SAUDI – Recurso de Glosa
Acessar o site SAUDI, logar com usuário e senha definidos como “rev” que é o acesso para
realizar o recurso de glosa.
http://paranaclinicas.saudi.com.br/
Ao acessar o sistema escolher a modalidade que será realizado o recurso:

Conta Hospitalar ou SP/SADT > Guias ONLINE > Digitar Guias de Recurso de Glosa

Clicar em "Registrar uma nova Guia de Recurso de Glosa"

Em Dados do recurso do protocolo > Clicar no ícone (Binóculo) Campo 8-Número do Lote

Em Nº Protocolo: Digita o Número do Protocolo Eletrônico > clicar em "Buscar". Na lista,
marcar na bolinha ao lado do Nº Protocolo, clicar em "Buscar".

Em Dados do recurso da guia > Clicar no ícone (Binóculo) e Clicar em "Buscar"

Na lista, marcar na bolinha ao lado do Nº Guia do recurso, clicar em "Confirmar"

Seguindo com a barra de rolagem para o lado direito, clicar no primeiro disquete para
confirmar. Aparecerá a mensagem "Recurso Guia Inserido com Sucesso" clicar em OK

O SAUDI vai inserir uma linha com os campos > Clicar no ícone (Binóculo) e Clicar em "Buscar"
> Aparecerá a Lista de itens com possibilidades de Recursos > Na lista, marcar na bolinha ao
lado do item a ser recursado, clicar em "Confirmar" > Seguindo com a barra de rolagem para o
lado direito, preencher os campos e, clicar no primeiro disquete para confirmar. (19-Data
de Realização, 20-Data Final período, 21-Tabela, 22-Procedimento / Item assistencial, 23Descrição, 24-Grau de Participação, 25-Código da Glosa, 26-Valor Recursado, 27Justificativa do Prestador, 28-Valor Acatado e 29-Justificativa da Operadora.

Aparecerá a mensagem "Recurso de Item Inserido com Sucesso" clicar em OK

Se quiser recursar outro item, clicar novamente no icone (Binóculo) e Clicar em "Buscar"
Em Totais (R$) > Preencher o Campo 32-Data do Recurso

Em Próximo Passo > Trocar para GUIA REGISTRADA

Conta Hospitalar ou SpSadt> / Guias ONLINE / Encaminhar Recurso de Glosa para Operadora

Nesta etapa do processo o SAUDI relaciona as Guias de Recurso de Glosa, digitadas ONLINE,
que estão sem erros de validação e prontas para serem encaminhadas para a próxima etapa
do processo de Reanálise AUDITORIA TÉCNICA da Operadora
Clicar em "Buscar" > Na lista, marcar as Guias a serem recursadas > O SAUDI irá gerar um
protocolo de Entrega:

