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Disponibilizar ambiente Web para que o credenciado execute o processamen-
to e faturamento (cobrança) dos procedimentos, acompanhar os pagamentos 
de faturas e emitir relatórios. 

Deve clicar no botão      . O site abrirá o relatório com valores de dedução de 
imposto, valor de glosa. O prestador poderá acompanhar também se a fatura já 
foi paga e a data em que foi realizado.

É possível verificar as guias não autorizadas, autorizadas, pendente, negado e 
cancelada. 

(Menu Solicitação > Faturamento de atendimentos)

Selecionando a opção de faturamento de atendimentos o credenciado será 
levado a tela de seleção de cobrança, basta selecionar o período a ser cobra-
do e clicar em “Faturar”. O sistema exibirá todos os procedimentos liberados e 
ainda não conciliados em faturas.

Para enviar o arquivo XML, é necessário escolher o arquivo. Após o carrega-
mento, caso tenha erro o site apresentara o relatório para que seja impresso.

Feita as correções o prestador pode enviar novamente o arquivo. 

Para visualizar os arquivos enviados anteriormente, deve clicar na 
opção             que o site en-
caminhar para o historio de envio:

Menu acompanhamento > Credenciado)
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OBJETIVO

RELATÓRIO DE VALORES PATRA EMISSÃO DE NF

PROCEDIMENTOS SOLICITADOS

FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS

ENVIO DE ARQUIVO XML

ACOMPANHAMENTO DOS FATURAMENTOS
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PARA RETIRAR AS GUIAS QUE NÃO SERÃO COBRADAS

INCLUSÃO DOS MATERIAIS E MEDICAMENTOS

PARA ALTERAR A DATA DE ATENDIMENTO

PARA INCLUSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS

O prestador deverá desmarcar os procedimentos, clicando no campo de 
seleção      , desta forma o procedimento não entrará no lote da fatura, este por 
sua vez poderá ser cobrado em outro momento.

funciona como a inclusão de taxas, deve clicar no botão      e site levará para 
outra pagina, pesquisando o material e/ou medicamento deve clicar duas 
vezes no selecionada, confirmar o valor e quantidade, clicar em                   e 
selecionar o próximo medicamento.
Obs.: É possível adicionar mais de um material sem precisar retornar a tela 
inicial da lista de guias, após adicionar o sistema apresentará uma lista, ao 
encerrar as inclusões clicar em          .

Após todas as inclusões, verificações e alterações o prestador deverá              
ou                  o envio do arquivo. 

Na coluna realização é possível fazer a alteração e incluir a data corresponden-
te ao atendimento do paciente.

o prestador deverá clicar na opção       , este botão está localizado a frente do 
campo de valor. O site encaminhará o prestador para a pagina seguinte onde 
é possível pesquisar pelo nome da taxa ou por código. Identificando a taxa é 
necessário clicar duas vezes, após confirmar o valor clicar em                     . O 
site automaticamente retornará para a pagina inicial com a relação das guias.
Obs.: É possível adicionar mais de um material sem precisar retornar a tela 
inicial da lista de guias, após adicionar o sistema apresentará uma lista, ao 
encerrar as inclusões clicar em         .
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CONFIRMANDO O ENVIO DA FATURA DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO

RELATÓRIOS

o sistema irá gerar o protocolo de envio para que o prestador faça a impressão. 
Este lote por sua fez ficará aguardando processamento. No ícone       é possível 
verificar o resumo da fatura, com nome dos paciente, data de atendimento, 
valores. 
Caso seja necessário fazer alguma correção, é possível estorna o faturamento 
no botão       . 

Esta opção só é possível caso as guias não tenham sido processadas. Para 
confirmar o processamento das guias deve-se verificar se já existe a data de 
processamento                         , caso exista uma data o arquivo não poderá mais 
ser modificado pelo prestador.

Emiti um relatório por período, que é possível verificar de uma forma simplifica-
da dos valores.

Para emissão do extrato sintético o prestador terá acesso ao relatório com a 
relação de pacientes, valores individuais, prestador a ser pago, dados bancários 
e valor bruto total.
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