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Este manual se propõe a prestar orientações básicas aos
prestadores sobre o atendimento aos beneficiários do
Programa TRT5-Saúde. Tentamos abordar aqui as principais questões,
lembrando que, devido às diversas situações que podem ocorrer no
dia a dia de um prestador, não é possível contemplar tudo o que,
excepcionalmente, acontece durante um atendimento.
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1. Identificação do beneficiário
1.1. Documentos que devem ser solicitados ao beneficiário no atendimento
Carteira de Identificação do TRT5-Saúde, acompanhada de documento de identidade oficial.

1.2. Como proceder quando o beneficiário não portar a carteira do plano
Verifique a elegibilidade do beneficiário no site http://saude.trt5.jus.br:

Clique em Prestador e selecione Sistema de Autorização e Faturamento do TRT5-Saúde.
Abra a tela do Sistema TRT5-Saúde:
a. Coloque login e senha (enviados previamente por email, conforme formulário de
Ficha de Cadastro para recebimento de login e senha). Dúvidas em relação à senha,
ligue para (71) 3319-7112.

b. Clique em Consulta >Pequisar Beneficiário ou Verificar Elegibilidade de Beneficiário.

Pesquisar Beneficiário

um ou outro

c. Clique na lupa e informe o nome ou matrícula do beneficiário. Após, clique em Consultar.

c. Digite o Nº Carteira ou o Nome do Beneficiário nos campos específicos

c. Depois, clique em Consultar.

c. Clique no Nome do Beneficiário

c. Clique em Consultar

c. Aparecerá a tela com as informações desejadas

1.3. Sistema TRT5-Saúde fora do ar: como verificar a elegibilidade do beneficiário e
pedir autorização
O site do TRT5-Saúde disponibiliza em PDF a relação dos seus beneficiários, que poderá ser
consultada online ou fazendo o download.
Pode-se, também, entrar em contato com o TRT5-Saúde pelos telefones
(71) 3319-7111/7817 ou 7112, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
Para fazer o pedido de autorização, envie a solicitação pelo e-mail trt5saudeauditoria@trt5.jus.br.

Observação
É recomendável entrar antes em contato por telefone

2. Autorizações
2.1. Prazos de validade dos pedidos médicos, das autorizações e do faturamento:
Pedido médico – 90 dias
Autorização – 60 dias
Faturamento – até 180 dias da data do atendimento
2.2. Procedimentos que necessitam de autorização prévia:
• Internações de qualquer natureza
• Procedimentos cirúrgicos
• Procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, cujos valores da tabela TRT5-Saúde
seja igual ou superior a R$ 500 – considerar o valor unitário.
• Qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico em que seja necessária
a participação de médico anestesista.
• Doppler colorido
• Tratamentos clínicos e hospitalares na especialidade de oncologia
• Procedimentos e exames na especialidade de oftalmologia, exceto:
1. Consulta
2. Tonometria
3. Curva tensional diária
4. Campimetria manual
5. Exame de motilidade ocular
(teste ortóptico)
6. Mapeamento de retina
7. Oftalmodinamometria

8. Teste e adaptação de lentes de contato
9. Tonografia
10. Visão subnormal
11. Gonioscopia
12. Teste de sensibilidade de contraste
13. Biomicroscopia de fundo
14. Avaliação de vias lacrimais

• Tratamentos seriados
Psicoterapia
Fonoaudiologia
Fisioterapia
Acupuntura

RPG
Hidroterapia
Terapia ocupacional
Nutricionista

• Procedimento na especialidade de dermatologia

É recomendável consultar Atendimento-Normas e Diretrizes no site saude.trt5.jus.br, em Prestador
(http://saude.trt5.jus.br/sites/default/files/saude/PRESTADOR/ atendimento_-_normas_e_diretrizes_novo_
edital_2016_fat._site.pdf)
Cabe ao prestador a emissão da Guia de Atendimento Médico, que deverá ser assinada pelo
beneficiário ou por seu representante.
O pagamento dos atendimentos médico-hospitalares será glosado nos casos em que não for
apresentada a Guia de Atendimento Médico assinada pelo beneficiário ou seu representante,
com identificação da data e horário de sua emissão, acompanhada de respectivo pedido
médico original ou de relatório médico. Dúvidas, ligar para (71) 3319-7819.
2.3. Como solicitar autorização de procedimentos
As autorizações para procedimentos médicos, fisioterápicos, laboratoriais, tanto em hospitais como
em clínicas, são solicitadas diretamente pelo prestador de serviço por meio do Sistema TRT5-Saúde
(consultar Atendimento-Normas e Diretrizes, no site saude.trt5.jus.br).
Ao preencher a guia de solicitação, os campos do Contratado Solicitante deverão ser preenchidos
com os dados do Contratado Executante (este último é preenchido automaticamente).
a. Clique em Prestador e selecione (primeira opção no centro da tela) Sistema de Autorização
e Faturamento do TRT5-Saúde.

b. Abra o Sistema TRT5-Saúde (Sistema de Autorização e Faturamentos).
Coloque login e senha (enviados previamente por email,
conforme formulário de Ficha de Cadastro para recebimento de login e senha).
Caso ainda não possua, solicitamos entrar em contato pelo fone (71) 3319-7112.

Observações:
1. Há três tipos de perfis de senha que funcionam da seguinte forma:
a – A senha que dá acesso à elegibilidade e à solicitação de autorização
(perfil Prestador médico autorização)
b – A senha que dá acesso à elegibilidade e ao faturamento
(perfil Prestador médico faturamento)
c – A senha que dá acesso aos dois anteriores e a outras informações
(perfil Prestador médico)

2. Não há necessidade de ter uma senha para cada pessoa que vai operar
o Sistema TRT5-Saúde. O login e a senha podem ser feitos em nome do
responsável pela unidade e repassados para os demais colaboradores,
já que a restrição é previamente definida.

c. Coloque o mouse em Autorização

d. Clique em Solicitar Procedimento

e. Para obter acesso à Guia de Solicitação, clique em Incluir.
Será aberta a tela da guia selecionada conforme o tipo. Após preenchimento, a Guia de Solicitação
deverá ser salva.
É recomendável escanear os pedido(s) médico(s) e/ou relatório(s) em formato PDF para anexar
ao pedido de autorização via sistema.

f. Como preencher a Guia de Solicitação
1. Preencher todos os campos com asterisco* (informações obrigatórias)
2. Clique em Adicionar Procedimento
3. Selecione:
Tabela TUSS para os códigos CBHPM
(procedimentos médicos, exames médicos etc.)
Tabela TRT5-Saúde para demais procedimentos
(fisioterapia, RPG, pilates, psicologia etc)

4. Digite o código do procedimento
5. Digite a quantidade
6. Clique em Adicionar
7. Conferir todos os dados
8. Clicar em Salvar (canto superior, à direita da tela)
9. Após salvar, o sistema disponibiliza um ícone no canto superior direito para
anexar o(s) pedido(s) médico(s) ou relatório(s) (opção Anexar Arquivos).
10. Se necessário, clique em Anexar Arquivos
11. O sistema solicitará Selecione Arquivo. Localize o arquivo no seu
computador -- deverá estar em formato PDF.
12. Digite a descrição do documento.
13. Clique em Adicionar Anexo
14. Se necessário repita os passos 11, 12 e 13 para mais de um documento.
15. Aguarde análise do Setor de Autorização do TRT5-Saúde.
Em caso de dúvida, ligar para (71) 3319 7819.
16. O prestador deverá aguardar a análise do pedido de autorização
diretamente no sistema (online):
Clique em Autorização, Solicitar Procedimento, Consultar,
e acompanhe a coluna Situação.

Observações
O sistema não atualiza a tela automaticamente. É necessário clicar no botão Autorização,
Solicitar Procedimento, Consultar ou simplesmente clique na tela F5 – que atualiza o sistema –
de tempos em tempos para acompanhar o processo de autorização.
Normalmente a autorização ocorre de forma célere. Em dias úteis temos auditores das 8h às 18h.
Sempre que possível, é recomendável digitar o pedido de autorização com antecedência
à presença do beneficiário.

Fone Auditoria (71) 3319 7819.

g. Quando a guia for salva, o sistema fará o envio automaticamente para a auditoria médica do TRT5-Saúde.
Consultar Atendimento-Normas e Diretrizes no site.

2.4. Atendimento nos casos de Urgência e Emergência
Autorização – Os atendimentos de Urgência e Emergência não necessitam de prévia autorização do
TRT5-Saúde. A prioridade sempre deve ser o atendimento ao beneficiário.
Solicitação de autorização:
Pagamento – Após o atendimento, a solicitação deve ser encaminhada pelo Sistema
TRT5-Saúde para ser efetivado o pagamento dos serviços prestados.
Fim de semana e feriado ou entre as 18h e 8h (de segunda a sexta-feira) – Quando ocorrer o
atendimento nos finais de semana ou feriados ou à noite nos dias úteis, a solicitação deve ser
encaminhada no primeiro dia útil subsequente. O prestador pode dar entrada no sistema
imediatamente, a análise é que ocorrerá em dia útil.

Documentos necessários
Na solicitação de autorização deverá constar:
1. Relatório médico circunstanciado ou o pedido médico, quando for o caso
2. Relação dos procedimentos realizados, acompanhada de lista dos materiais descartáveis,
dos medicamentos, das órteses, próteses e dos materiais especiais utilizados no atendimento

2.5. Atendimentos eletivos que necessitam de autorização prévia em dias e
horários sem expediente no TRT5-Saúde
Quando o atendimento ocorrer entre as 18h e 8h (de segunda a sexta-feira) ou em qualquer horário
nos finais de semana ou feriados, o prestador deverá encaminhar as solicitações de autorizações até
o primeiro dia útil subsequente ao do atendimento. O prestador pode dar entrada no sistema
imediatamente, a análise é que ocorrerá em dia útil.
2.6. Solicitação prévia de autorização
A antecedência é recomendável, pois permite a agilização do atendimento. O prestador
pode antecipar a solicitação por até vários dias antes.
Para isso, é imprescindível ter em mãos o pedido médico para ser enviado para o
TRT5-Saúde para análise e autorização no momento da solicitação.
2.7. Pedido de autorização deve ser acompanhado pelo Sistema TRT5-Saúde
O resultado do pedido de autorização, após análise da auditoria, deverá ser
acompanhado diretamente pelo Sistema TRT5-Saúde.
A autorização somente em casos excepcionais poderá ser dada por e-mail ou por telefone.
Caso você tenha saído do Sistema TRT5-Saúde enquanto aguarda a autorização, vá novamente
à tela Autorização/Solicitar Procedimento. Informe a matrícula ou o nome do paciente
e verifique o resultado, clicando em Consultar.
Atenção

!

O Sistema TRT5-Saúde não se atualiza automaticamente. Assim, não deixe a tela de autorização congelada.
Periodicamente, clique na tecla F5 para atualizar as informações. Não raras vezes, o prestador e,
consequentemente, o beneficiário ficam esperando desnecessariamente por uma autorização que,
efetivamente, já está concedida.

2.8. Como obter a autorização no menor tempo possível
Para agilizar as autorizações e otimizar o atendimento, evite pendências. Envie, de uma só vez, todos os
documentos necessários para uma correta análise dos auditores.
Muitas autorizações ficam pendentes por causa de documentação incompleta, tais como o não envio de
pedido médico, relatórios, resultados de exames anteriores, laudos circunstanciados com detalhamento
da justificativa do pedido de procedimento ou de exame, três orçamentos de empresas distintas quando
o procedimento exige OPME, entre outros.

3. Faturas
O prestador deve encaminhar as faturas físicas acompanhadas das respectivas guias, conforme
tabela e cronograma abaixo:
Grupo 1 – Hospitais, associações médicas e prestadores localizados fora de Salvador
e da Região Metropolitana.
Entrega das faturas: dias úteis, 1º e 2 de cada mês, das 8h às 15h30.
Grupo 2 – Clínicas médicas, laboratórios e os demais prestadores médicos não
abrangidos pelo grupo 1.
Entrega das faturas: dias 19 e 20 de cada mês, das 8h às 15h30.

!

Atenção
Quando essas datas recaírem em dia não útil, a entrega poderá ser realizada no primeiro dia útil
subsequente. No mês de dezembro, todos os grupos deverão entregar as faturas no período
de 1º a 5 de dezembro.

Para envio de arquivo XML utilize o sistema do TRT5-Saúde:

Faturamento
Manter Lote de Guias
Arquivo XML (canto superior a direita)

4. Como preencher as guias de atendimento
O preenchimento das guias segue o padrão ANS, assim como o de outros planos de saúde:
I) Individualização do Beneficiário
II) Descrição do(s) procedimentos(s) realizado(s), com o respectivo código das tabelas referenciadas
do Programa TRT5-Saúde, não esquecendo da assinatura do beneficiário e da assinatura
e carimbo do credenciado
III) Data e horário do atendimento
As guias de atendimento deverão estar acompanhadas do pedido médico ou do relatório médico,
quando for o caso.
Só poderão ser encaminhadas até 100 guias de atendimento de um mesmo tipo
(Guias de Consulta, SP/SADT, etc) por lote.

5. Recolhimento de impostos
O ISS será automaticamente retido na fonte pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
no momento do pagamento das faturas. Caso a instituição seja isenta da retenção, deverá,
antecipadamente, apresentar documento emitido pelo município informando a isenção.
Mais informações fale com a Coordenação de Contabilidade do TRT5-Saúde, (71) 3319-7148.

6. Manuais
É recomendável a leitura dos dois manuais disponíveis no site saude.trt5.jus.br/prestador:
Manual do Prestador
Manual do Sistema

7. Tabelas
Tabelas para configuração do Sistema do Prestador e versão TISS utilizadas pelo Sistema TRT5-Saúde:
1. Tabela de procedimentos médicos CBHPM nº 16
2. Tabela Fisioterapia, RPG, Pilates, Psicologia, Paramédicos etc nº 94
3. Tabela Materiais e Medicamentos: Simpro nº 12 e Brasindice nº 5
4. Versão TISS do nosso sistema 2.02.01
5. Tabela CBHPM com valores calculados da seguinte forma:
CBHPM 5ª Edição, notícia de 2009, UCO R$ 9,96 (redutor de 17%) e Porte com redutor de 6%

8. Contatos TRT5-Saúde
http://saude.trt5.jus.br.

Geral

(71) 3319-7818

faleconoscosaude@trt5.jus.br

Faturamento

(71) 3319-7818

trt5saudefaturamento@trt5.jus.br

Auditoria

(71) 3319-7819

trt5saudeauditoria@trt5.jus.br

Credenciamento e contratos

(71) 3319-7112

trt5saudecontratos@trt5.jus.br

Gestor

(71) 3319-7820

trt5saudegestor@trt5.jus.br

