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FATURAMENTO ODONTOLOGIA 

Nesta funcionalidade o prestador poderá digitar as guias no ato do atendimento ou em um 

momento posterior ao mesmo, para que sejam incluídas em um lote para faturamento. Poderá 

também utilizar a funcionalidade de envio de arquivo XML, caso possua sistema próprio para 

digitação das guias. 

 

1.  DIGITAR GUIAS 

Para registrar um atendimento odontológico já realizado o prestador deverá escolher a opção Guia 

de Tratamento Odontológico que será utilizada exclusivamente para atendimentos odontológicos 

de todas as especialidades. 

Clicar em FATURAMENTO para exibir o menu na tela.  

 

Ao clicar no menu FATURAMENTO a tela abaixo será exibida: 
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1.1 GUIA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

Clicando no menu Guia de Tratamento Odontológico, será exibida a tela de digitação, que já 

estará no padrão TISS: 

 

Após o preenchimento da guia clicar em “Salvar”. Se o prestador desejar imprimir a guia deverá 

utilizar a opção “Imprimir”. Para digitar uma nova guia do mesmo tipo clicar no ícone “Nova 
Guia”. Para excluir uma guia clicar no ícone “Excluir”. Em “Anexo Situação Inicial” o prestador 

possui a opção de preencher uma guia com informações sobre a situação inicial do beneficiário.  

Observe que, no momento da digitação das guias, o Saúde Connect as agrupa em um lote, para 

posterior envio deste lote de guias à Operadora.  

O Saúde Connect identifica o número do lote que está em aberto e incorpora a guia digitada a este 

lote.  Caso não haja lote em aberto, na primeira guia digitada, o sistema vai gerar um novo lote de 

digitação e agrupará as próximas guias digitadas neste lote aberto. É possível ainda escolher a 

opção NOVO no campo Lote para incluir a guia em um lote diferente do selecionado. 
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1.2  CONSULTAR OU ALTERAR GUIA 

Clicando na opção “Consultar ou Alterar Guia” e a tela a seguir será exibida. 
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Nesta tela o prestador poderá verificar as guias digitadas, seus respectivos lotes e situação 

destes. Poderá também acessar uma guia específica para alterá-la e/ou excluí-la (caso a situação 

seja “Em Digitação”, “Fechado” ou “Validação com Erro”) e imprimi-la (em qualquer situação). 

Para isto, o prestador deverá selecionar a guia e clicar em “Enviar”. 

 

Depois de clicar em “Enviar” a guia selecionada abrirá: 
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As ações necessárias serão tomadas e, ao final, deve-se clicar em “Salvar” e depois em 

“Retornar” para voltar à tela de CONSULTAR OU ALTERAR GUIA. 

 

2. LOTE DE GUIAS 

Ao término da digitação de todas as guias desejadas, o prestador deverá encaminhar os lotes para 

a Operadora. Fica a critério do prestador a formação dos lotes, se mensal, semanal, por tipo de 

guia.  

Clicar em FATURAMENTO para exibir o menu na tela.  

 

Ao clicar no menu FATURAMENTO a tela abaixo será exibida: 
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2.1 ENVIAR LOTE DE GUIAS DIGITADAS 

Clicando na opção “Enviar Lote de Guias Digitadas” a tela a seguir será exibida: 

 

Para enviar as guias para a Operadora selecione o lote que deseja enviar. Porém, antes de enviar, 

deve-se realizar a conferência das guias. Para isso clicar na opção “Relação de Guias”.  
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Em “Detalhamento de Guias” pode-se ver as guias que estão no lote com mais informações do 

que as encontradas na “Relação de Guias”. 
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Após conferência das guias, clicar na opção “Fechar Lote/Validar”. 
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Não havendo inconsistências, a situação do lote será alterada automaticamente para “Recebido” 

e será gerado o número do protocolo do envio. 

 

Após a validação com sucesso, são exibidas as seguintes opções: 

Imprimir Protocolo: Imprime o protocolo do envio do lote. 

 

Associar Documento Fiscal: Nesta opção o prestador poderá associar uma NOTA FISCAL, um 

RPA ou algum outro documento fiscal relativo ao lote em questão. Para isso, clicar no botão 

“Associar Documento Fiscal”.  

 



SAÚDE CONNECT 3.010 – FATURAMENTO ODONTOLOGIA 
 

12 
 

 

Se o documento estiver sido digitado, informar o NÚMERO DO DOCUMENTO e clicar em 

CARREGAR para localizar o documento. O sistema preencherá os dados do documento fiscal 

conforme digitado.  

Caso o documento esteja associado a outro lote o sistema mostrará conforme tela abaixo: 
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Se estiver correto, clicar em “SALVAR”. 

Para imprimir o documento que seja do tipo RPA, clicar em “IMPRIMIR RPA”. 

Guia de Comprovante Presencial: Caso haja uma ou mais guias de comprovante presencial 

associado ao lote de cobrança, o mesmo pode ser carregado por esta funcionalidade, informando 

o número da guia e carregando o documento escaneado. 

 

 

Caso haja inconsistências na validação do lote, será exibido um quadro apresentando resumo das 

inconsistências encontradas, e será gerado um “Relatório de Inconsistências” onde estas serão 

identificadas para que o prestador realize o acerto nas devidas guias e reenvie o lote novamente. 

 

As inconsistências poderão ser do tipo “Grave” e do tipo “Alerta”. As inconsistências graves 

impedirão que o arquivo seja enviado. As inconsistências de alerta serão informativas, não 

impedindo o envio do arquivo (neste caso haverá um botão “Enviar” para enviar o lote com 

inconsistência de alerta). 

Relatório de Inconsistências: exibe um relatório com detalhes das inconsistências encontradas. 
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2.2 ENVIAR LOTE DE ARQUIVO XML TISS 

Para o prestador que digitar as guias de atendimento em seu próprio sistema há a opção de 

encaminhar os arquivos XML para a Operadora através do Saúde Connect.  

Clicar em FATURAMENTO para exibir o menu na tela.  

 

Ao clicar no menu FATURAMENTO a tela abaixo será exibida: 

 

Clicar na opção “Enviar Lote de Arquivo XML TISS” e a tela a seguir será exibida. Clicar em 

“Browser” para que o prestador possa localizar o arquivo em seu diretório. 
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Depois de localizado e selecionado o arquivo, clicar em “Enviar”; 

 

Após clicar em “Enviar” a tela abaixo será exibida com o arquivo na situação “Fechado”. Clicar na 

opção “Validar” para que sejam validadas as informações constantes nas guias. Neste momento 

o sistema acionará todas as regras de auditoria definidas pela Operadora. 

 

 

Se houver algum erro no arquivo XML, ou o número do lote já constar no sistema, ou algum outro 

erro grave, o arquivo ficará na situação “Arquivo recebido inválido! Clique aqui para visualizar 
a relação de erros” 
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Ao clicar no link “Clique aqui para visualizar a relação de erros” Serão exibidos os erros em 

formato .pdf. Se o prestador preferir, poderá ver os erros em formato XML clicando em “Visualizar 
Resposta”. 

Ao clicar em “Validar”, não havendo inconsistências, a situação do lote será alterada para 

“Recebido” e estarão disponíveis para a impressão a “Relação de Guias” (relatório constando 

todos os atendimentos referentes ao lote enviado), o “Imprimir Protocolo” (um número de 

identificação para que o prestador acompanhe toda a tramitação do lote de guias junto à 

Operadora), o “Detalhamento de Guias” além da possibilidade de “Visualizar Arq.”, “Visualizar 
Resposta” e “Associar Documento Fiscal”.  

 

 

Ver item anterior 2.1 para detalhes das opções “Relação de Guias”, “Imprimir Protocolo”, 

“Detalhamento de Guias” e “Associar Documento Fiscal”. 

 

Havendo inconsistências, na situação do lote aparecerá uma mensagem de “Validação com 

Erros”. 
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Caso haja inconsistências na validação do lote, será exibido um quadro apresentando resumo das 

inconsistências encontradas, e será gerado um “Relatório de Inconsistências” onde estas serão 

identificadas para que o prestador realize o acerto nas devidas guias e reenvie o arquivo XML do 

lote novamente.  

Para reenviar o mesmo lote sem alterar seu número, será necessário que o anterior seja excluído, 

clicando em “Excluir”. 

As inconsistências poderão ser do tipo “Grave” e do tipo “Alerta”. As inconsistências graves 

impedirão que o arquivo seja enviado. As inconsistências de alerta serão informativas, não 

impedindo o envio do arquivo (neste caso haverá um botão “Enviar” para enviar o lote com 

inconsistência de alerta). 

Relatório de Inconsistências: exibe um relatório com detalhes das inconsistências encontradas. 
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2.3 CONSULTAR LOTE DE GUIAS 

Nesta funcionalidade o prestador poderá consultar a situação de todos os lotes de guias presentes 

no sistema. 

Clicar em FATURAMENTO para exibir o menu na tela.  

 

Ao clicar no menu FATURAMENTO a tela abaixo será exibida: 

 

Clicando na opção “Consultar Lote de Guias” e a tela a seguir será exibida. O prestador poderá 

consultar o lote através da situação do mesmo, conforme descrito abaixo. 

 

Caso o prestador não escolha a situação do lote, ao clicar em “Pesquisar” aparecerão na tela 

todos os lotes enviados por ele.  
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Os lotes ainda poderão ser filtrados pela data de envio ou número do lote ou do protocolo.

 

Nesta mesma tela o prestador poderá selecionar um lote, visualizar detalhes deste e seus 

respectivos relatórios. 

 



SAÚDE CONNECT 3.010 – FATURAMENTO ODONTOLOGIA 
 

20 
 

3. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ODONTOLÓGICO 

Nesta funcionalidade o prestador poderá visualizar o demonstrativo de pagamento odontológico, 

que é o retorno da análise e processamento do lote de fatura. 

Para isso, clicar em CONSULTAS E INFORMES para exibir o menu na tela.  

 

Ao clicar no menu CONSULTAS E INFORMES a tela abaixo será exibida: 

 

Para visualizar o demonstrativo clique na opção Demonstrativo de Pagamento Odontológico e 

a tela a seguir será exibida: 

 

Podem ser utilizados os filtros Data de Pagamento ou Período de Competência. Clicar em 

Pesquisar para que o sistema mostre os demonstrativos de pagamento. 
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Os demonstrativos poderão ser vistos no formato PDF clicando em Demonstrativo em PDF.  

3.1 DEMONSTRATIVO EM PDF 

Ao clicar no botão Demonstrativo em PDF a tela abaixo será exibida: 

 

 

Clicar no link para exibir o demonstrativo: 
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