1 – O que é a TISS 3.02.00?
O Padrão TISS possui padrão obrigatório para trocas eletrônicas de dados de atenção à saúde dos beneficiários
de planos, entre os agentes da Saúde Suplementar. Tem por finalidade padronizar as ações administrativas
de verificação, solicitação, autorização, cobrança, demonstrativos de pagamento e recursos de glosas, também
de subsidiar as ações da ANS de avaliação e acompanhamento econômico, financeiro e assistencial das
operadoras e desta forma compor o registro eletrônico de saúde.
2 – Principais mudanças:
a)









Inclusões:
TUSS de taxas, diárias e gases medicinais;
TUSS de materiais e medicamentos;
Processo eletrônico de monitoramento da ANS, referente às transações e beneficiários;
Novas guias TISS para solicitação de autorização para: Quimioterapia, Radioterapia e OPME;
Nova guia TISS para solicitação de prorrogação de internação;
Padronização das informações de dados aos beneficiários;
Processo eletrônico de recurso de glosas;
Assinatura eletrônica: possibilidade de assinar digitalmente as mensagens de cobrança de serviços,
caso prestador possua certificado digital.

b) Alterações:
 Mensagem eletrônica de envio de demonstrativos ao prestador: possibilidade de informar que o lote
ainda está em análise;
 Condição de preenchimento dos campos: as condições de preenchimento passam a ser obrigatório,
condicionado e opcional.
c) Exclusões:
 Legendas dos campos nas guias de papel: as guias TISS não terão legendas, essa ação tem a
finalidade de incentivar o uso de transações somente eletrônicas;
 Campo CID na consulta;
 Campo CID na guia de SP/SADT;
 Mensagens de glosas criadas por operadoras serão substituídas pelas mensagens Padrão TISS.
Importante:
A partir de 31/08/2014 é obrigatório a vinculação das guias, tanto no formato físico quanto eletrônico, onde
será possível identificar o início de um processo de atendimento, bem como as guias poderão ser identificadas
no sistema de recurso de glosas.
2.1 – Vinculação das guias:
As guias e anexos do Padrão TISS são modelos padronizados de descrição documental sobre os eventos
assistenciais realizados pelo beneficiário e enviados pelo prestador para Unimed, na forma eletrônica ou
contingência em papel.
Guia Principal  não está vinculada a nenhuma outra, no entanto, contém dados principais do atendimento,
geralmente está associada ao pagamento do prestador executante.
Exemplos de guias principais:




Guia de Serviços Profissionais/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/SADT);
Guia de Solicitação de Internação.

Guia Secundária  são as guias que complementam a Guia Principal, à qual está vinculada.
Exemplos de guias secundárias:










Guia de Serviços Profissionais/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia (SP/SADT);
Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação;
Guia de Resumo de Internação;
Guia de Honorário Individual;
Guia de Resumo de Glosas;
Anexo de Outras Despesas;
Anexo de Solicitação de OPME;
Anexo de Quimioterapia;
Anexo de Solicitação de Radioterapia.

Número da guia no prestador da guia principal:
Este número é a chave de vinculação entre as guias e o identificador dos processos com a operadora,
importante nunca poderá repetir, ou seja, este número é único.
2.1.1 – Forma de vinculação das guias:
O vínculo entre as guias principais e secundárias será efetuado por meio da informação contida no campo
Número da Guia no prestador da Guia Principal.
a) Guia SP/SADT: utilizada para autorização e cobrança, quando a Guia de SP/SADT for:


Guia Principal do atendimento: não pode referenciar outra guia (campo número da guia
principal deve estar em branco), mas poderá ser referenciada por outras guias.



Guia Secundária: poderá ser vinculada somente com outra guia SP/SADT ou com a Guia de
Solicitação de Internação e o vínculo deverá ser realizado através do campo número da Guia
Principal.

Guia de Solicitação de Internação
Utilizada na autorização da internação e sempre será uma Guia Principal do atendimento.

b) Guia de Consulta: esta guia é independente, não possui vinculação a nenhuma outra.

Guia de Consulta

Sem vinculação

3. Conteúdo e estrutura
O componente de conteúdo e estrutura do Padrão TISS estabelece o layout dos dados utilizados nas
mensagens eletrônicas e no plano de contingência (guias manuais), para coleta e disponibilidade dos dados
de atenção à saúde.
RN 305, altera todos os formatos das guias e padroniza o Recurso de Glosa, devemos prestar atenção ao
novos campos obrigatórios.
Ressaltando que é de extrema importância o número de guia do prestador, operadora e número do lote, que
nessa nova versão será a principal forma de identificação das contas e vínculo entre as guias, assim como no
recurso de glosa a principal referência são os números das guias, lote e senha de autorização.

Segue as novas guias, padronizadas pelo Agência Nacional de Saúde.

Guia de Consulta

Guia de Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT

Guia Solicitação de Internação

Guia Resumo de Internação

Guia de Outras Despesas

Guia de Honorários
(Somente para pacientes internados)

Guia de Resumo de Internação

Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação ou complementação do tratamento

Guia de Recurso de Glosas

Guia de Recurso de Glosas

Guia Comprovante Presencial

