
2- Auditoria técnica de 

contas hospitalares 

Auditor
Macroprocessos

1- Auditoria de 

solicitações

Cadeia de Valor Agregado – VAC (Value Chain Added Diagram) – modelo que representa a Visão Sistêmica dos Processos Organizacionais, para que se tenha 

uma Macro-Visão da interligação e/ou encadeamento dos macroprocessos, processos e subprocessos, seguindo a sequência de execução dos mesmos.

Macroprocessos Finalísticos

3- Gestão de dados 

pessoais
4- Monitoramento 5- Consultas
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Auditoria de Solicitações
1. Macroprocesso – Auditoria de Solicitações

1.1. Processo – Registro de Solicitações

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

1- Auditoria de 

solicitações

1.1 - Gestão de 

auditoria de 

solicitações

1.1.1 – Executar 

auditoria de 

solicitações

1.1.2 – Acompanhar 

andamento de 

auditorias

OP – Auditar 

solicitações

OP – Acompanhar 

auditorias

OP – Autorizar 

serviços / 

solicitações

OP – Negar 

solicitação

OP – Encerrar 

auditoria de 

solicitações

OP – Encaminhar 

para atendimento

OP – Encaminhar 

para pré-cotação

OP – Encaminhar 

para análise

OP – Consultar 

informações do 

atendimento
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Auditor
1. Macroprocesso – Auditoria de solicitações

1.1. Processo – Gestão de auditoria de solicitações

1.1.1. Subprocesso – Executar auditoria de solicitações

1.1.2. Subprocesso – Acompanhar andamento de auditorias

SAW

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

Legendas

Executar auditoria de solicitações
(Auditar solicitações, Acompanhar auditorias, Autorizar serviço / 

solicitação, Negar solicitação, Encerrar auditoria de solicitações)

Pesquisar 

guias / 

solicitações 

em auditoria

Auditoria 

localizada

SAW

Unimed 

(Auditoria)

Verificar 

operação de 

interesse

V

Auditar 

solicitações

Acompanhar 

auditoria

Acessar a 

auditoria de 

serviços

Auditoria 

acessada

Auditar 

solicitações

Executar 

operações de 

auditoria

V

Autorizar 

serviço / 

solicitação

Negar 

solicitação

Encerrar 

auditoria de 

solicitações

Alterar status 

da auditoria

Definir 

pendência

Autorizar 

serviços 

(todos ou um à um)

Informar 

quantidade 

autorizada

Inserir 

comentário / 

ressalva

Negar 

serviços 
(todos ou um à um)

Serviços 

autorizados

Selecionar 

motivo(s)

Inserir 

comentário

Serviços 

negados

Acessar a 

auditoria de 

serviços

Visualizar 

detalhes da 

auditoria

Informações 

verificadas

Autorizar 

serviços / 

solicitações

Negar 

solicitação

Encerrar 

auditoria de 

solicitações

Selecionar 

serviço(s) de 

interesse

Autorizar 

serviços

Serviços 

autorizados

Selecionar 

serviço(s) de 

interesse

Acessar 

opção negar / 

negar todos

Encerrar 

auditoria

Auditoria 

encerrada

Procedimento

s negados

V

Encerrar 

auditoria
Alterar status Alterar status

Confirmar 

data de 

encerramento

Inserir motivo / 

ressalva

V

Auditoria 

encerrada

Auditoria 

encerrada
Status 

alterado

SAW

Acompanhar auditoria

http://www.trixti.com.br


Auditoria de Solicitações
2. Macroprocesso – Auditoria técnica de contas hospitalares

2.1. Processo – Gestão de auditorias médicas

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

2- Auditoria técnica de 

contas hospitalares

2.1. Gestão de 

auditoria técnica

2.1.1. Executar 

auditoria técnica

OP – Criar nova 

auditoria

OP – Glosar itens

OP – Encerrar 

auditoria técnica

OP – Consultar 

auditorias

OP – Gerar 

relatório de 

auditoria técnica 

OP – Editar 

auditoria técnica

OP – Excluir 

auditoria técnica

OP – Excluir glosa 

do item
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Auditor
2. Macroprocesso – Gestão de auditoria técnica de contas hispitalares

2.1. Processo – Gestão de auditoria técnica

2.1.1. Subprocesso – Executar auditoria técnica

SAW

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

Legendas

Executar auditoria técnica

Acessar 

módulo de 

auditoria 

técnica

Módulo 

acessado

SAW

Unimed 

(Auditoria)

Verificar 

operação de 

interesse

V

Criação de 

nova auditoria

Criar nova 

auditoria 
(por lote ou por 

conta)

Auditar conta / 

lote

Glosar itens 
(honorário, 

materiais, 

procedimentos, 

taxas, stc)

Selecionar 

itens

Glosar 
(por qtd ou valor 

unit)

Encerrar 

auditoria

Auditoria 

encerrada

Encerrar 

Auditoria

Consultar 

auditorias

Gerar relatório 

de auditoria 

ténica

Acessar a lista 

de auditorias

Auditoria 

encerrada

Acessar 

registro / 

auditoria de 

interesse

V

SAW

Selecionar 

lote de 

faturamento

Informações 

verificadas

Aguardar 

confirmação 

do prestador

Inserir 

motivio / 

justificativa

Acessar a 

opção 

ENCERRAR

Editar 

auditoria 

técnica

Excluir 

auditoria 

técnica

Excluir glosa 

do item

Informar filtros 

de pesquisa

Pesquisa 

realizada

Visualizar / 

atestar 

registros de 

auditoria

Gerar relatório 

de auditoria

Relatório 

gerado

Pesquisar 

registros de 

auditoria

Acessar 

opção editar 

da auditoria 

de interesse

Auditoria em 

modo de 

edição

Pesquisar 

registros de 

auditoria

Acessar 

opção excluir 

auditoria

Auditoria em 

modo de 

edição

Pesquisar 

registros de 

auditoria

Acessar 

opção editar 

da auditoria 

de interesse

Selecionar 

item(ns) 

glosado(s)

Excluir glosa 

do item

Auditoria em 

modo de 

edição
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Auditoria de Solicitações
3. Macroprocesso – Gestão de dados pessoais

3.1. Controle de dados cadastrais

3.2. Parametrização de pesquisa

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

3- Gestão de dados 

pessoais

3.1. Controle de dados 

cadastrais

3.1.1. Atualização de 

senhas

3.2.1. Definir 

parâmetros de 

pesquisa de auditoria

OP – Alterar 

senha

OP – Alterar 

dados pessoais

OP – Definir 

parâmetros para 

pesquisa de 

auditoria

3.2. Parametrização de 

pesquisa
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Auditor
3. Macroprocesso – Gestão de dados pessoais

3.1. Processo – Controle de dados cadastrais

3.1.1. Subprocesso – Atualização de senhas

3.1.2. Subprocesso – Parametrização de pesquisa

SAW

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

Legendas

Atualização de senhas

Acessar a 

opção 

configuração / 

alterar senha

Unimed 

(Auditoria)

Alterar senha

SAW

Senha 

alterada

Parametrização de pesquisas

SAW

Acessar a 

opção 

Pesquisa 

Auditoria

Definir 

parâmetros / 

regras de 

pesquisa de 

auditoria

SAW

Regras 

definidas
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Auditoria de Solicitações
4. Macroprocesso – Monitoramento

4.1. Monitoramento operacional

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

4- Monitoramento

4.1. Monitoramento 

operacional

4.1.1. 

Acompanhamento de 

operações do 

prestador

OP – Gerar relatório de 

solicitações por 

prestador e tipo de guia

OP - Gerar relatório de 
autorizações por unimed

4.1.2. 

Acompanhamento de 

operações de 

intercâmbio

4.1.3. 

Acompanhamento das 

operações de 

atendimento

4.1.4. 

Acompanhamento de 

operações de auditoria

4.1.5. 

Acompanhamento de 

operações em sistema

4.1.6. Gerar relatório 

radar TISS

OP – Gerar relatório de 

autorizações por 

contrato

OP – Gerar relatório de 

transações respondidas 

em tempo hábil por 

contrato

OP – Gerar relatório de 

solicitações por Unimed

OP – Gerar relatório 

total de transações 

respondidas em tempo 

hábil

OP – Gerar relatório de 

quantidade de 

solicitações locais e 

intercâmbio

OP – Gerar relatório de 

auditorizações 

realizadas de forma 

automática

OP – Gerar relatório de 

atendimento por 

atendente

OP – Gerar relatório de 

solicitações em 

atendimento por 

atendente

OP – Gerar relatório de 

total de atendimentos 

por atendente e status

OP – Gerar relatório de  

ranking de atendimento 

por atendente

OP – Gerar relatório de 

tempo médio de 

atendimento por 

atendente

OP – Gerar relatório de 

total de serviços por 

Unimed e tipo de guia

OP – Gerar relatório de 

total de solicitações po 

atendente

OP – Gerar relatório de 

isenções de biometria 

por prestador

OP – Gerar relatório de 

isenções / autenticações 

de biometria por 

prestador e tipo de guia

OP – Gerar relatório de 

isenções / autenticações 

de biometria por local de 

atendimento e tipo de 

guia

OP – Gerar relatório de 

locais de atendimento 

OP – Gerar relatório de 

isenções por login da 

operadora

OP – Gerar relatório de 

atendimentos por auditor

OP – Gerar relatório de 

ranking de auditoria

OP – Gerar relatório de 

tempo médio de 

auditoria por auditor

OP – Gerar relatório de 

internações por 

prestador, tipo de 

atendimento e tipo de 

internação

OP – Gerar relatório de 

tempo médio de 

tramitação de guias

OP – Gerar relatório de 

log de acesso por 

usuário

OP – Gerar relatório 

radar TISS
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Auditor
4. Macroprocesso – Monitoramento

4.1. Processo – Monitoramento operacional

4.1.1. Acompanhamento de operações do prestador

4.1.2. Acompanhamento de operações de intercâmbio

4.1.3. Acompanhamento das operações de atendimento

4.1.4. Acompanhamento de operações de auditoria

4.1.5. Acompanhamento de operações em sistema

4.1.6. Gerar relatório radar TISS

SAW

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

Legendas

Acompanhamento de operações 

do prestador

Gerar relatório 

de solicitações 

por prestador 

e tipo de guia

Unimed 

(Auditoria)

SAW

Relatório 

gerado

Acompanhamento de operações de 

intercâmbio

OP - Gerar 
relatório de 
autorizações 
por unimed

OP – Gerar 

relatório de 

autorizações 

por contrato

SAW

Selecionar 

relatório de 

interesse

SAW

OP – Gerar 

relatório de 

transações 

respondidas 

em tempo 

hábil por 

contrato

OP – Gerar 

relatório de 

solicitações 

por Unimed

OP – Gerar 

relatório total 

de transações 

respondidas 

em tempo 

hábil

OP – Gerar 

relatório de 

quantidade de 

solicitações 

locais e 

intercâmbio

OP – Gerar 

relatório de 

auditorizações 

realizadas de 

forma 

automática

V

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

V

Acompanhamento das operações de 

atendimento

OP – Gerar 

relatório de 

atendimento 

por atendente

OP – Gerar 

relatório de 

solicitações 

em 

atendimento 

por atendente

SAW

Selecionar 

relatório de 

interesse

SAW

OP – Gerar 

relatório de 

total de 

atendimentos 

por atendente 

e status

OP – Gerar 

relatório de  

ranking de 

atendimento 

por atendente

OP – Gerar 

relatório de 

tempo médio 

de 

atendimento 

por atendente

OP – Gerar 

relatório de 

total de 

serviços por 

Unimed e tipo 

de guia

OP – Gerar 

relatório de 

total de 

solicitações po 

atendente

V

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

V

OP – Gerar 

relatório de 

isenções de 

biometria por 

prestador

OP – Gerar 

relatório de 

isenções / 

autenticações 

de biometria 

por prestador 

e tipo de guia

OP – Gerar 

relatório de 

isenções / 

autenticações 

de biometria 

por local de 

atendimento e 

tipo de guia

OP – Gerar 

relatório de 

locais de 

atendimento 

OP – Gerar 

relatório de 

isenções por 

login da 

operadora

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf
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Auditoria de Solicitações
5. Macroprocesso – Consultas

5.1. Pesquisa de beneficiários

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

5- Consultas

5.1. Pesquisa de 

beneficiários

5.1.1. Consulta geral 

de beneficiários

OP – Consultar 

beneficiários

OP – Consultar 

beneficiários internados

5.1.2. Consulta de 

beneficiários 

internados
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Auditor
5. Macroprocesso – Consultas

5.1. Processo – Pesquisa de beneficiários

5.1.1. Consulta geral de beneficiários

5.1.2. Consulta de beneficiários internados

SAW

Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos 

da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo 

e a notação EPC.

Legendas

Acompanhamento de operações 

do prestador

Gerar relatório 

de solicitações 

por prestador 

e tipo de guia

Unimed 

(Auditoria)

SAW

Relatório 

gerado

Acompanhamento de operações de 

intercâmbio

OP - Gerar 
relatório de 
autorizações 
por unimed

OP – Gerar 

relatório de 

autorizações 

por contrato

SAW

Selecionar 

relatório de 

interesse

SAW

OP – Gerar 

relatório de 

transações 

respondidas 

em tempo 

hábil por 

contrato

OP – Gerar 

relatório de 

solicitações 

por Unimed

OP – Gerar 

relatório total 

de transações 

respondidas 

em tempo 

hábil

OP – Gerar 

relatório de 

quantidade de 

solicitações 

locais e 

intercâmbio

OP – Gerar 

relatório de 

auditorizações 

realizadas de 

forma 

automática

V

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

Gerar relatório 

pdf

V
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Representação do

Objeto 
Descrição e Utilização

evento

função

Interface de 

Processo

Utilizado para representar

resultados de ações (atividade) ou ocorrências resultantes delas. Pode

representar também temporalidade. Indica “quando fazer”.

Representa cada passo de um fluxograma de processos. É a menor unidade de execução representada

graficamente em um fluxograma. Indica “o que fazer”.

É a representação de outro processo dentro do seu diagrama. Serve como “link” ou conexão para um processo

para o qual exista uma “interface”.

XOR  Ou exclusivo = são uma alternativa a seguir; obrigatoriamente; juntas totalizam 100% de probabilidade

V

V

E = seguir todas as alternativas obrigatoriamente; 100% de probabilidade de cada uma ocorrer

E/OU = seguir ao menos uma das alternativas; cada alternativa tem sua probabilidade de ocorrência, não

totalizando 100% necessariamente.

Auditor
Legendas

Macroprocessos
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