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MANUAL DO AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELETROS-SAÚDE 
(Médico-hospitalar e terapias complementares) 

 

Prezado Credenciado, 

Com intuito de agilizar e facilitar o relacionamento e adequar processos de autorização e elegibilidade, o Eletros-Saúde 
disponibiliza o Autorizador Eletrônico Eletros-Saúde, que deverá ser utilizado em todos os atendimentos a 
partir do dia 01/07/2021. 

Este é o Manual do Autorizador Eletrônico Eletros-Saúde que contém orientações para acesso ao sistema, o novo 
modo de Atendimento e as formas de cobrança, para o qual solicitamos sua apreciação.  

As autorizações prévias em curso (já concedidas) deverão ser encerradas e novas autorizações deverão ser solicitadas 
através do Autorizador Eletrônico Eletros-Saúde. 

Todos os atendimentos deverão ser cobrados exclusivamente através do novo sistema, inclusive aqueles prestados 
antes de 30/06/2021. 

Para agilizar os processos de Autorização, é recomendado inserir em guia separada os procedimentos que requerem 
autorização prévia.  

Estamos à disposição através de nosso atendimento: atendimento@eletrossaude.com.br e (21) 2138-6000. 

Obrigado. 

Julho/2021 
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MANUAL DO AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELETROS-SAÚDE 
(Médico-hospitalar e terapias complementares) 

 
Conheça o Autorizador Eletrônico do ELETROS-SAÚDE para atendimentos prestados a partir de 01/07/2021.  
Mais facilidade para o seu dia-a-dia, mais agilidade para os beneficiários.  
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UTILIZANDO O AUTORIZADOR ELETRÔNICO ELETROS-SAÚDE 
 

PRÉ-REQUISITOS DE SISTEMA 
 
Para acessar o Autorizador ELETROS-SAÚDE fique atento: seu navegador de internet deverá estar com o uso de pop-
up e permissões liberados.  

  
Orientações: Clique com o botão direito do mouse sobre triângulo do cabeçalho do endereço do site e permitir os pop-
ups. (fig.abaixo). 
 

 
 
Não se preocupe. Isso não afeta sua segurança!  
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COMO ACESSAR O AUTORIZADOR 
 
Acesse o endereço eletrônico http://3030pip.cloudmv.com.br/mvautorizadorguias/ 
 
Em seu primeiro acesso “usuário” e “senha” são os mesmos: é o seu Código de Prestador junto a Operadora.  A 
senha poderá ser alterada após primeiro acesso.  

 
Obs.: O “Usuário” é o código do prestador junto a Operadora desconsiderando o(s) zero(s) à esquerda. A “Senha” 
também será o código do prestador junto a Operadora desconsiderando o(s) zeros(s) à esquerda e até os 06 
primeiros dígitos 
 
Exemplo:  
Código credenciado: 0012345 
Usuário no Autorizador Eletrônico: 12345; senha: 12345 
 
Para os novos credenciados o código de usuário e a senha são fornecidos previamente pelo ELETROS-SAÚDE. 
 
Em caso de dúvida, o prestador credenciado poderá solicitar seu código de usuário através do e-mail 
atendimento@eletrossaude.com.br  
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Emissões de Guias de Autorização para atendimento ao beneficiário  
 
Para solicitar Atendimento. (poderão ser solicitados exclusivamente os serviços que o Credenciado tenha contratado 
junto ao ELETROS-SAÚDE).  
 
Clique no botão "Nova Autorização" e, em seguida, em "Pesquisar Beneficiário”;  
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Se o Beneficiário não estiver com o cartão do plano, poderá ser localizado pelo nome ou CPF do “titular”.  
 

 
 
Ao clicar em pesquisar beneficiário preencher um dos campos da figura abaixo. 
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Após identificar o beneficiário, escolha o tipo de guia e clique no botão "Próximo".  
 

 
 

 
Consulta de elegibilidade do beneficiário 
 

Para consultar a situação de um beneficiário antes do atendimento digite nos campos de "parâmetros para pesquisa" 
o número da carteira do plano ou o CPF do beneficiário e clique no botão pesquisar. 
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Assim saberá a informação de nº cartão, nome completo, nome do plano, carências: 
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Preenchimento da GUIA TISS 
 

Preencha os dados solicitados. 
Campos contendo (*) são de preenchimento obrigatório.  
 
Atenção: Em todas as solicitações o pedido médico ou o laudo é obrigatório. 
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Adicionando procedimentos 
 
Adicione os procedimentos desejados na guia. Insira os códigos ou clique na opção procurar código:  Quando abrir a 
tela, escrever o nome parcial ou total do serviço que deseja incluir e o sistema mostrará todos os códigos com aquele 
nome.  

 

 
 
Depois de inserir todos os serviços, clique em "Confirmar":  
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Gerando a solicitação 
 
Para gerar a solicitação clique em “Confirmar”  
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  Página 13 de 38 

Rua Uruguaiana, 174 / 5º andar – Centro Rio de Janeiro – Brasil – CEP: 20.050-092 
Tel.: (21) 2138-6000 – www.eletrossaude.com.br 

Impressão da Guia 
 

Após confirmação da solicitação, a Guia TISS será gerada para impressão. Clique na imagem da “impressora”. 

 
Obs.: Para os procedimentos que necessitem de autorização prévia (lista no site) a guia ficará em análise no ELETROS-
SAÚDE, cumprindo os prazos já estabelecidos para liberação. 
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Execução do atendimento do Tratamento Seriado (Terapia) 

  

Tendo sido solicitado pelo credenciado a autorização para o tratamento seriado, conforme as etapas anteriores 
descritas, e autorizado pelo ELETROS-SAÚDE, será necessário o registro em sistema das datas de execução. 
 
Na data do atendimento da terapia registrar em sistema o serviço prestado, solicitando a assinatura do beneficiário na 

guia SP-SADT. Acessar “Histórico de Autorizações” e clicar no botão   - Editar/Complementar Guia. 
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Clicar na linha do procedimento, preencher a data de realização e a quantidade “1”. Clicar em Salvar.  

Importante: a quantidade é de “1” em cada data. 
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Reimpressão da guia SP-SADT para Faturamento 

 

Para faturar os atendimentos prestados a cada mês será necessário reimprimir a guia SP-SADT autorizada. Para 
tanto, clicar em “Histórico de Autorizações”, acessar a relação dos beneficiários autorizados, selecionar o 
beneficiário e clicar na impressora. 

 

 

 

 

Essa guia será utilizada para coleta da assinatura do beneficiário em cada data de realização e deverá será enviada 
junto com protocolo do Envio de Lote de Faturamento para o ELETROS-SAÚDE. 
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Consulta do histórico de solicitações/autorizações para impressão ou cancelamento de guia 
 

 
Para consultar Histórico de Solicitações: Clique em "Histórico de Solicitações" 
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Dicas de pesquisa 
 

Utilize os filtros de pesquisa para facilitar a localização das Guias:  
  
Você pode pesquisar por: Senha, Tipo de Atendimento, Período, Situação (Autorizado e Em Analise), Matricula.   
É possível reimprimir, fazer download, cancelar ou anexar documentos quando a guia possui status "Em Analise".  
Para reimprimir a guia basta clicar na imagem da “Impressora” 
 

 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Página 20 de 38 

 
 

 Rua Uruguaiana,174 / 5º andar Centro – Rio de Janeiro/RJ    Cep.: 20050-900          
 

Depois de visualizar a guia TISS selecionada, clique novamente na impressora e pronto!  
 

 
 
 
 
 

Cancelamento de Guias 
 
Para cancelamento de guia basta clicar no “X” na guia que deseja cancelar. É muito simples!  
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Confirme o nome do beneficiário e selecione motivo do cancelamento. Se necessário você poderá inserir uma observação. 
Em seguida, clique no botão "Confirmar". 
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Na tela seguinte será exibida a confirmação do cancelamento. Pronto! Guia cancelada!  
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EFETUANDO A COBRANÇA 

 
 
Para enviar lotes para Cobrança através do autorizador (sistema) do Eletros-Saúde 
 
Para enviar a cobrança pelo próprio autorizador do Eletros-Saúde. 
 
Esta funcionalidade permite criar e enviar o lote para cobrança de seus atendimentos. Para acessá-la, siga os passos:  
 
>> Clique em "Faturamento", em seguida >> Selecione a opção: "Lote de guias" 
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Depois >> clique em "+ Novo Lote". Em seguida, selecione o tipo de guia para compor o lote. Por último 
clique em: “Próximo”  

 

 
 

Na linha "Pesquise suas guias”, você deverá informar o período das guias que serão enviadas no lote.  Depois é só 
clicar no botão “Pesquisar".  
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Como resultado da pesquisa, as guias aparecerão no campo "Guias disponíveis”. Para enviá-las para o ELETROS-
SAÚDE, faça o seguinte:  
 

1° Selecione as guias; 2° Clique no botão “Incluir as selecionadas”; 3° Clique em: “Enviar p/ operadora”. 
  

 
Depois de clicar em “Enviar p/ operadora” você deve imprimir o resumo do lote. Para isso clique na imagem da impressora 
e, em seguida, clique em "Imprimir".  
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Anexar o protocolo às guias físicas e enviar conforme datas estipuladas no Calendário de Entrega de Faturas, divulgado 
no portal. 

Obs: O faturamento é composto de duas partes: arquivo físico (documental) e arquivo eletrônico. A data de recebimento 
considerada é a da entrega da documentação física com o protocolo do envio do arquivo eletrônico. 
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Para enviar lotes para Cobrança de arquivos XML gerados através de sistema próprio do credenciado 
 

1) Envio de XML nas versões a partir da 3.03.03  
 
Acessar o link http://3030pip.cloudmv.com.br/mvautorizadorguias/ 
 

>> Clique em "Faturamento", em seguida >>Escolher arquivo e Enviar Arquivo XML no Padrão TISS.  

 
 
Após o envio do arquivo XML, aguardar o processamento e verificar os dados de situação/comprovante e retorno do 
arquivo. 
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Em “Situação” Recebido, clicar na imagem da impressora para imprimir o protocolo.  
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Anexar o protocolo às guias físicas e enviar conforme datas estipuladas no Calendário de Entrega de Faturas, 
divulgado no portal. 

Obs: O faturamento é composto de duas partes: arquivo físico (documental) e arquivo eletrônico. A data de recebimento 
considerada é a da entrega da documentação física com o protocolo do envio do arquivo eletrônico. 
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Caso ocorram erros no envio, no campo “Situação” terá o status Problemas no XML, que poderão ser visualizados clicando 
no campo ao lado “Observação Rejeição”. Corrigir as inconsistências e reenviar o arquivo.  

 

 
 
2) Envio de XML até a versão 3.03.02  

Acessar o link http://3030pip.cloudmv.com.br/mvsaudeweb/#/login/prestador  

 

Efetuar login e clicar em envios de XML. 
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Clicar em comprovante para imprimir. 
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Anexar o protocolo às guias físicas e enviar conforme datas estipuladas no Calendário de Entrega de Faturas, divulgado 
no portal. 

Obs: O faturamento é composto de duas partes: arquivo físico (documental) e arquivo eletrônico. A data de recebimento 
considerada é a da entrega da documentação física com o protocolo do envio do arquivo eletrônico. 
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Análise de status de XML (para todas as versões) 

 

Tem como objetivo alertar o prestador sobre os erros ocorridos na validação do seu arquivo. A conferência é referente 
tanto a estrutura do xml bem como inconsistências encontradas em informações inseridas que difere do atendimento 
prestado ao beneficiário conforme contrato e autorizações fornecidas pela Eletros-Saúde. As validações são necessárias 
e, em comum acordo com as regras preconizadas pela ANS em seus manuais TISS conforme versões, para que seja 
analisado e pago corretamente os serviços prestados em sistema. 

O prestador, portanto, precisa visualizar o relatório de críticas encontradas na validação, disponibilizada pelo próprio 
portal e, realizar as correções para postagem novamente fazendo com que o sistema valide todo a cobrança em arquivo. 

Para visualizar o relatório de erros basta clicar no texto que informa: PROBLEMAS NO XML disponibilizado na coluna de 
dados do arquivo Situação; 

 

Situação: RECEBIDO 

Arquivo enviado para a operadora com sucesso. 

 

Situação: PROBLEMAS NO XML 

Arquivo com inconsistências no XML 
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Para verificação de protocolos postados/enviados (para todas as formas de cobrança) 

 
Fazer login, clicar em Faturamento, escolher a opção Lotes Guias/Recurso Glosa, informar o período de envio desejado e clicar 
em pesquisar.  
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Para consultar seu Extrato de Pagamento 

 
Obs: O extrato estará disponível para o prestador somente depois que o pagamento tenha sido aprovado. 

 

Para consultar o extrato clique em "Extrato de Pagamento”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Julho/2021 
 

 


