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Circular – 040/2010 
 

  Brasília- (DF), 18 de outubro de 2010. 
 

À 
Rede Credenciada – Unafisco Saúde  
 
 
Assunto: Instrução Normativa (IN) Nº. 43 – Definição de Critérios para assinatura das Guias TISS 

 
 

Prezado Credenciado, 
 
 
Por força da Instrução Normativa – IN Nº 43, de 20 de agosto de 2010, da diretoria de Desenvolvimento Setorial - 

DIDES, editada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar fora estabelecido os critérios para a assinatura 

dos beneficiários ou seus responsáveis nas guias TISS. 

 

Assim sendo, em cumprimento a legislação em vigor, as guias no padrão TISS deverão conter assinatura nos 

seguintes expedientes administrativos obedecendo às instruções abaixo: 

�  Nas guias de consultas; 
�  Nas guias de solicitação e de realização de serviço profissional/serviço auxiliar de diagnóstico e terapia – P/SADT; 
� Nas guias de solicitação de internação; 

� Nas guias de consulta e de tratamento odontológico a serem transacionadas eletronicamente, a assinatura 
ocorrerá exclusivamente na lista presencial, conforme Anexo da presente Instrução Normativa, disponível na 
página da internet www.ans.gov.br; 
� Nas guias de consulta e de tratamento odontológico a serem, excepcionalmente transacionadas em papel, a 

assinatura ocorrerá na própria guia de consulta; 
� Na guia de SP/SADT a ser utilizada eletronicamente para atendimento ambulatorial referente a consultas com 

procedimentos, a assinatura ocorrerá exclusivamente na lista presencial, conforme Anexo I da presente Instrução 
Normativa; 
� Na guia de SP/SADT a ser utilizada eletronicamente para atendimento ambulatorial referentes a pequenas 
cirurgias, terapia e procedimentos de alta complexidade, a assinatura ocorrerá na própria guia de SP/SADT; 
� Na guia de SP/SADT a ser, excepcionalmente transacionada em papel, a assinatura ocorrerá na própria guia de 
SP/SADT; 
� No caso de internação do beneficiário, qualquer que seja a forma do envio do faturamento (eletrônico ou em 
papel), a assinatura ocorrerá somente na guia de solicitação de internação, devendo estar vinculados a ela, todos 
os laudos, anexos e conjunto de documentos que complementam a conta hospitalar. 
 

Na certeza do fortalecimento da nossa parceria, permanecemo-nos à disposição para quaisquer informações 

adicionais por meio dos telefones: (61) 2103-5204 / 2103-5206.  

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Maria Simone Santos Araújo 
Gerente - Unafisco Saúde 


