida 
pelo Serpro; 

 Medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ou importados não 
nacionalizados, ou importados com similar nacional de menor valor;  
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 Medicamentos para tratamento domiciliar e utilizados em regime ambulatorial a exceção de 
antineoplásicos para tumores malignos, ou aqueles expressamente autorizados na política de cobertura 
de medicamentos ambulatoriais; 

 Tratamento de enfermidades ou acidentes decorrentes de perturbações da ordem pública, atentados, 
operações militares, convulsões sociais e catástrofes públicas, quando declarados por autoridade 
competente; 

 Remoções aéreas; 

 Procedimentos e tratamentos realizados no exterior; 

 Necropsia, preparação de corpo, taxa de morgue, velório e afins; 

 Ultrassonografia 3D/4D; 

 Eventos extra-rol ANS, vigentes. 

 

Atenção: Despesas excepcionais como estacionamento, aluguel de televisão em internação, bem como 
custos com acomodação superior à permitida, inclusive o diferencial de honorários se houver, não estão 
contempladas na cobertura dos planos.  

6. Atendimentos de Urgência ou Emergência 

Conforme disposto em regulamentação própria da lei 9.656/98, Resolução CONSU nº 8, reforçado em 
Resolução Normativa de número 395 da mesma agência, é vedada a adoção de práticas referentes à 
regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, tais como autorizações prévias, que impeçam 
ou dificultem o atendimento em situações caracterizadas como de urgência ou emergência. 

Atendendo a este preceito legal, o Serpro orienta quanto a não necessidade de obtenção e autorização 
prévia nestas situações, mesmo que os procedimentos que venham a ser executados sejam definidos, 
conforme este Manual, como sujeitos a autorização prévia. 

O Serpro disponibiliza a sua Rede Credenciada a possibilidade de avaliação da elegibilidade do paciente, 
ressaltando que: 

 O credenciado tem o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, mesmo após o atendimento inicial, 
em atendimentos ou internações, por urgência ou emergência, para comunicar a ocorrência, 
obtendo então senha para os procedimentos que se fizeram necessários; 

 Caso o atendimento seja de natureza cirúrgica, pode o credenciado, em 48 (quarenta e oito) horas 
úteis, justificar o uso de órteses, próteses ou materiais especiais implantáveis (OPME), descrevendo 
suas características e eventual instrumental, conforme detalhado mais adiante neste Manual. 

As cobranças de atendimentos de urgência ou emergência só podem ser realizadas em recursos 
credenciados para este fim, devendo ser também faturadas via WEB ou por meio da "GUIA DE SERVIÇO 
PROFISSIONAL / SERVIÇO AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA” ou aqui resumidamente denominada de 
“GUIA SP/SADT”.   

Caso, para o atendimento emergencial, seja necessário o concurso de outros prestadores credenciados, 
estes deverão enviar seu faturamento separado com a devida capa de lote e utilizar outros formulários 
(“GUIA SP/SADT”) para as cobranças junto ao Serpro.  
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7.  Consultas Médicas e Procedimentos Dispensados de Autorização Prévia 

As consultas médicas realizadas em consultórios, ambulatórios ou prontos-socorros, não necessitam de 
autorização prévia, e serão cobradas através das guias padrão TISS “GUIA DE CONSULTA” ou "GUIA 
SP/SADT”, descritas mais adiante neste Manual. 

Atenção: É obrigatório, atendendo ao novo padrão TISS, o preenchimento do campo CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupação) em todas as guias que contemplem cobranças de consultas médicas. 

 

As consultas de retorno efetuadas por médicos credenciados em período inferior a 15 (quinze) dias, só 
serão eventualmente consideradas mediante justificativa descrita no campo “OBSERVAÇÃO” dos 
formulários ou em anexo às cobranças.  

Ocorrendo necessidade de encaminhamento a outro profissional, ou de serviços complementares simples 
ou de rotina, o credenciado deverá solicitá-los em receituário próprio, entregando a solicitação ao 
beneficiário. 

Importante: O credenciado poderá solicitar autorizações de procedimentos simples não sujeitos a 
obrigatoriedade de senhas, como no caso de consultas ou exames simples. Esta solicitação só pode ser 
obtida, contudo, via Portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/ 

 

Para a realização e cobrança de serviços complementares, além do registro da autorização prévia eventual 
(senha), há a necessidade de apresentação da solicitação médica original, anexada à cobrança. 

Atenção: Os prestadores de serviços credenciados para SADT devem sempre registrar em campo próprio, 
nos formulários de cobrança dos serviços, o CRM do médico solicitante do procedimento em 
compatibilidade ao pedido que deve estar em anexo.  

 

Caso sejam necessários mais campos que o disposto na "GUIA SP/SADT” original, deverão ser utilizados 
quantas "GUIAS DE OUTRAS DESPESAS” forem precisas.  

 

8. Autorização Prévia (Obtenção de Senha) 

Alguns procedimentos são sujeitos à autorização prévia. Este processo é determinante à aceitação 
posterior da cobrança e consequente pagamento pelos serviços. 

 

Importante: A solicitação prévia da senha deve ser feita, idealmente, pelo médico solicitante do 
procedimento mediante o acesso à ferramenta autorizadora ou, excepcionalmente, junto a Central de 
Atendimento. O credenciado deverá registrar a senha numérica obtida na requisição a ser entregue ao 
paciente, junto à descrição e codificação do procedimento pré-autorizado. 

 

Eventualmente a solicitação de um procedimento ou serviço pode exigir análise médica mais detalhada, 

conhecida como Regulação Médica, sendo nestes casos a autorização comunicada posteriormente pela 

https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
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Central de Autorização, mediante o envio da senha autorizativa por E-mail ou publicação em portal (área 

restrita o prestador). 

Os procedimentos que necessitam de autorização prévia (SENHA) são os seguintes: 

 Internação, incluindo: 

 Prorrogação de internação.  

 Uso de OPME. 

 Intercorrência cirúrgica em internações clínicas.  

 Day clinic e internação em curta permanência (até 6 horas). 

 Remoção inter-hospitalar e, em eventualidades específicas, de alta hospitalar. 

 Diagnose: 

 Exames de citogenética ou Imuno-histoquímica;  

 Exames neurológicos: Eletroencefalograma, Eletroneuromiografia, Polissonografia, 
Potencial Evocado e Mapeamento Cerebral; 

 Exames cardiológicos: Eletrocardiograma de alta resolução, Ecocardiograma, Monitorização 
de Pressão Arterial, Holter Cardíaco e Teste Ergométrico; 

 Exames oftalmológicos excetuando-se mapeamento de retina, campimetria, gonioscopia, 
paquimetria e retinografias simples; 

 Exames em Otorrinolaringologia, excetuando-se audiometria tonal, SRT e 
Impedanciomentria; 

 Exames em urologia; 

 Ultrassonografias, Doppler, Mamografias digitais; 

 Tomografia computadorizada; 

 Ressonância nuclear magnética; 

 Radiologia intervencionista, hemodinâmica e medicina nuclear in vivo (cintilografias); 

 Quaisquer procedimentos realizados por via endoscópica ou videoassistidos, tais como 
endoscopia digestiva alta, colonoscopia, toracoscopia, nasofibrolaringoscopia, 
mediastinoscopia e artroscopia; 

 Angiografias; 
 Exames com diretrizes de utilização; 

 Tratamentos Ambulatoriais: 

 Quimioterapia e radioterapia. 

 CAPD e hemodiálise ambulatorial. 

 Tratamentos com medicamentos de alto custo (retrovirais, imunobiológicos, etc), conforme 
a seguir detalhados 

 Hemoterapia ambulatorial. 



 
  

 10  

 Oxigenoterapia hiperbárica. 

 Terapias por ondas de choque. 

 Medicina hiperbárica. 

 Quaisquer procedimentos ambulatoriais que demandem cobrança de auxiliares, 
anestesistas ou acomodação em day clinic. 

 Procedimentos Ambulatoriais: 

 Procedimentos dermatológicos com retalhos. 
 Cirurgias refrativas (diretriz de utilização), injeção intravítreo com lucentis e todas as 

cirurgias oftalmológicas com porte anestésico 4 ou mais. 
 Colonoscopias cirúrgicas. 

 Histeroscopias cirúrgicas. 
 Radiologia Intervencionista. 
 Mediastinoscopias. 
 Curativos seriados ambulatoriais. 

 

 Quaisquer outros exames ou procedimentos ambulatoriais que tenham diretriz de utilização no Rol 
da ANS, tais como: 

 Angiotomografia coronariana. 
 Mamotomia. 
 Bloqueio com toxina botulínica. 
 Implante de anel intraestromal. 

 Pet Scan oncológico. 
 Tilt test. 
 Tomografia de coerência óptica 
 Marcação estereotáxica para lesão de mama. 

 

A autorização prévia (senha) é emitida com base na codificação de honorários médicos conforme disposto 
na TUSS da ANS e tem validade por 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua emissão. As senhas de 
autorizações de OPME e de Quimioterapia são concedidas mediante a codificação e descrição dos 
materiais especiais e dos quimioterápicos, respectivamente. 

Para a realização e cobrança de serviços complementares, além do registro da autorização prévia eventual 
(senha), há a necessidade de apresentação da solicitação médica original, anexada à cobrança. 

Importante: Antes de solicitar a senha, tenha em mãos os dados do paciente, o pedido médico e a 
justificativa médica para a realização do procedimento e a fim de agilizar o processo. 

 
 

9. Perícias Prévias 

Estão sujeitos a eventual perícia prévia pelo Serpro ou por prestador por esta contratado, através de 
auditoria médica os seguintes procedimentos: 

 Cirurgias plásticas reparadoras em geral, tais como dermolipectomia, cirurgia de pálpebra, mama. 
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 Procedimentos dermatológicos. 

A critério do Serpro, ou em localidades que não possuam médico perito do Serpro conforme lista presente 
no site da Operadora (LISTA DE LOCALIDADES COM PERÍCIA), as perícias poderão ser substituídas por 
laudos detalhados e documentação fotográfica.  

Atenção: Nos casos de requisição de procedimentos que venham a necessitar de perícia, a senha de 
autorização ficará pendente até que o laudo médico pericial autorizando o procedimento seja encaminhado 
à Central de Autorização.  

 
10. Procedimentos com necessidade de Termo de Consentimento. 

É o obrigatório o envio junto a solicitação da autorização (senha) Termo de Consentimento do beneficiário, 

ou responsável, conforme legislação específica, inicialmente nas seguintes situações, além de qualquer 
outra que venha a ser definida como sujeita a Termo de Consentimento prévio pelo Serpro: 

 Cirurgia de obesidade mórbida. 

 Cirurgias esterilizantes (vasectomia e laqueadura tubária). 

 Implante de DIU (dispositivos intrauterinos) 

Os formulários “Termos de Consentimento”, específicos por evento, estão disponíveis no Portal do Serpro 
para download e impressão pelo Credenciado. 

 

11. Acupuntura e Fisioterapia 

As sessões de acupuntura e fisioterapia ambulatoriais estão sujeitas a autorizações prévias a cada 10 (dez) 

sessões, mediante laudo justificativo e plano de tratamento, sendo que para suas respectivas cobranças 
devem ser utilizadas a “GUIA SP/SADT” registrando-se sempre a senha de autorização prévia do evento já 
obtida via WEB (autorizador) ou excepcionalmente via Central de Atendimento. Se insuficiente, pode-se 
utilizar quantas "GUIA SP/SADT” complementares forem necessárias. 

 

12. Terapias Especiais com Tratamento Seriado.  

O Serpro contempla a cobertura em fonoaudiologia e psicoterapia, incluindo consultas ou sessões, porém 
sempre desde que requisitados por médico, a nível ambulatorial ou hospitalar, nos limites previstos na 
legislação de planos de saúde. 

Para qualquer tratamento, só é permitida no máximo uma sessão diária de fonoaudiologia ou psicoterapia. 

 

As avaliações iniciais e as terapias deverão ser pré-autorizadas, estas últimas a cada 10 sessões, podendo 
ser requisitado junto à autorização, o envio de laudo inicial e plano de tratamento, contendo o tipo e 
frequência das sessões, resultado esperado e prazo para reavaliação do tratamento proposto. 

 

Em caso de dúvidas quanto a atraso ou não recebimento da autorização emitida, ou mesmo na necessidade 
de consulta sobre o número de sessões autorizadas ou já efetuadas, estas poderão ser dirimidas por 
contato telefônico junto a Central de Atendimento. 
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As sessões de terapia especiais podem ser faturadas alternativamente à WEB 
https://portalconectasaude.com.br/Account/Login, através   da   “GUIA   SP/SADT” para pacientes 
ambulatoriais, ou da “GUIA HONORÁRIO INDIVIDUAL” nos casos de pacientes internados.  

13. Quimioterapia e Radioterapia 

Para a realização de quimioterapia e/ou radioterapia é necessária autorização prévia. Para obter a 
autorização deverá ser enviado relatório médico detalhado acompanhado das GUIAS padrões TISS de 
“Anexo de Solicitação de Quimioterapia” e/ou “Anexo de Solicitação de Radioterapia”, através da WEB, ou 
excepcionalmente através da Central de Atendimento do Serpro com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias úteis do início do tratamento. 

14. Remoções 

O Serpro contempla o atendimento em remoções por ambulância. Os credenciados especificamente para 
remoção efetuarão a cobrança destes serviços por meio da “Guia SP/SADT”, informando sempre a senha 
da internação conforme detalhado a seguir neste Manual. 

Estão contempladas as remoções programadas, inter hospitalares, mediante autorização prévia (senha), 

por meio do autorizador https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador ou ainda, excepcionalmente, 
pela Central de Atendimento.  

 

15. Internações 

Para a realização de internações eletivas há sempre a necessidade de solicitação de autorização prévia. As 
autorizações de internação, renovação e prorrogação serão concedidas através do autorizador: 
https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador ou ainda, excepcionalmente, pela Central de 
Atendimento 0800 880 9504. 

 

Importante: Estão sujeitas à autorização mediante a obtenção de senhas específicas os seguintes eventos 
vinculados à internação:  
- prorrogação do período previamente liberado; 
- remoção para tratamentos/exames em outro prestador; 
- uso de órteses, próteses ou materiais especiais – OPME (conforme a seguir detalhado); 
- uso de medicações especiais e de alto custo; 
- Intercorrência cirúrgica em internações clínicas. 

 

Salientamos que não existe necessidade de senhas prévias para exames, tratamentos, diárias, 
medicamentos simples e materiais descartáveis (simples) requeridos no decorrer da internação. 

As autorizações serão concedidas diretamente aos prestadores que as solicitarem, após análise 
administrativa e técnica. Junto à solicitação médica deverão ser anexados relatórios médicos ou exames 
pertinentes elucidativos sempre que o prestador julgar necessário para a facilitação do processo de 
Regulação Médica. 

Nos casos de internação de urgência e emergência, a autorização de internação poderá ser solicitada em 
até 48 (quarenta e oito) horas úteis através do autorizador: 
https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador ou ainda, excepcionalmente, pela Central Telefônica de 
Atendimento. 

 

https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador
https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador
https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador
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As prorrogações podem ser concedidas pelo médico auditor externo contratado do Serpro, através de 
formulário próprio (ao final em anexo) ou ainda, nos hospitais que não possuam auditoria rotineira do 
Serpro, por meio de relatório médico detalhado anexado ao pedido junto à GUIA DE PRORROGAÇÃO DE 
INTERNAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO, própria da TISS e presente no autorizador WEB: 

https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador, ou ainda excepcionalmente através da Central Telefônica 
de Atendimento.    

 

Para a análise e autorização das prorrogações é sempre obrigatória a anexação da imagem do formulário 
de autorização emitido pela auditoria de capo, ou do relatório detalhado.  

  

Por motivos administrativos os hospitais poderão, em internações prolongadas, concluir parcialmente a 

cobrança da internação. 

Caso, para o faturamento de serviços e despesas hospitalares, sejam necessários mais campos que o 
disposto na “Guia Resumo de Internação” original, deverão ser utilizadas quantas “Guia de Outras 
Despesas” forem necessárias. 

 

16. Órteses, Próteses e Materiais Especiais de Uso Cirúrgico – OPME 

Para utilização de órteses, próteses e materiais especiais de implante cirúrgico (OPME) é sempre necessária 
a solicitação prévia de autorização. 

Em eventos eletivos esta solicitação e documentação deve ser anexada diretamente pelo prestador em 
formulário anexo à GUIA INTERNAÇÃO (Padrão TISS), denominada GUIA ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE OPME 

em um prazo mínimo de 7 (sete) dias úteis de antecedência da data prevista da internação. 

Em eventos caracterizados como urgência e emergência, esta solicitação pode ser feita a posteriori, em até 
48 (quarenta e oito) horas úteis através do Portal, da mesma opção de GUIA ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE 

OPME, ou excepcionalmente através da Central de Atendimento.  

O Serpro se reserva ao direito de compra direta de órteses, próteses e materiais (OPME) especiais de alto 
custo junto a fornecedores. Caso não seja efetuada compra direta, os referidos materiais só poderão ser 
utilizados mediante a prévia e formal autorização do Serpro. 

 

Importante: O credenciado deve enviar relatório com a informação do diagnóstico, tratamentos realizados 
e justificativa técnica para o uso de materiais especiais - OPME. O pedido do material deverá conter a 
indicação de 3 (três) fabricantes ou modelos, quando disponíveis, e ser encaminhado em um momento 
anterior ao agendamento do evento cirúrgico eletivo, em pelo menos 7 (sete) dias úteis. 

 

Nos casos de emergência/urgência, a relação de materiais e demais documentações deverão ser enviadas 
com a justificativa da adoção da alternativa eleita para avaliação da auditoria médica do Serpro. Nesses 
casos o prestador deverá ainda encaminhar: 

 Cópia do Relatório Cirúrgico; 

 Relação dos materiais (OPME) utilizados no procedimento junto com seus respectivos lacres. 

https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador
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Deverão ser considerados como OPME e, portanto, sujeitos a prévia autorização (senha), todos os materiais 
especiais com valor individual superior a R$ 1.000,00 (um mil Reais) e que: 

 Estiverem incluídos na listagem de materiais implantáveis da ANS;  
 Estiverem classificados como PRÓTESE na tabela da SIMPRO;  
 Estiverem classificados como MATERIAIS DE SÍNTESE na tabela da SIMPRO, exceto fios de sutura;  
 Outros: curativos especiais (com hidrocolóide, hidrogel, alginato, polímero, carvão, vácuo), cateteres 

de longa permanência; agulhas e kits de biópsia (óssea etc..), agulhas de dissecção (como a Colorado); 
colas biológicas, bombas de analgesia / morfina de qualquer tipo, splints nasais, entre outros. 

Exemplos de OPME comumente solicitados 

 Materiais para escopias: agulha de veress, redutores, pinças, cestas extratoras, tesouras, bisturis 
harmônicos; clipadores, grampeadores, cargas, manipuladores; eletrodos de coagulação e corte, pinça 

de sistema bipolar para selagem de vasos, fibras para laser; 
 Expansores de tecido; esponja hemostática;  
 Espaçadores ortopédicos de todos os tipos; cimento ósseo; ponteira de radiofrequência; 

microdebridador e lâminas; 
 Sonda vesical de demora e coletor de urina também necessitam de prévia autorização (senha) quando 

prescritas para fornecimento extra-hospitalar. 

 

17. Medicamentos Especiais e de Alto Custo 

Os medicamentos considerados “especiais” e de alto custo, para uso ambulatorial ou no transcorrer de 
uma internação, quando cobertos, necessitam de autorização prévia pelo SERPRO.  

Para a autorização é necessário que o credenciado envie no momento da solicitação relatório médico com 

a prescrição, justificativa médica, dose diária e tempo de tratamento. 

São considerados medicamentos especiais: ATIVO MARCA – REFERÊNCIA 

 Quimioterápicos e adjuvantes de tratamento oncológico (todos). 

 Demais imunomoduladores; anticorpos monoclonais e imunobiológicos. 

 Albumina 

 Surfactante  

 Interferons alfa e beta 

 Zoladex 

 Tsh recombinante/Alfatirotropina  (Thyrogen) 

 Abciximab Reopro 

 Ácido zoledrônico (Zometa/aclasta) 

 Alteplase (Actilyse) 

 Amifostina (Ethyol) 

 Anfotericina B (Abelcet, amphocil) 

 Complexo lipídico 
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 Anfotericina B Ambisome 

 Lipossomal 

 Anidulafungina (Ecalta) 

 Antiinibidor dos fatores VIII e IX (Feiba) 

 Antitrombina III (Kybernin) 

 Atosibano (Tractocile) 

 Betaepoetina (Mircera) 

 Caspofungina (Cancidas) 

 Cloridrato de tirofi bano (Agrastat) 

 Drotrecogina alfa (Xigris) 

 Eritropoetina (Eprex, hemax, recormon, alfaepoetina, eritromax) 

 Estreptoquinase (Streptase) 

 Etanercept (Enbrel) 

 Fator antihemofílico 

 Fator II, VII, IX e X da coagulação (Beriplex, prothonplex) 

 Fator IX (Benefix) 

 Fator recombinante de coagulação viia (Novoseven) 

 Eptacog alfa 

 Filgrastima (Granulokine) 

 Imunoglobulina (Imunoglobulin, sandoglobulina,venimmuna, endobulin, flebogamma) 

 Infl iximab (Remicade) 

 Interleucina (Proleukin) 

 Levosimendan (Simdax) 

 Micafungina (Mycamine) 

 Muromonab (Orthoclone okt 3) 

 Octreotida (Sandostatin) 

 Palivizumab (Synagis) 

 Pamidronato dissódico (Aredia) 

 Rituximabe (Mabthera) 

 Somatostatina (Stilamin) 

 Teicoplanina (Targocid, bactomax, teiconin, teicozid, kiron) 

 Tenecteplase (Metalyse) 

 Terlipressina (Glypressin) 
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 Toxina botulinica (Botox, dysport) 

 Voriconazol (Vfend) 

Importante: Outros medicamentos que venham a ser incorporados na prática médica e na cobertura do 
Serpro e/ou cujo valor do tratamento total exceda R$ 1.000,00 em dose unitária também são sujeitos á 
autorização prévia. 

 
   

18. Tabelo SERPRO de Pré Requisitos para Autorização 

Constituída por um conjunto de 33 (trinta e três) Laudos discriminados por procedimento, ou seja, 
documentos de envio obrigatório, pelo Prestador, para subsidiar a análise das solicitações.  

  Nº Laudo  Tipo de Laudo  

1  Solicitação médica com justificativa para realização do procedimento.  

2  Solicitação médica com diagnóstico.  

3  Relatório médico + laudo de ECG.  

4  
Solicitação médica + justificativa para a realização do procedimento + plano 

de tratamento.  

5  Solicitação médica com diagnóstico + justificativa + plano de tratamento.  

6  Solicitação médica com diagnóstico + laudo pericial + pré-autorização.  

7  
Solicitação médica com diagnóstico anatomopatológico, estadiamento, 

protocolo e  nº de ciclos.  

8  Relatório médico + resultado de exame de imagem.  

9  
Relatório médico com diagnóstico + indicação do procedimento/ medicamento 

+ forma de aplicação.  

10  
Relatório médico com diagnóstico e topografia das lesões + plano de 

tratamento.  

11  
Laudo Médico com diagnóstico, descrição das lesões + indicação da cirurgia + 

plano de tratamento (ou de estágios previstos).  

12  Laudo médico com diagnóstico + nº de lesões + indicação da cirurgia.  

13  
Laudo médico com diagnóstico + indicação do procedimento cirúrgico + plano 

de tratamento (estágios).  

14  Relatório médico com diagnóstico + cirurgia indicada + relação de OPME.  

15  Laudo médico com diagnóstico + descrição das lesões.  

16  Relatório médico com diagnóstico e justificativa para uso de anestesia.  

17  Relatório médico + laudo anatomopatológico + perícia presencial.  
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18  Relatório médico + perícia presencial.  

19  Relatório médico com diagnóstico + indicação cirúrgica.  

20  Relatório Médico com diagnóstico + exame de imagem e relação de OPME.  

21  
Relatório médico com descrição das lesões + justificativa para realização da 

cirurgia.  

22  
Relatório médico com diagnóstico + resultado de exame de imagem + 

justificativa para realização da cirurgia.  

23  
Relatório médico com diagnóstico + laudo de exame anatomopatológico + 

justificativa para realização da cirurgia.  

24  Relatório médico com diagnóstico + justificativa para realização da cirurgia.  

25  Relatório Médico com diagnóstico + exame de imagem + relação de OPME.  

26  
Relatório médico + exames complementares que justifiquem a realização da 

cirurgia.  

27  
Relatório médico com diagnóstico + justificativa para realização da cirurgia e 

uso de implantes.  

28  
Relatório médico com diagnóstico + exame de imagem + justificativa para 

realização do procedimento.  

29  Relatório médico com diagnóstico + indicação de OPME.  

30  
Laudo médico com diagnóstico + ECG e/ou EEF + indicação do tipo de 

marcapasso.  

31  
Laudo médico com diagnóstico + exames complementares que justifiquem a 

realização do tratamento.  

32  
Laudo médico + exames complementares que justifiquem a realização do 

procedimento.  

33  Solicitação médica + protocolo para a realização do transplante.  

 

 

 Canais de Atendimento 
Portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/ 

Autorizações (24 horas) 

0800 880 9504 
 

 

19. Cobrança e Faturamento 

Todos os tratamentos autorizados até 16 de novembro de 2018, por meio dos processos até então 
existentes deverão ser cobrados e faturados conforme orientações ainda vigentes. 

https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
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O Serpro dará ciência à Rede Credenciada quanto aos novos processos de envio de faturamento (eletrônico 
e guias físicas) que passarão a ser adotados oportunamente. 

Importante: Todos as autorizações emitidas até 16/11/2018 continuam a obedecer os mesmos critérios 

vigentes antes da implantação destas novas rotinas e funcionalidades. 

20.  PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal, no valor correspondente ao campo 42 do Demonstrativo 

de Pagamento. O envio da Nota Fiscal deverá ser realizado via  Portal de Conectividade, conforme segue 

apresentado e orientado no Manual de Orientações Faturamento – Conecta (Manual Conecta -  

Faturamento), disponível no https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/do SERPRO 

 

21. Formulários 

Todos os formulários são passíveis de download e impressão direta pelo próprio prestador credenciado a 
partir do site https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/do SERPRO para envio de faturas pelo correio. 

 

ATENÇÃO: Todos os formulários utilizados em auditoria de qualidade e pedido de exames para registro do 
atendimento e cobrança são disponibilizados para uso diferenciado se paciente SERPRO. 

 

Atenção: As guias em papel, já adequadas ao padrão TISS, de solicitação de autorização ou de cobrança, 
guardam semelhança aos respectivos formulários eletrônicos, enquanto conteúdo e obrigatoriedade de 
preenchimento de seus campos. 

 

20.1 Guia de Consulta 

Utilização única e exclusiva para consultas eletivas realizadas em consultórios médicos ou de outras 
especialidades paramédicas. 

É imprescindível o carimbo do médico executante com a respectiva assinatura e data do atendimento. 

 

Atenção: É obrigatório, atendendo ao novo padrão TISS, o preenchimento do campo CBO (Classificação 
Brasileira de Ocupação) em todas as guias que contemplem cobranças de consultas médicas. 

 

Importante: O código de identificação cadastral será sempre o CPF (se Pessoa Física) ou CNPJ (se Pessoa Jurídica) 

junto o SERPRO a ser utilizado nas ferramentas de conectividade e no preenchimento, eletrônico ou manual 
(papel), das guias de cobrança. 

 

Importante: Esta guia é exclusiva para cobrança de consultas médicas, não sendo aceitas para envio de 
Odontologia e outros profissionais de saúde. A informação do registro no CRM é obrigatória. 

 

https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/
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20.2 Guia de Serviços Profissionais / Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia 

Utilizada para cobranças de diversos tipos de eventos tais como: remoção, pequenas cirurgias, terapias em 
geral, consultas, exames, atendimento domiciliar ou até SADT de paciente internado incluindo 
quimioterapia, radioterapia ou terapia renal substitutiva (TRS).  

 

A solicitação prévia da senha deve ser feita, idealmente, pelo médico solicitante do procedimento mediante 
o acesso à ferramenta autorizadora ou junto a Central de Autorização. O credenciado deverá registrar a 
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senha numérica obtida na requisição a ser entregue ao paciente, junto à descrição e codificação do 
procedimento pré-autorizado. 

 

O credenciado poderá solicitar autorizações de procedimentos simples não sujeitos a obrigatoriedade de 
senhas, como no caso de consultas ou exames simples. Esta solicitação só pode ser obtida, contudo, via 
Internet https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador. 

 

Os prestadores de serviços credenciados para SADT devem sempre registrar em campo próprio, nos 
formulários de cobrança dos serviços, o CRM do médico solicitante do procedimento em compatibilidade 
ao pedido que deve estar em anexo.  

 

 

  

https://serpro.bennercloud.com.br/autorizador
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20.3 Guia de Resumo de Internação 
 

Deve ser utilizada para a finalização do faturamento da internação, podendo ser utilizada para os diversos 
tipos de atendimentos (internações clínica, cirúrgica, obstétrica, pediátrica ou psiquiátrica) e diferentes 
regimes de internação (hospitalar, hospital-dia e domiciliar). 

Importante: Estão sujeitas à autorização mediante a obtenção de senhas específicas os seguintes eventos 
vinculados à internação:  
- prorrogação do período previamente liberado; 
- remoção para domicílio ou para tratamentos/exames em outro prestador; 
- uso de órteses, próteses ou materiais especiais – OPME (conforme a seguir detalhado); 
- uso de medicações especiais e de alto custo; 
- Intercorrência cirúrgica em internações clínicas. 

Caso, para o faturamento de serviços e despesas hospitalares, sejam necessários mais campos que o 
disposto na “Guia Resumo de Internação” original, deverão ser utilizadas quantas “Guia de Outras 
Despesas” forem necessárias. 
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 23  

20.4 Guia de Honorários Individual 

 

Utilizada para a apresentação do faturamento de honorários profissionais em internação. Devem ser 
utilizadas GUIAS exclusivas para cada prestador individualmente.  

Os honorários de toda a equipe, auxiliares e instrumentadores, devem ser cobrados na fatura do cirurgião, 
exceto no caso dos anestesistas. 
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20.5 Guia de Outras Despesas 

 

Aplicável apenas para faturamento em papel para continuidade e complemento de folhas. Estará sempre 
ligada a uma guia principal (Guia de SP/SADT ou Guia de Resumo de Internação) e utilizada 
complementarmente para discriminação de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas diversas, não 
informadas na guia principal por falta de espaço. 
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20.6 Guia de solicitação de internação 
 

Essa guia pode ser utilizada para solicitação de internação de paciente atendido em consulta médica (eletiva 
ou não), bem como em remoções ou mesmo em atendimento domiciliar. 
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20.7 Solicitação de Autorização de Quimioterapia  

 

Formulário utilizado para solicitação prévia e autorização (senha) de QUIMIOTERAPIA, com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis ao início do tratamento. 

Os tratamentos em quimioterapia oral, recentemente incorporados à TUSS da ANS também estão sujeitos 
a autorização prévia nos moldes e prazos acima. 
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20.8 Solicitação de Autorização de Radioterapia  
 

Formulário utilizado para solicitação prévia e autorização (senha) de RADIOTERAPIA com antecedência 
mínima de 5 (cinco) dias úteis ao início do tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 28  

 

20.9 Solicitação de Autorização de OPME  
 

Formulário utilizado obrigatoriamente para solicitação prévia e autorização (senha) de OPME. 

 

Importante: O credenciado deve enviar relatório médico com a informação do diagnóstico, tratamentos 
realizados e justificativa técnica para o uso de materiais especiais - OPME. O pedido do material deverá 
conter a indicação de 3 (três) fornecedores, quando disponível e serem encaminhados em um prazo mínimo 
de 10 (dez) dias úteis antecipadamente ao evento cirúrgico eletivo. 

 

 

 

 

 

Canais de Atendimento 
Portal: https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/ 

Autorizações (24 horas) 

0800 880 9504 
 

https://serpro.bennercloud.com.br/Portal/

