
2- Faturamento

Prestador
Total de Macroprocessos: 05

         Total de Processos: 08

   Total de Subprocessos: 23

Total de funcionalidades: 68

1- Atendimento

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

6- Logística
7- Gestão de 

Pessoas

Macroprocessos de Apoio a Missão Crítica

8- Controladoria 9- Jurídico
10- Assessoria 

Presidência

11- 

Credenciamento / 

TI

3- 

Monitoramento da 

operação

4- 

Controle de acesso
5- Agendamentos

Última atualização – 29/04/2015

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente



1- Atendimento

Prestador
Macroprocesso – Atendimento

Total de processos: 05

Total de subprocessos: 08

Árvore de funções – FT (Function Tree) – modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os 

seus processos, sob uma visão macro.

Legendas

01- Atendimento 

ao beneficiário

02- Impressão 

de guias

Elegibilidade

Registro de 

solicitações

Impressão

03- Beneficiários
Consultas 

diversas

04- 

Comunicados

Internação /

 alta

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente

Realização

Autorizações e 

pendências

05- Médicos Cadastro



2- Faturamento

Árvore de funções – FT (Function Tree) – modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os 

seus processos, sob uma visão macro.

Legendas

01. Faturamento 

Eletrônico

Criação e manipulação 

de lotes

02. Recurso de glosa

Gerar novo recurso de 

glosa

Prestador
Macroprocesso – Faturamento

Total de processos: 03

Total de subprocessos: 05

03. Validação
Validador XML, 

estrutura / hash

Importação de lotes 

XML

Histórico de recursos 

de glosa

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente



3- Monitoramento

Árvore de funções – FT (Function Tree) – modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os 

seus processos, sob uma visão macro.

Legendas

01. Atendimento
Relatórios de 

atendimento

Prestador
Macroprocesso – Monitoramento da Operação

Total de processos: 03

Total de subprocessos: 03

02. Faturamento
Relatórios de 

faturamento

03. Usuários
Pesquisa de 

usuários

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente



4- Controle de 

acesso

Prestador
Macroprocesso – Controle de Acessos

Total de processos: 02

Total de subprcessos: 03

Árvore de funções – FT (Function Tree) – modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os 

seus processos, sob uma visão macro.

Legendas

1-  Gestão de 

usuários

Cadastro de 

contas de usuários

Ativação /

desativaçao de 

usuário

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente

2-  Gestão de 

médicos
Cadastro de 

médicos



5 – Agendamentos

Prestador
Macroprocesso – Agendamentos

Total de processos: 01

Total de subprocessos: 02

Árvore de funções – FT (Function Tree) – modelo que representa um panorama geral da empresa, segundo os 

seus processos, sob uma visão macro.

Legendas

01- 

Agendamento de 

consultas e 

exames

Definição de 

agenda

Marcação / 

cancelamento de 

agenda

QA – Quality Assurance

Trix Tecnologia Inteligente



Prestador
Macroprocesso –  Atendimento

Subprocesso - Elegibilidade
Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar painel 

de execução

Registro de 

guia iniciado

Painel de 

execução 

aberto

Registrar guia 

de SP/SADT

V

Registrar guia 

de Consulta

Registrar guia 

de Internação

Registrar guia 

de 

Honorários

Registrar guia 

de 

Odontologia

Registrar guia 

de Outras 

Despesas

Registrar guia 

de OPME

Registrar guia 

de 

RADIOTERA

PIA

Registrar guia 

de 

QUIMIOTERA

PIA

Informar 

código da 

operadora/ 

beneficiário

Beneficiário 

identificado

V

Elegibilidade 

por cartão

Elegibilidade 

por biometria

V

Isentar 

(elegibilidade)

Isenção 

selecionada

Selecionar 

motivo

Informar 

justificativa

Justificativa e 

motivo 

informados

Autenticação 

biométrica 

iniciada

Posicionar 

dedo 

cadastrado

Autenticação 

realizada

Autenticação 

por cartão 

iniciada

Passar 

cartão / tarja 

magnética no 

leitor

Autenticação 

realizada

SAW

SAW

Unidade 

Organizacional
FunçãoEvento V

V

Obs: Elegibilidade no atendimento
Obs: Elegibilidade na realização

SAW

Acessar painel 

de execução

Painel de 

execução 

aberto

Pesquisar 

solicitação

Editar 

solicitação

Solicitação 

localizada

Realizar / 

executar 

procedimento

Realização do 

procedimento 

acionada

V

Elegibilidade 

por cartão

Elegibilidade 

por biometria

Isentar 

(elegibilidade)

Isenção 

selecionada

Selecionar 

motivo

Informar 

justificativa

Justificativa e 

motivo 

informados

Autenticação 

biométrica 

iniciada

Posicionar 

dedo 

cadastrado

Autenticação 

realizada

Autenticação 

por cartão 

iniciada

Passar 

cartão / tarja 

magnética no 

leitor

Autenticação 

realizada

SAW

SAW

Registrar guia 

de Resumo 

de Internação

Registrar guia 

de 

Prorrogação

Mecanismo de 

Elegibilidade

Guias de SP/SADT

e Odontolgia

Mecanismo de 

Elegibilidade



Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar painel 

de execução

Registro de 

guia iniciado

Painel de 

execução 

aberto

Registrar guia 

de SP/SADT

V

Registrar guia 

de Consulta

Registrar guia 

de Internação

Registrar guia 

de 

Honorários

Registrar guia 

de 

Odontologia

Registrar guia 

de Outras 

Despesas

Registrar guia 

de OPME

Registrar guia 

de 

RADIOTERA

PIA

Registrar guia 

de 

QUIMIOTERA

PIA

Informar 

código da 

operadora/ 

beneficiário

Beneficiário 

identificado

V

Elegibilidade 

por cartão

Elegibilidade 

por biometria

V

Isentar 

(elegibilidade)

Isenção 

selecionada

Selecionar 

motivo

Informar 

justificativa

Justificativa e 

motivo 

informados

Autenticação 

biométrica 

iniciada

Posicionar 

dedo 

cadastrado

Autenticação 

realizada

Autenticação 

por cartão 

iniciada

Passar 

cartão / tarja 

magnética no 

leitor

Autenticação 

realizada

SAW

Registrar guia 

de Resumo 

de Internação

Registrar guia 

de 

Prorrogação

Mecanismo de 

Elegibilidade

Prestador
Macroprocesso –  Atendimento

Subprocesso – Registro de solicitações

Preencher a 

guia

Guia 

preenchida

Selecionar 

guia principal

Registro de 

guia iniciado

Guia principal 

selecionada

Preencher 

guia

Guia 

preenchida

Salvar 

solicitação

SAW



Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar painel 

de execução

Painel de 

execução 

aberto

Prestador
Macroprocesso –  Atendimento

Subprocesso – Acompanhamento de autorizações e pendências

Pesquisar 

solicitações

Acessar 

solicitação 

(editar)

Solicitação 

localizada

Solicitações com status:

pendentes, aguardando, em auditoria, 

aa operdora, em atendimento,

em tramitação

Solicitação 

aberta

Responder 

pendência

V

Pendência 

respondida

Anexar laudo Pedir revisão
Realizar 

procedimentos

Cancelar 

solicitação

Laudo 

anexado

Pedido de 

revisão 

encaminhado

Procedimento(

s) realizado(s)

Solicitação 

cancelada

SAW

V



Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar painel 

de execução

Painel de 

execução 

aberto

Prestador
Macroprocesso –  Atendimento

Subprocesso – Realização de procedimentos

Pesquisar 

solicitações

Acessar 

solicitação 

(editar)

Solicitação 

localizada

Solicitações com status:

Autorizada, 

autorizada parcial

Solicitação 

aberta

Realizar 

procedimentos

Procedimento(

s) realizado(s)

SAW



Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

opção de 

impressão de 

guias

Impressão de 

guias 

acessado

Prestador
Macroprocesso –  Atendimento

Subprocesso – Impressão de guias

Selecionar 

tipo de guia

Selecionar 

versão do 

TISS

Tipo de guia 

selecionado

Versão TISS 

selecionada

Definir 

quantidade de 

guias para 

impressão

Quantidade de 

guias 

definidas

SAW

Gerar guias 

(pdf)



Prestador
Macroprocesso –  Faturamento

Subprocesso – Faturamento Eletrônico

Área de 

Faturamento

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

SAW

Acessar 

módulo 

faturamento 

eletrônico

Módulo de 

faturamento 

aberto

Criar novo lote

V

Excluir lote

Criação e manipulação de lotes 

de faturamento

Manipuar lote

Novo lote 

criado

Pesquisar e 

selecionar 

guias para 

inclusão

Lote em modo 

de 

manipulação

Incluir guias 

no lote

V

Excluir guias 

do loteGuias 

incluídas no 

lote

Lote excluído

SAW

Fechar lote

Lote de 

faturamento 

fechado

SAW

Fechar lote

Guias 

incluídas no 

lote

Guias 

removidas do 

lote

Lote fechado

SAWV

Fechar lote

Lote fechado

SAW

SAW

Acessar 

módulo 

faturamento 

eletrônico

Módulo de 

faturamento 

aberto

Importação de lotes XML

Importar lotes 

XML

Importação 

com erro

V

Importação 

realizada com 

sucesso

Corrigir erros

Erros 

corrigifos

SAW

Gerar 

demonstrativo 

de retorno

Demonstrativo 

de retorno 

gerado



Prestador
Macroprocesso –  Faturamento

Subprocesso – Recurso de glosa

Área de 

Faturamento

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

SAW

Acessar 

módulo 

recurso de 

glosa

Módulo de 

recurso de 

glosa aberto

Registrar guia 

de recurso de 

closa

V

Pesquisar 

registros de 

recursos

Acompanhamento e registro de 

recursos de glosa

Guia de 

recurso criada

Gravar guia 

de recurso de 

glosa

Histórico de 

recursos de 

glosa 

localizados

SAWSAW

Visualizar 

detalhes do 

recurso de 

glosa



Prestador
Macroprocesso –  Monitoramento da operação

Subprocesso – Relatórios de Atendimento

Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

módulo de 

relatórios

Módulo de 

relatórios 

aberto

Relatório de 

solicitações 

por prestador 

e tipo de guia

V

Relatório de monitoramento do 

atendimento

Relatório 

gerado

SAW

Relatório de 

Guias não 

respondidas 

pela 

Operadora

Relatório 

gerado

SAW

Relatório de 

isenções/

autenticações 

de biometria 

por prestador 

e tipo de guia

Relatório 

gerado

SAW

Relatório de 

isenções/

autenticações 

de biometria 

por local de 

atendimento e 

tipo de guia

Relatório 

gerado

SAW

Relatório de 

isenções/

autenticações 

de biometria 

na realização 

por local de 

atendimento

Relatório 

gerado

SAW



Prestador
Macroprocesso –  Monitoramento da operação

Subprocesso – Relatórios de Faturamento

Área de 

Faturamento

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

SAW

Acessar 

módulo de 

relatórios

Módulo de 

relatórios 

aberto

V

Relatório de monitoramento 

financeiro e faturamento

Relatório de 

acompanham

ento de 

utilizações 

financeiras

Relatório 

gerado

SAW

Relatório de 

lotes de 

faturamento 

por prestador 

e período

Relatório 

gerado

SAW



Prestador
Macroprocesso –  Monitoramento da operação

Subprocesso – Pesquisa de Usuários

Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

módulo de 

administração

Módulo 

administração 

aberto

V

Pesquisa de usuários

Pesquisar 

usuário

Usuário 

localizado

SAW

Visualizar 

detalhes da 

conta do 

usuário

Detalhes da 

conta do 

usuário 

visualizados

SAW

Apenas administrador do

 local de atendimento



Prestador
Macroprocesso –  Controle de acesso

Subprocesso – Gestão de usuários

Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

módulo de 

administração

Módulo de 

administração 

aberto

V

Cadastro de contas de usuários

Cadastrar 

novo usuário

Novo usuário 

cadastrado 

para o local de 

atendimento

SAW

Desativar 

conta

Conta 

desativada

SAW

Ativar conta

Conta ativada

SAW

Ativação e desativação 

de contas de usuários



Prestador
Macroprocesso –  Controle de acessos

Subprocesso – Gestão de Médicos

Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

módulo 

cadastro de 

médicos

Cadastro de 

médico aberto

V

Cadastro de médicos

Cadastrar 

novo médico

Médico 

cadastrado

SAW

Alterar 

cadastro do 

médico

Dados de 

contato 

alterados

SAW



Prestador
Macroprocesso –  Agendamentos

Subprocesso – Agendamento de consultas e exames

Área de 

Atendimento

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

SAW

Acessar 

módulo de 

agenda 

médica

Agenda 

médica aberta

V

Definição de agendas

Criar nova 

agenda do 

prestador

Criação da 

agenda 

iniciada

Definir / editar 

horarios de 

atendimento

Horário de 

atendimento 

definido

SAW

Marcar horário

Horário 

agendado / 

marcado

SAW
Definir 

características 

da agenda

Definir 

especialidade(

s) da agenda

Dados da 

agenda 

preenchidos

Salvar agenda

SAW

Cancelar 

agendamento

Horário 

agendado / 

marcado

SAW

Marcação e cancelamento 

de agenda



Objeto / Elemento Descrição e Utilização

evento

função

Interface de 

Processo ou 

sistema

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.

Representa um grupo de atividades encadeadas ou subprocesso.

Prestador
Legendas

Elementos dos diagramas

Grupo de 

Processos
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