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Prezados (as) Credenciados (as), 

 

Temos a satisfação de poder contar com a sua participação em nossa rede credenciada. E em virtude disso, 

preocupados com a melhoria do atendimento aos nossos beneficiários e a você, elaboramos estas instruções de 

utilização e preenchimento das guias, de acordo com o padrão Troca de Informações em Saúde Suplementar 

(TISS), determinado pela Resolução Normativa Nº. 114 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

 
Esta instrução destina-se a orientar os profissionais e as instituições da área de saúde, credenciados a Unafisco 

Saúde, sobre o padrão TISS, sanando as dúvidas de utilização das Guias. 

 
Observação: Nos formulários os campos em BRANCO são de preenchimento OBRIGATÓRIO, os campos CINZAS o 

preenchimento NÃO É OBRIGATÓRIO – preencher os campos somente quando necessário para atendimento. 
 
 

CONSULTA 
 
GUIA DE CONSULTA: Utilizada para faturamento de consultas eletivas realizadas em consultórios. 

 
 
 

EXAMES 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

solicitação e faturamento de exames, inclusive em paciente internado. 
 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para realização de EXAMES em complemento a GUIA DE SERVIÇO 

PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Essa guia é um instrumento de 

continuidade e complemento. Ela não existe sozinha, pois tem que estar sempre vinculada a uma guia 

principal – Guia SP / SADT. Esta guia NUNCA deverá substituir a fatura médica. 

 

TERAPIAS (Quimioterapia, terapia renal substitutiva (TRS), radioterapia e etc. 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

solicitação e faturamento de quimioterapia, terapia renal substitutiva (TRS), radioterapia e etc. 
 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para realização de EXAMES em complemento a GUIA DE SERVIÇO 

PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Essa guia é um instrumento de 

continuidade e complemento. Ela não existe sozinha, pois tem que estar sempre vinculada a uma guia 

principal – Guia SP / SADT. Esta guia NUNCA deverá substituir a fatura médica. 
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ATENDIMENTO DOMICILIAR 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

faturamento de procedimentos a nível domiciliar. 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para realização de EXAMES em complemento a GUIA DE SERVIÇO 

PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Essa guia é um instrumento de 

continuidade e complemento. Ela não existe sozinha, pois tem que estar sempre vinculada a uma guia 

principal – Guia SP / SADT. Esta guia NUNCA deverá estar ligada à Guia de Solicitação de Internação e NÃO  

deverá substituir a fatura médica-hospitalar.  

 
PEQUENA CIRURGIA 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

solicitação e faturamento de pequena cirurgia realizada a nível ambulatorial. 
 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para realização da PEQUENA CIRURGIA em complemento a GUIA DE SERVIÇO 

PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Esta guia é um instrumento de 

continuidade e complemento. Ela não existe sozinha, pois tem que estar sempre vinculada a uma guia 

principal – Guia SP / SADT. Esta guia NUNCA deverá substituir a fatura médica. 
 

 
TRATAMENTOS SERIADOS 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

solicitação e faturamento de procedimentos seriados: acupuntura, escleroterapia, fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicoterapia e etc. 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para realização da PEQUENA CIRURGIA em complemento a GUIA DE SERVIÇO 

PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Essa guia é um instrumento de 

continuidade e complemento. Ela não existe sozinha, pois tem que estar sempre vinculada a uma guia 

principal – Guia SP / SADT. Esta guia NUNCA deverá substituir a fatura médica. 
 

 
REMOÇÃO 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

solicitação e faturamento de remoção. 
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INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DOMICILIAR 
 

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO: Utilizada para solicitação de internação clínica, cirúrgica, obstétrica, 

pediátrica, psiquiátrica, domiciliar (home-care), day clinic (hospital dia). 

O pedido de prorrogação será feito pelos prestadores de serviço por meio de receituário médico e a 

autorização deverá ser registrada no verso desta guia, até que haja a padronização da GUIA DE PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO, a ser determinada pelo ANS. 
 

GUIA DE RESUMO DE INTERNAÇÃO: Utilizada para faturamento da internação clínica, cirúrgica, obstétrica, 

pediátrica, psiquiátrica domiciliar (home-care), day clinic (hospital dia). 

Observações: 

a) Honorário quando cobrado diretamente pelo profissional, deve-se utilizar a Guia de Honorário Individual. 
 
b) SADT’s quando cobrados diretamente pelos terceirizados, utilizar-se-à Guia de SP/SADT. 
 
c) A Guia de Honorário Individual e Guia de SP/SADT devem ser ligadas à Guia de Solicitação de 

Internação, que por sua vez, deverá ser referenciada na Guia de Resumo da Internação. 

     
 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários no atendimento do paciente em regime de INTERNAÇÃO em complemento a 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). Ela não existe sozinha, 

pois tem que estar sempre vinculada a uma guia principal – Guia de Resumo de Internação. Essa guia NUNCA 

deverá estar ligada à Guia de Solicitação de Internação e NÃO deverá substituir a fatura hospitalar. 
 

GUIA DE HONORÁRIO INDIVIDUAL: Utilizada para faturamento dos honorários profissionais pagos diretamente 

ao profissional, sem a interferência do hospital responsável pela internação. Quando os honorários forem 

cobrados pelo hospital, utiliza-se a GUIA DE RESUMO DE INTERNAÇÃO. 
 
 

PRONTO SOCORRO 
 

GUIA DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT): Utilizada para 

faturamento do atendimento em Pronto Socorro (consulta e demais procedimentos). 
 

GUIA DE OUTRAS DESPESAS: Utilizada para faturamento de materiais, medicamentos, aluguéis, gases e taxas 

que se fizerem necessários para atendimento do paciente no PRONTO SOCORRO em complemento a GUIA 

DE SERVIÇO PROFISSIONAL/SERVIÇO AUXILIAR DIAGNÓSTICO E TERAPIA (SP/SADT). 
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EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE GUIAS 
 
1) O beneficiário é atendido no ambulatório do HOSPITAL com uma fratura e o SERVIÇO DE RAIO X é terceirizado. 

Quais GUIAS serão encaminhadas à operadora? 
 

Respostas: 
  
A – HOSPITAL: Encaminha a GUIA SP/SADT que cobrará a consulta e os procedimentos, juntamente com a GUIA DE 

OUTRAS DESPESAS, que cobrará taxas de sala, serviços hospitalares em geral, materiais e medicamentos. 

 
B  - SERVIÇO DE RAIO X: Encaminha a GUIA DE SP/SADT que cobrará o procedimento de raio x. Se houver taxas, 

materiais ou medicamentos, enviará em anexo, a GUIA DE OUTRAS DESPESAS. 

 
Todas as GUIAS serão vinculadas através do número da GUIA SP/SADT  do Hospital (origem do atendimento). 
 
 

2) O beneficiário está internado para uma cirurgia com um AUXILIAR e um ANESTESIOLOGISTA. A conta é 

desvinculada, ou seja, cada médico manda sua conta para a operadora independente dos outros e do 

HOSPITAL. Os exames de LABORATÓRIO e de IMAGEM são terceirizados. 

 
Quais GUIAS serão encaminhadas à operadora? 
 
Respostas: 
 
A - HOSPITAL manda a GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO juntamente com a GUIA DE RESUMO DE 

INTERNAÇÃO e, em anexo, uma GUIA DE OUTRAS DESPESAS, onde cobrará taxas de sala, serviços hospitalares em 

geral, diárias, materiais e medicamentos. 

 
B - LABORATÓRIO e o SERVIÇO DE IMAGENS mandam separadamente uma GUIA DE SP/SADT. Se houver taxas, 

materiais ou medicamentos, também, encaminharão em anexo, uma GUIA DE OUTRAS DESPESAS. 

 
C - Os MÉDICOS cobrarão seus serviços na GUIA DE HONORÁRIOS INDIVIDUAIS. 
 
Todas as GUIAS serão vinculadas através do número da GUIA principal, ou seja, a GUIA DE RESUMO DE 

INTERNAÇÃO. 

 
3) O beneficiário está internado para um procedimento cirúrgico e os honorários médicos serão cobrados pelo 
HOSPITAL. Os exames de LABORATÓRIO e de IMAGENS serão cobrados por terceiros. 
 
A - HOSPITAL manda a GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO juntamente com a GUIA DE RESUMO DE 
INTERNAÇÃO e, em anexo, uma GUIA DE OUTRAS DESPESAS, onde cobrará taxas de sala, serviços hospitalares em 
geral, diárias, materiais e medicamentos. 
 
B - LABORATÓRIO e o serviço de imagens mandam separadamente uma GUIA DE SP/SADT. Se houver taxas, 
materiais ou medicamentos, também, encaminharão em anexo, uma GUIA DE OUTRAS DESPESAS. 
 
C - HOSPITAL registra os serviços dos médicos na própria GUIA DE RESUMO DE INTERNAÇÃO. 
Todas as GUIAS serão vinculadas através do número da GUIA principal, ou seja, a GUIA DE RESUMO DE 

INTERNAÇÃO. 


