
Manual de Utilização - FacGTO

      Nesta parte, iremos disponibilizar um manual de utilização do FacGTO.

1 – Objetivo:

O módulo FacGTO, objetiva simplificar o processo de autorização de tratamentos odontológicos, otimizando a comunicação entre o
prestador e a operadora.

 

2 – Fluxo de trabalho Autorização de Tratamento Odontológico

2.1 – Acesse o site da operadora, localize no site o ícone para acesso a área do prestador.

2.1.1 - Será exibida a página abaixo, selecionar o (Clínica e/ou Dentista), preencher os campo “Tipo de acesso” “Nome de Usuário” 
e  e clicar em “Senha” “Entrar”.

a) As informações de e  devem ser verificadas com a operadora.“Nome de Usuário” “Senha”

b) De posse das informações de para efetuar o “  Clicar no botão “ .login” Entrar”

c) Para alterar a senha padrão verificar o item  deste manual.4.3

 

 

2.2 – Após logado no sistema, será exibido o menu , para cadastro de um guia de tratamento odontológico.“Cadastrar”

2.2.1 - Na aba  os itens sinalizados com o (*) são de preenchimento obrigatório:“Guia”

a) Item  data da solicitação.“3 - Emissão da Guia”

b) Item deverá ser informado código da carteira e/ou nome do beneficiário.“8 - Número da Carteira” 

 



 

2.2.2 – Na aba :“Contratado”

a) Os campos 20, 21, 22 e 23 são preenchidos automaticamente.

b) Os campos 25, 26 e 27 são de preenchimento obrigatório.

 

 

            2.2.3 – Na aba :“Procedimentos”



a) Para inserir um procedimento clique no ícone Inserir 

 

 

b) No campo informar o código do procedimento, quando houver necessidade informar o ““Procedimento” “Dente”,  Região”, “Face”
e a quantidade , clicar no ícone Confirmar para salvar o procedimento.“Qtde”

 

 



 

c) Para alterar um procedimento, clicar sobre o procedimento que deseja alterar, em seguida clicar no ícone Alterar

 

 

d) Para excluir um procedimento, clicar sobre o procedimento que deseja remover, em seguida clicar no ícone Cancelar

 



 

e) Para inserir novos procedimentos, clicar no ícone Inserir , repetir o processo descrito no item 2.3.

 

2.2.4 – Na aba , nada deve ser informado, uso exclusivo da operadora.“Perito”

 

 

2.2.5 – Na aba , o laudo sempre deve ser informado.“Laudo”

Obs: Digite na área de texto livre, anexe os documentos com os laudos.

 



 

2.2.6 – Na aba  são apresentadas 02 opções e“Documentos” – “Pre-tratamento”  “Pós-tratamento”.

Todos os procedimentos que necessitam de autorização prévia, sendo obrigatórios anexar:Pré – tratamento: 

- Laudo

- Periograma

- Raios-X inicial/final

-Justificativa



- TCLE

OBS: Caso não sejam encaminhados os documentos citados, o pedido de autorização será negado.

 

2.2.6.1 - Para inserir um documento/imagem de Pré-tratamento, clicar no botão  na área Pre-tratamento, será“Selecionar arquivo...”
aberta uma janela mostrando o conteúdo do seu computador (vide imagem abaixo). Navegar até o documento que deseja enviar,
selecionar o documento e clicar em “Abrir”.

2.2.6.2 - Para confirmar o envio do documento, clicar em “Adicionar”.

2.2.6.3 - Após clicar em  será mostrado uma lista com os procedimentos cadastrados para que o documento seja“Adicionar”



associado a algum procedimento solicitado na guia, marque o procedimento ao qual o documento deve ser associado,Clicar em radio
x, confirmar.

 

OBS: Antes de salvar, confirmar a marcação no procedimento desejado.

 

2.2.6.4 - Se desejar clicar no ícone e digite o texto na caixa e clique em .“Adicionar descrição a todos os arquivos” “Descrição” OK

 



2.2.6.5 - Clique no ícone para incluir o tratamento. Caso o tratamento seja autorizado automático, encerrar guia ou

cancelar solicitação.

 

Se autorizado automático ou pelo auditor pode imprimir a GUIA



Pós – tratamento: Será utilizado para comprovação da realização do tratamento, para os procedimentos que necessitam de  Raio – X
Final.

2.2.6.7) Para inserir um documento / imagem de Pós-tratamento, clicar no botão na área Pós-tratamento, será“Selecionar arquivo...”
aberta uma janela mostrando o conteúdo do seu computador (conforme abaixo). Navegar até o documento que deseja enviar,
selecionar o documento e clicar em “Abrir”.

OBS: Seguir o item 2.5.1.2 deste manual.

 

 

2.2.6.8 - Clique no ícone  para encerrar guia e para cancelar solicitação (sem retorno)  ou quando a guia estiver como
guia realizada o encerramento esta completo.

2.2.6.9 - Clique no ícone na impressora para imprimir a guia escolhida  .

 

 



OBS: Posterior a todos estes passos de autorização, o prestador seguira os passos de faturamento eletrônico(FacFatPrest).

3 – Pesquisar Guias

3.1 – Para pesquisar uma guia, clicar no ícone    na barra de menu.“Pesquisar”

 

3.2 - Para pesquisar “ ”, marcar essa opção, informar o número da guia de tratamento e clicar em “Pesquisar”.Por número da guia



3.3 - Para pesquisar “ ”, marcar essa opção e informar a senha da guia e clicar em “Pesquisar”.Por senha

 

 

3.4 - Para pesquisar “ ”, marcar essa opção, informar as datas final e inicial e ou o nome do beneficiário, marcarPor intervalo de data
nas caixas de seleções o Status da guia e clicar em “Pesquisar”.

 

 

 

4 - Algumas funcionalidades do portal FACGTO



4.1 – Ler os avisos e ver os arquivos enviados clicar no ícone na barra de menu.

4.2 – Para alterar a senha clicar no ícone na barra de menu.

4.3 – Informar a , informar a e confirmar a nova senha em  clicar no botão .“Senha atual” “Nova senha” “Confirmação”, “Trocar”

4.4 – Para alterar o endereço de e-mail clicar no ícone   na barra de menu.

4.4.1 – Informar o novo endereço de e-mail em  confirmar o endereço informado em “Informar o novo e-mail”, “Repita o novo
e clicar no botão e-mail” “Confirmar”.

 

 

4.5 – Para acessar o sistema WebPlan clicar no ícone na barra de menu.

4.6 – Para sair do sistema FacGTO clicar no ícone na barra de menu.
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