


Comunicado

A Smile Saúde inova mais uma vez e
buscando sempre aprimorar os processos
relacionados aos nossos prestadores, com a
finalidade de facilitar, otimizar e agilizar o processo
de liberação no atendimento, informamos que está
disponível em nosso Prestador Online as áreas para
Solicitação PAC (Procedimento de Alta
Complexidade), Cirurgia eletiva e Internação de
Urgência, onde os nossos prestadores poderão
solicitar, acompanhar e se comunicar com o Setor de
Auditoria Médica de forma facilitada e totalmente
eletrônica no que se refere a essas solicitações.

Veja o passo-a-passo...



Prazos máximos de 

Atendimento

Após o período de carência, o beneficiário terá direito ao
atendimento, conforme segmentação do plano (se ambulatorial
ou hospitalar com ou sem obstetrícia; se referência), e este
atendimento deverá ocorrer dentro dos prazos máximos.

Serviços
Prazo máximo de 

atendimento (em dias 

úteis)

Consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia 07 (sete)

Consulta nas demais especialidades 14 (catorze)

Consulta/ sessão com fonoaudiólogo 10 (dez)

Consulta/ sessão com nutricionista 10 (dez)

Consulta/ sessão com psicólogo 10 (dez)

Consulta/ sessão com terapeuta ocupacional 10 (dez)

Consulta/ sessão com fisioterapeuta 10 (dez)

Consulta e procedimentos realizados em consultório/ clínica com cirurgião-
dentista

07 (sete)

Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime 
ambulatorial

03 (três)

Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial 10 (dez)

Procedimentos de alta complexidade (PAC) 21 (vinte e um)

Atendimento em regimento hospital-dia 10 (dez)

Atendimento em regime de internação eletiva 21 (vinte e um)

Urgência e emergência Imediato

Consulta de retorno
A critério do profissional 

responsável pelo 
atendimento

Fonte ANS: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/prazos-maximos-de-atendimento



Prestador Online

Para ter acesso á funcionalidade deverá
acessar o site https://www.smilesaude.com.br/ e
seguir os seguintes passos:

1. Clique no botão Para o prestador;

2. Faça seu login e digite sua senha;



Pedido de PAC

A ferramenta proporciona autorizar e acompanhar os
pedidos de forma facilitada, sem a necessidade de
direcionar o beneficiário até a Filial ou entrar em contato
com a Central de Atendimentos para solicitar autorização.

Clicar em Pedir Agora;



Ao clicar em ‘Pedido de PAC’, os campos deverão ser
preenchidos de acordo com as etapas 1, 2, 3 e 4.

Pedido de PAC

1. Ao inserir o Código do beneficiário aparecerá a 
identificação do usuário para confirmação;



Pedido de PAC

1. Digitar o nome ou CRM do médico solicitante;
2. Selecionar Executante;
3. Especialidade do executante;



O procedimento poderá ter uma parametrização de 
anexos obrigatórios para análise do Setor de Auditoria 
Médica.

Pedido de PAC
1. Digitar código do Procedimento;
2. Informar quantidade solicitada;
3. Caso tenha mais de um procedimento na solicitação 

clicar no sinal de       para acrescentar. 



Pedido de PAC

Por fim, informe o CID (Código ou descrição), pode 
buscar no botão         e acrescente a Hipótese diagnóstica.

Em seguida acione                     .   

O exame pode ser autorizado automaticamente ou ir
para a análise do Setor de Auditoria Médica, dependendo
da análise do algoritmo de liberação automática.



Pedido de PAC

Caso o pedido não seja autorizado automaticamente 
irá para a análise da Auditoria Médica e poderá ser 
acompanhado no caminho:   

Preencher um dos campos abaixo para acompanhar
solicitações.

Seguir o mesmo caminho inicial e clicar em Listar Pedidos;



Cirurgias Eletivas

A ferramenta proporciona autorizar e acompanhar os
pedidos de forma facilitada, sem a necessidade de
direcionar o beneficiário até a Filial ou entrar em contato
com a Central de Atendimentos para solicitar autorização.

Clicar em Solicitar Cirurgia;



Ao clicar em ‘Solicitar Cirurgias’, Preencher os
campos correspondentes conforme contrato.

Cirurgias Eletivas



Cirurgias Eletivas

Os anexos serão preenchidos conforme o
procedimento selecionado pelo médico na etapa anterior
serão pré-requisitos para análise do Setor de Auditoria
Médica.

Clicar em Solicitar Cirurgia;



Cirurgias Eletivas

Registrar telefone para contato, para que seja
informado quando o procedimento for liberado, após
avaliação da auditoria médica.

Clicando no botão “Realizar Solicitação” a solicitação será
encaminhada para a análise da Auditoria Médica e poderá
ser acompanhado em Listar Solicitações



Cirurgias Eletivas



Solicitação de Internação e 

Prorrogação

A ferramenta proporciona autorizar e acompanhar os
pedidos de forma facilitada, sem a necessidade de
direcionar o beneficiário até a Filial ou entrar em contato
com a Central de Atendimentos para solicitar autorização.

Clicar em Solicitar Cirurgia;

Ao clicar em ‘Internação de Urgência’> Solicitar
Internação, visualizará uma tela com a listagem das guias
de consulta de urgência liberadas nas últimas 12 horas,
podendo a mesma ser evoluída para uma internação,
como a imagem exibe a seguir.



Solicitação de Internação e 

Prorrogação

É permitido também anexar a solicitação de exames
para facilitar análise.



Solicitação de Internação e 

Prorrogação

Evoluindo a consulta de urgência para uma internação, o
prestador visualizará uma tela com as etapas de
preenchimento para geração da guia de internação, como
demonstra as imagens a seguir de forma autoexplicativa.

Etapa “Solicitante e Executante” 

Etapa “Tipo de Internação”



Solicitação de Internação e 

Prorrogação
Etapa “Seleção de Itens”

Etapa “Informações Adicionais”



Solicitação de Internação e 

Prorrogação

Clicando no botão ‘Realizar Solicitação’ o sistema
irá gerar a guia com status “Sob Auditoria”, onde o Setor
de Auditoria Médica poderá liberar ou argumentar a
internação.

O prestador por sua vez poderá acompanhar o
andamento das solicitações, solicitar prorrogação,
imprimir as guias e falar com a Auditoria Médica a
qualquer momento, basta acessar a tela: ‘Internação de
Urgência’> Listar Solicitações de Internação.



Prestador Online

Com este ajuste no processo facilitaremos a
solicitação dos procedimentos, deixando o processo mais
rápido, com um maior controle em sistema e diminuindo
diretamente os riscos, além de garantir a satisfação do
beneficiário, não havendo a necessidade de deslocamento
até a filial ou contato telefônico com a Central de
Atendimentos.

Cientes da compreensão colocamo-nos à disposição
para dúvidas.

Rede Assistencial: (82) 2123-7329
(82) 2123-7341
(82) 2123-7387
(82) 2123-7395

E-mail: credenciamento@smilesaude.com.br


