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Cique o assunto do seu interesse
para ser direcionado.



Prezado Referenciado,

É com grande satisfação que o recebemos para fazer parte 
da nossa Rede de  Referenciados.

Com o plano médico ambulatorial - hospitalar, nossa 
parceria será desenvolvida de  forma simplificada, apoiada 
na credibilidade e confiança mútuas.

Como empresa de assistência médica, a Golden Cross 
conquistou sua destacada  credibilidade pela prestação de 
inestimáveis serviços e benefícios aos seus  associados.

Servir bem é o nosso objetivo, e para isso dedicamos os 
melhores recursos e  capacidade de realização.



Após a confirmação de seu referenciamento na rede de profissionais credenciados da  Golden Cross, 
será necessário efetuar o cadastro no Portal para acessar os serviços  restritos e demais recursos 
disponíveis.

Acesse o endereço eletrônico www.goldencross.com.br e selecione o ícone Login.  Em seguida, 
escolha a opção ‘Quero me cadastrar’, destacada na imagem abaixo em  amarelo.

ACESSO A ÁREA RESTRITA
DO PORTAL
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TELA INICIAL



Na tela de cadastro, clique no link da frase “Se o seu perfil for de Referenciado clique  aqui”.

A senha operacional é exclusivamente para solicitação de senhas, validação de exames e  
procedimentos ambulatoriais no Portal TISS, verificação de Elegibilidade do cliente,  
acompanhamento das autorizações dos procedimentos/exames através do status de  
autorização.

Apenas a “senha” cadastrada para utilização do site (perfil: Referenciado Médico Pessoa 
Jurídica) permite acessar no Portal  TISS a opção “Demonstrativo de Retorno => Análise de 
Conta Médica e Pagamento".

Para o cadastro da senha para uso da equipe operacional (recepcionistas, secretárias e central  
de agendamento), o referenciado deverá entrar em contato com a Central de Atendimento  
pelo DOCTOR FONE, para formalizar a solicitação do cadastro da senha.
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CADASTRO



A opção “esqueci minha senha” permite ao Referenciado resgatar sua senha cadastrada ou até 
mesmo modifica-la. Siga os passos de acordo com a opção desejada para efetuar as alterações.

Vale destacar que a senha será enviada imediatamente ao e-mail cadastrado.

CADASTRO
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Caso não deseje que a senha seja enviada ao e-mail cadastrado, entre em contato com a 
Central de  Atendimento através do Doctor Fone para atualização de dados.



Clique em ”Alterar Senha” se quiser modificar a senha cadastrada. Preencha os campos  
necessários e clique no botão ‘Alterar senha’. A senha será alterada automaticamente.

CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS PARA ALTERAÇÃO DE SENHA

ALTERAÇÃO DE SENHA
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Clique em “Alterar E-mail” se quiser modificar o e-mail cadastrado. Preencha os campos  
necessários e clique no botão “Alterar e-mail”. O e-mail será alterado automaticamente.

CAMPO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS PARA ALTERAÇÃO DE E-MAIL

ALTERAÇÃO DE E-MAIL
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A Golden Cross possui diversos planos com rede de atendimento distribuída em todo o  país. 
Importante verificar em seu Contrato de Referenciamento - documento Anexo ao  Manual ou em 
Aditivo Contratual - qual rede foi negociada contratualmente com você!

COMO IDENTIFICAR O
ASSOCIADO GOLDEN CROSS
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Modelo de Carteira Física

Carteira Digital no Aplicativo Golden Cross Clientes

     Documentação exigida no atendimento:

• Carteira Física ou Digital do Plano de Saúde

• 

Nome do Associado

Nome da Empresa

Matrícula do associado

Tipo de segmentação 
do Plano

Tipo de Acomodação 
do Plano



NOSSOS PLANOS
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GOLDEN FIT

FUNDAMENTAL

ESSENCIAL
GOLDEN 
SELECT

GOLDEN CARE

você é elegível para atender.

GOLDEN CARE 
SG SUPERMED

BÁSICO

PLENA ESPECIAL

SUPERIOR



COMO VERIFICAR A 
ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO
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A elegibilidade é obrigatória para o atendimento  aos clientes Golden Cross, e poderá ser realizada 
no momento do agendamento. Este recurso verifica se o beneficiário está ativo ou inativo e  se o 
referenciado está contratado para atender o referido plano. Esta consulta não gera TOKEN.

A elegibilidade deverá ser consultada no Portal TISS através do endereço
portal.goldentiss.com.br na opção “Verificar  Elegibilidade”.

Atenção: A validação do atendimento só ocorrerá no momento do atendimento onde será gerado o 
código TOKEN.

A Golden Cross considera válido
“qualquer pedido médico”, desde que
este documento seja anexado a guia
TISS devidamente assinada pelo
Beneficiário, no ato do atendimento,
não sendo necessário



DOCTOR MAIL
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O Doctor Mail é o canal de relacionamento do referenciado com a Golden Cross para  a manutenção 
e atualização de seu cadastro. Através deste canal o referenciado  terá à disposição inúmeras 
facilidades como gerenciamento de seus dados  cadastrais, solicitação de extensão ou exclusão de 
especialidades médicas e  serviços de apoio de diagnósticos, entre outros.

Acesse a opção Doctor Mail, disponível no menu da Área Restrita do Portal Golden  Cross, à 
esquerda da tela.



SERVIÇOS E DEMAIS
CONSULTAS
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A área restrita do referenciado possui uma série de opções para facilitar suas  rotinas operacionais. 
Veja alguns exemplos:

- Financeiro >  O referenciado pode acessar opções como Aviso de Crédito do Referenciado Médico,  
Informe do Imposto de Renda do referenciado Médico, entre outros.

- Envio Faturamento e Nota Fiscal > Podem ser encontradas na  sessão Destaques, localizada na 
página inicial da área restrita do Referenciado.



FATURAMENTO
NOTA FISCAL
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Abaixo estão as informações necessárias para emissão de nota fiscal e envio de faturamento, de 
acordo com sua localidade e área de atuação.

É imprescindível constar no corpo da nota fiscal, o 
número do processo, ou número do protocolo XML.



DECLARAÇÃO DE DISPENSA 
CONTRIBUIÇÃO INSS
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O referenciado pessoa física estará dispensado da retenção de INSS, caso apresente  declaração 
informando que sofre desconto de INSS por outra fonte pagadora.

O modelo da declaração para isenção está publicado no site: goldencross.com.br na opção  
Declaração de Isenção INSS – Médico.



EMPRESA OPTANTE PELO 
SIMPLES NACIONAL
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Os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional, devem encaminhar a Declaração do 
Simples Nacional (Anexo I da Instrução Normativa  459/2004), devidamente preenchida, datada e 
assinada pelo representante legal da empresa, para o email fiscal@goldencross.com.br."



FORMULÁRIOS PARA ATENDIMENTO 
PORTAL GOLDEN TISS
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Caso seja necessário atendimento com formulário impresso, o referenciado poderá  realizar a 
“impressão” no Portal Golden Tiss

Basta acessar  https://portal.goldentiss.com.br/ na opção “Lote Guias” em “Guias Contingência”.

Após a visualização dos formulários, eles poderão ser impressos, basta clicar no documento 
desejado para efetuar o download.



PORTAL 
TISS
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Conforme determina a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Golden Cross disponibiliza  
orientações sobre o processo de implantação do Padrão TISS. No Portal TISS - 
portal.goldentiss.com.br - o referenciado poderá consultar e utilizar uma série de  recursos online, 
como:

    Consultas de Manuais de utilização;
    Instrução e Orientação da Golden Cross para o Padrão TISS;
    Consultas referente a Habilitação do Referenciado ou Item de Despesa TUSS;
    Canal de Comunicação com o coordenador TISS;
    Endereço para verificação de Elegibilidade do cliente;
    Solicitação de autorização de Procedimento - SP/SADT (Eletivo e Urgência);
    Solicitação de Internação Eletiva e Urgência;
    Consulta do fechamento dos processos XML por período, bem como do provisionamento e      
liberação da análise (disponibilizado na opção “lote guias/ consulta lotes por credenciado”);
    Endereço para envio de faturamento por meio de tecnologia webservice.

As dúvidas quanto ao envio eletrônico do arquivo XML poderão ser encaminhadas pelo Portal Tiss,  
na opção “Contato - Fale com o Coordenador TISS“.



PORTAL  TISS - DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE 
DA CONTA MÉDICA
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O referenciado poderá consultar os processos analisados e liberados para pagamento através do 
Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br / Lotes Guias / Demonstrativo Retorno na opção 
Análise da Conta Médica.

Na opção Analise da Conta Médica será disponibilizado “caixa” para opção de pesquisa;
1 - Período (dd/mm/aa) => Informar o período desejado e clicar na opção “Buscar”;
2- Protocolo => Informar o número do protocolo XML e clicar na opção “Adicionar” e na opção
“Buscar”.

Nota: Para pesquisar processo de origem e complemento do mesmo,  acrescentar na primeira 
posição do protocolo XML o  nº 2 (quando for processo ambulatorial) e 3 (quando for processo 
GRI ou GH).



PORTAL  TISS  - DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE 
DA CONTA MÉDICA
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O “Demonstrativo de Analise da Conta Médica” permite imprimir o relatório ou exportar em arquivo 
XML.

Resultado da Pesquisa para processos com complemento.



PORTAL  TISS - DEMONSTRATIVO DE 
PAGAMENTO
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O referenciado poderá consultar o “Demonstrativo de Pagamento” no Portal TISS – 
https://portal.goldentiss.com.br / Lotes Guias / Demonstrativo Retorno / Pagamento. O portal 
disponibilizará “caixa” para pesquisa por período na opção “Informe a Competência mês e ano”, 
em seguida clicar na opção “Buscar”.

Esta opção não é disponibilizada para acesso com senha operacional.



PORTAL  TISS – SOLICITAÇÃO 
STATUS RECURSO GLOSA
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O referenciado  poderá consultar o status de recuso de glosas no https://portal.goldentiss.com.br/ 
Recurso Glosa na opção “Solicitar Status Recurso de Glosa” .

O referenciado poderá realizar a pesquisa por período ou pelo protocolo XML e clicar na opção 
“Buscar”.

Resultado da Pesquisa: Clicar no Protocolo XML ou Retorno para expandir o relatório



CONSULTAR HABILITAÇÃO 
DO REFERENCIADO
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Na página principal do Portal TISS, acesse o link ‘Para Consulta de Habilitação do Credenciado - 
TUSS, clique aqui’. 

A tabela com todas as informações de cada item cadastrado será disponibilizada na  tela. A relação 
também poderá ser visualizada nos formatos PDF (Adode Reader) e  XLS (Excel).



HISTÓRICO DE SOLICITAÇÕES - AMB / INT
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O referenciado poderá consultar o status das senhas liberadas ou em analise no 
portal.goldentiss.com.br na opção “Solicitação de Procedimento” na opção Histórico de Solicitações 
AMB / INT” .

Na opção “Status” a pesquisa poderá ser realizada de forma dinâmica para acompanhamento das 
solicitações no portal Golden TISS, para eventos ambulatoriais e internação.

O referenciado “solicitante e executante” poderá acompanhar o Histórico de 
Solicitações das senhas, caso contrário, será necessário informar a “Senha” para a 
consulta do dados autorizado.



COMO CONSULTAR NUMERO DAS GUIAS 
APÓS FECHAMENTO DO ARQUIVO XML
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Caso o referenciado tenha duvida do numero das guias contidas no arquivo XML (faturamento), o 
mesmo poderá realizar esta consultas, da seguinte forma:

 Acessar Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br / Lotes Guias / Consultar Lotes por 
Credenciado.



FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SP/SADT
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Formulário de solicitação de Procedimento SP/SADT acesse  https://portal.goldentiss.com.br/ 
na opção Solicitar Procedimento selecione Solicitar SP/SADT.

Clique na opção “Adicionar procedimento”. Vale destacar que o procedimento poderá ser 
excluído:

Vale destacar que o procedimento poderá ser excluído caso seja identificado algum erro no 
preenchimento. Após a confirmação dos dados, clique em “Enviar”. Na opção CNES, selecionar o
endereço onde o beneficiário está sendo atendido.



FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO SP/SADT
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No campo Código do Procedimento deverá ser inserido a Codificação TUSS. Para a  utilização de 
códigos próprios da referenciadora firmados previamente no contrato  de referenciamento, utilize a 
opção 00 - Tabela Própria das Operadoras.

Vale destacar que o procedimento poderá ser excluído caso seja identificado algum  erro no 
preenchimento. Após a confirmação dos dados, clique em Enviar.

Esta informação será apresentada para os procedimentos que necessitam da  análise da Central 
Técnica da Golden Cross.



CONSULTA DE STATUS  DE AUTORIZAÇÃO
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Na opção Solicitar Status Autorização o referenciado poderá consultar a  autorização do 
procedimento realizado. Informe o número da guia do referenciado  que gerou a solicitação e a 
matrícula do beneficiário. Após, clique em Enviar.  A tela de confirmação à solicitação de autorização 
surgirá em seguida.



CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE
AUTORIZAÇÃO
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Quando houver desistência do atendimento ou qualquer outro motivo que requer o  cancelamento 
da autorização, o referenciado deverá realizar a solicitação no Portal  TISS através da opção 
Cancelar Guia. 

O cancelamento será realizado com número da  guia com todas as autorizações realizadas. 
Importante lembrar que as senhas liberadas automaticamente serão canceladas.

Em seguida a resposta surgirá na tela:



TOKEN GOLDEN CROSS
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O TOKEN é uma modalidade de atendimento que vai proporcionar mais segurança e eficiência nos 
atendimentos médicos realizados na Rede Referenciada.

O TOKEN modifica o processo de atendimento ao beneficiário Golden Cross, com validação dos 
atendimentos ambulatoriais, permitindo mais transparência no processo, além de ser mais um 
aliado na redução das divergências administrativas e contratuaisinistrativas.

Acesse token.goldencross.com.br e assista o vídeo que preparamos para você!



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES COM 
O USO DO TOKEN
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  O  Código de validação TOKEN, será enviado para o Beneficiário através de Notificação no APP , 
SMS ou e-mail.

  Todos os atendimentos (consultas e demais procedimentos ambulatoriais eletivos e de pronto 
socorro, além das internações eletivas e de urgência) deverão ser validados.

  A Guia de Consulta não será mais utilizada. Para validar o atendimento (consulta e demais  
procedimentos ambulatoriais), você deverá selecionar a opção “Solicitação de  
Procedimento/Solicitar SP/SADT”.

  Não será mais necessário utilizar a opção “Verificar Elegibilidade” antes do atendimento. A  
Elegibilidade será realizada de forma automática, durante o preenchimento da tela “Solicitar  
SP/SADT”, tornando o atendimento mais ágil.

   Após o preenchimento dos procedimentos e, se autorizados, será solicitado o código TOKEN. 
Nesse  momento, o Beneficiário já terá recebido o código em um dos canais mencionados acima.

  Caso seu faturamento seja realizado através do portal.goldentiss.com.br, a cobrança deverá ser  
realizada através do “Lote Guias” “SPSADT”. Digitando o número da guia da operadora, o sistema  
irá recuperar automaticamente os dados da autorização.

   Caso seu faturamento seja realizado através de Upload, atentar para a necessidade de informar o  
número da guia atribuído pela operadora, conforme padrão TISS.

   A tela “Verificar Elegibilidade”, poderá ser utilizada no momento do agendamento, porém, não irá  
gerar TOKEN.

   O processo de autorização também foi alterado conforme instrução da nova versão da TISS, e terá  
duas opções de “Etapa da autorização”, a saber:

- Solicitação de autorização prévia:
Esta opção não gera TOKEN. Deverá ser utilizada para solicitação de autorização de procedimentos
que necessitam de senha. A validação destes atendimentos será realizada através da tela “Status
autorização”, onde deverá ser preenchido o código do TOKEN.

Para Procedimento Seriado, a validação do atendimento deverá ser realizada a cada sessão,  
necessitando assim do TOKEN. Nesta tela haverá controle da quantidade de sessões autorizadas
/ executadas.

 A Golden Cross poderá autorizá-la ou negá-la em até 2 (dois) dias úteis de antecedência do prazo 
do  atendimento do Beneficiário, conforme previsto na legislação editada pela Agência Nacional de  
Saúde Suplementar – ANS.



PRINCIPAIS ALTERAÇÕES COM 
O USO DO TOKEN
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  Solicitação de autorização pelo prestador executante: deverá ser utilizada na presença do  
Beneficiário para eventos consultas, procedimentos e exames eletivos e de urgência que não exigem 
autorização  prévia e deverá ser informado o código TOKEN para validação do atendimento.

Além destas etapas de autorização disponíveis em “Solicitar SP/SADT”, o pedido da autorização da 
internação eletiva e de urgência estão disponíveis na “Solicitação de Procedimento” => “Solicitar 
Internação => Eletiva ou de Urgência”.

ATENÇÃO: 
    Após a autorização dos atendimentos com validação do TOKEN será necessário imprimir a guia 
SP/SADT para o envio ao faturamento, sem a obrigatoriedade da assinatura do beneficiário;

    Para os atendimentos presenciais, nas guias sem validação do TOKEN ou com motivo de ausência 
do TOKEN, deverão constar a assinatura do beneficiário;

  Para atendimentos realizados na modalidade TELECONSULTA, o TOKEN é obrigatório, pois 
substituirá a assinatura do beneficiário ou o seu responsável, e não poderá ser justificado;

     Caso o seu faturamento seja através do “Upload” no Portal Golden TISS, é necessário usar a 
versão TISS atualizada.

Em caso de dúvidas, sugestões ou eventuais problemas, estamos à disposição através do telefone  
4020-2811 (Segunda à Quinta de 8h às 17h e Sexta de 8hs às 16hs) / 4002-2001 (24 horas), ou no Portal 
Golden TISS  (http://portal.goldentiss.com.br), opção “Contato”.

No site http.://www.token.goldencross.com.br é possivel apreciar o passo a passo para o  
atendimento.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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Acesse o Portal TISS – http://portal.goldentiss.com.br e informe no LOGIN (CNPJ/CPF do 
referenciado) e a respectiva senha cadastrada.

1. Solicitação de Procedimento SP/SADT: no menu “Solicitação de Procedimento” utilize a opção
abaixo:

  Consulta eletiva: Informar na Etapa da Autorização a opção “Solicitação de autorização pelo 
prestador  executante”.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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No momento do preenchimento do número da matricula, será realizada automaticamente a 
“Elegibilidade”. Nesta etapa, será verificado se o Beneficiário está “ativo” ou “inativo” e se o 
Referenciado está contratado para atendê-lo.

Se o Beneficiário não estiver elegível, será informado o motivo. Em caso de dúvida, entre em contato 
com a central Golden Cross.

Solicitar SP/SADT: Solicitar autorização de consultas e/ou procedimentos;

No caso das consultas, deverá ser informado o CBOS correspondente a especialidade a ser 
autorizada.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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Preencha os dados do procedimento em “Adicionar Procedimento” e clique em “Autorizar” para 
que o pedido seja encaminhado.

Após a validação dos procedimentos solicitados, e sendo autorizados, o sistema disponibilizará a  
tela do TOKEN para validação do atendimento. Neste momento, solicite ao Beneficiário o código  
recebido através de notificação no APP, SMS ou e-mail. Caso os procedimentos não sejam  
autorizados a tela de validação do TOKEN não será exibida. 

Caso haja contato com a Central do referenciado e liberação do procedimento negado, também há 
a necessidade de solicitar ao beneficiário o código de validação TOKEN.

Informa o código do TOKEN e clicar na  opção “Validar Atendimento”.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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Após a validação do atendimento, clicar na opção “Fechar”, e imprimir a guia de solicitação para 
envio a Golden Cross após o fechamento do faturamento. Neste caso, não será necessário solicitar 
a assinatura na guia impressa.

Caso o Beneficiário não tenha recebido o TOKEN, confirme com o mesmo os dados de telefone e 
e-mail demonstrados na tela de validação do TOKEN.

Caso os dados estejam atualizados, clique na opção “o Beneficiário não recebeu o TOKEN” para 
abrir as opções de reenvio.

Selecione a opção escolhida pelo Beneficiário e clique em “Reenviar TOKEN”.

Caso os dados não estejam cadastrados ou desatualizados, informe ao beneficiário que deverá 
atualizar a informação no APP, Portal Golden Cross ou ligando para a Central de Atendimento. Após 
a atualização dos dados, clique na opção “O Beneficiário não recebeu o TOKEN” para abrir a opção 
reenvio.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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Caso persista o não recebimento do código do TOKEN, valide o atendimento escolhendo o motivo  
“Ausência” e após clicar no botão “Validar Atendimento”. Imprima a guia SP/SADT para assinatura 
do beneficiário. Esta guia impressa e assinada deverá ser encaminhada a operadora após o 
fechamento do faturamento.

Quando ocorrer recusa por parte do Beneficiário para informar o código TOKEN, valide o 
atendimento escolhendo o motivo “Ausência” e clique em “Validar Atendimento”. Imprima a guia 
SP/SADT para assinatura do Beneficiário.

O referenciado deverá realizar o atendimento conforme as instruções descritas na tela.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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No caso de desistência do atendimento por parte do Beneficiário, utilizar a opção “Cancelar Guia”, 
invalidando o código do TOKEN (orientação na página 23).

Se no momento da inclusão do procedimento consulta, já houver indicação de realização de 
procedimentos complementares, poderá ser preenchido na mesma solicitação. Caso a consulta já 
esteja autorizada, os outros procedimentos deverão ser solicitados em uma nova solicitação (vide 
orientação em “Demais Procedimentos”).

- Demais Procedimentos Ambulatoriais:

Para solicitar autorização de atendimentos ambulatoriais, fique atento quanto a “Etapa da 
Autorização Escolhida (campo Etapa Aut.:)”, são elas:



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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1. Solicitação de Autorização Prévia: esta opção não gera TOKEN. Deverá ser utilizada para
solicitação de autorização de procedimentos que necessitam de senha. Para as solicitações que
ficarem “em analise”, o sistema solicitará um e-mail para contato e os documentos complementares.
Após análise será enviado um e-mail com a resposta da análise. Este retorno, também estará
disponível na tela “Status de Autorização”.

A validação do TOKEN para os atendimentos solicitados nesta etapa, deverão ser realizados na tela 
“Solicitar Status de Autorização”, cujo funcionamento descrevemos abaixo:

2. Solicitação de Autorização pelo Prestador Executante: esta opção deverá ser utilizada para
atendimentos que não necessitam da analise prévia, e na presença do Beneficiário. O sistema
enviará o TOKEN automaticamente para o Beneficiário.

Preencha os dados do procedimento em “Adicionar Procedimentos” e clique em “Autorizar” para 
que o pedido seja encaminhado.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO

40

Após a avaliação dos procedimentos solicitados e sendo autorizado, o sistema disponibilizará a tela 
do TOKEN para validação do atendimento. Solicite ao Beneficiário o código do TOKEN. Caso os 
procedimentos não sejam autorizados, a tela de validação do TOKEN não será exibida. Informe o 
código do TOKEN e clique na opção “Validar Atendimento”.

Após a validação do atendimento, clique na opção “Fechar”, imprima a guia de solicitação e envie 
para a Golden Cross após o fechamento do faturamento. Neste caso não é necessário solicitar a 
assinatura na guia impressa. Caso o Beneficiário não tenha recebido o TOKEN, confirme os dados de 
telefone e e-mail demonstrados na tela de validação do TOKEN.



TOKEN - SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO
NO AMBULATÓRIO
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Caso os dados estejam atualizados clique na opção “O Beneficiário não recebeu o TOKEN” para 
abrir as opções de reenvio.

Selecione a opção escolhida pelo Beneficiário e clique em “Reenviar TOKEN”.

Caso os dados não estejam cadastrados ou não estejam atualizados, informe ao Beneficiário que ele 
deverá atualizar a informação pelo APP, Portal Golden Cross ou através da Central de Atendimento. 
Após a atualização, clique na opção “O Beneficiário não recebeu o TOKEN”.

Caso persista o não recebimento do código do TOKEN, valide o atendimento escolhendo um motivo 
de “Ausência” e clicando em “Validar Atendimento”. Imprima a guia SP/SADT para assinatura do 
Beneficiário.

O referenciado deverá realizar o atendimento conforme as instruções descritas na tela:



TOKEN - SOLICITAR STATUS 
AUTORIZAÇÃO
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2. Solicitar Status Autorização:

No menu “Solicitação de Procedimento” utilizar a opção “Solicitar Status Autorização”:

Ao informar o número da matricula, a lista de guias é automaticamente preenchida com todas as 
guias solicitadas pelo prestador para este beneficiário. Escolha a guia desejada e clique no botão 
“Enviar”. Também é possível informar a senha autorizada para recuperar os dados da guia.

A tela abrirá trazendo todas as informações referentes a solicitação de autorização: A guia 
operadora, a data, o status, a senha quando houver, as quantidades solicitadas, aprovadas e as 
executadas, quando for o caso. Também estará disponível o botão “Confirmar Presença/Nova 
Sessão” para realizar a validação do atendimento informando o TOKEN. A cada sessão o sistema 
solicitará o código do TOKEN para validação do atendimento.



TOKEN - SOLICITAR STATUS
AUTORIZAÇÃO
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No exemplo abaixo, temos um procedimento autorizado, porém ainda não validado com TOKEN.

Após a validação, o sistema atualizará a quantidade executada nos dados do atendimento:



TOKEN - TERAPIAS - SOLICITAÇÃO 
DE AUTORIZAÇÃO
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- Procedimentos Seriados: Sessão de Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia , entre outros

- Solicitação da Senha: No agendamento, o Referenciado deverá realizar a solicitação da senha para
o tratamento, escolhendo “Solicitação de Autorização Prévia” no item “Etapa Aut.:”; lembrando
que esta etapa da autorização não gera código de TOKEN.

Para um melhor controle das validações, orientamos que a guia de autorização seja impressa. Nos 
casos de validação com motivo de “Ausência” do TOKEN, colha a assinatura do Beneficiário no 
campo correspondente a data do atendimento. Assim, ao final das sessões a guia estará pronta para 
o envio à Golden Cross no fechamento do faturamento.

Na data do atendimento, a validação do TOKEN será realizada no Portal TISS na opção “Solicitação 
Procedimento/Solicitar Status Autorização” clique em “confirmar presença/nova sessão”.

A cada sessão será gerado código do TOKEN e será obrigatório a validação.
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Informe o código TOKEN e clique na opção “Validar Atendimento”.

TOKEN - TERAPIAS - SOLICITAÇÃO 
DE AUTORIZAÇÃO

Após a validação do atendimento, clique na opção “Fechar”, e imprimir a guia de solicitação 
para envio a Golden Cross após o fechamento do faturamento. Neste caso não é necessário 
solicitar assinatura do Beneficiário na guia impressa.

Nos casos de validação com motivo de ausência do TOKEN colha a assinatura do 
Beneficiário no campo correspondente a data do atendimento.

Caso o Beneficiário não tenha recebido o TOKEN, confirme os dados de telefone e e-mail 
demostrados na tela de validação do TOKEN.
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Caso os dados estejam atualizados clique na opção “O Beneficiário não recebeu o TOKEN” para 
abrir as opções de reenvio.

Selecione a opção escolhida pelo Beneficiário e clique em “Reenviar TOKEN”.

Após cada sessão validada, a quantidade executada será atualizada, bem como a informação do 
TOKEN.

TOKEN - TERAPIAS - SOLICITAÇÃO 
DE AUTORIZAÇÃO
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No menu Solicitação de Procedimento utilize a opção abaixo:

Ao informar o nº da matricula, a lista de guias é automaticamente preenchida com todas as guias 
solicitadas pelo prestador para este Beneficiário. Escolha a guia desejada e clique no botão “Enviar”. 
Também é possível informar a senha autorizada para recuperar os dados da guia.

TOKEN – TERAPIAS - SOLICITAR  STATUS  
DA  AUTORIZAÇÃO 
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A tela abrirá trazendo todas as informações referentes a solicitação de autorização: A guia  
operadora, a data, o status, a senha quando houver, as quantidades solicitadas, aprovadas e  as 
executadas, quando for o caso. Também estará disponível o botão “Confirmar  Presença/Nova 
Sessão” para realizar a validação do atendimento informando o TOKEN. A  cada sessão o sistema 
solicitará o código do TOKEN para validação do atendimento.

No exemplo abaixo, temos um procedimento autorizado, porém ainda não validado com o TOKEN.

Após a validação, o sistema atualizará a quantidade executada nos dados do atendimento:

TOKEN - TERAPIAS - SOLICITAR STATUS 
DA  AUTORIZAÇÃO 
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Caso persista o não recebimento do código do TOKEN, valide o atendimento escolhendo  um Motivo 
de Ausência e após no botão “Validar atendimento”. Imprima a guia SP/SADT para  assinatura do 
Beneficiário. Esta guia impressa e assinada deverá ser encaminhada a  Operadora após o 
fechamento do faturamento.

Quando ocorrer recusa por parte do Beneficiário para informar o código TOKEN, valide o  
atendimento escolhendo um “Motivo de Ausência” e clique em “Validar atendimento”.  Imprima a 
guia SP/SADT para assinatura do Beneficiário.

O Referenciado deverá realizar o atendimento conforme as instruções descritas na tela.

Nos casos de desistência do atendimento, por parte do Beneficiário, utilizar a opção “Cancelar 
Guia”, invalidando o código do TOKEN (orientação na pág 28).

TOKEN – TERAPIAS - SOLICITAR STATUS 
DA  AUTORIZAÇÃO 
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Ao recepcionar o beneficiário no pronto-socorro, todos os procedimentos realizados no  
atendimento devem ser autorizados através do Portal Golden TISS e validados através do  Token. 
Atentar para exceção abaixo.

    Consulta em Pronto-Socorro:

No menu “Solicitação de Procedimento” utilize a opção abaixo:

Informar na “Etapa de Autorização” a opção “Solicitação de autorização pelo prestador 
executante”. 

No momento do preenchimento do nº da matrícula será realizada automaticamente a  elegibilidade. 
Nessa etapa será verificado se o beneficiário está “ativo” ou “inativo” e se o  referenciado está 
contratado para atendê-lo.

Se o beneficiário não estiver elegível, será informado o motivo, conforme padrão TISS. Em  caso de 
dúvida, entrar em contato com a Central de Atendimento Golden Cross.

No caso das consultas deverá ser informado o CBOS correspondente a especialidade a ser 
autorizada.

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 
PRONTO-SOCORRO 

Para o beneficiário em situação de atendimento imediato ou risco de vida, não será 
necessário à validação do TOKEN, porém deve ser justificado, conforme padrão TISS 
(“Beneficiário em situação de urgência/emergência”). Em hipótese alguma, o atendimento 
deverá ser dificultado em função do processo de validação da presença.
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Preencher o campo “Caráter Atendimento” como “Urgência/ Emergência” e clicar em “Adicionar 
Procedimento”.

Escolher a opção no campo “Código Tabela” 22 – Procedimentos e eventos em saúde  (medicina 
e demais áreas de saúde)”.

Preencher o campo “Código do Procedimento” com a natureza TUSS de consulta em pronto  
socorro e o campo “Quantidade Solicitada” preencher com a quantidade 1.

Clicar em “Salvar Procedimento”.

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 
PRONTO-SOCORRO 



52

Clicar em “Autorizar”:

Informar o código do TOKEN e clicar na opção “Validar Atendimento”

Após a validação do atendimento, clicar na opção “Fechar”, e imprimir a guia de solicitação  para 
envio a Golden Cross após o fechamento do faturamento. Neste caso não é necessário  solicitar a 
assinatura na guia impressa.

Caso o Beneficiário não tenha recebido o TOKEN, confirme com o mesmo os dados de telefone e 
e-mail demonstrados na tela de validação do TOKEN.

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 
PRONTO-SOCORRO 
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Caso os dados estejam atualizados, clique na opção “o Beneficiário não recebeu o TOKEN”  para 
abrir as opções de reenvio. Selecione a opção escolhida pelo Beneficiário e clique em  “Reenviar 
TOKEN”.

Caso os dados não estejam cadastrados ou desatualizados, informe ao beneficiário que  deverá 
atualizar a informação pelo APP, Portal Golden Cross ou ligando para a Central de  Atendimento. 
Após a atualização dos dados, clique na opção “O Beneficiário não recebeu o  TOKEN” para abrir 
as opções de reenvio.

Caso persista o não recebimento do código do TOKEN, valide o atendimento escolhendo um  Motivo 
de Ausência e após no botão “Validar atendimento”. Imprima a guia SP/SADT para  assinatura do 
Beneficiário. Esta guia impressa e assinada deverá ser encaminhada a  Operadora após o 
fechamento do faturamento.

Nos casos de desistência do atendimento, por parte do Beneficiário, utilizar a opção  “Cancelar 
Guia”, invalidando o código do TOKEN (orientação na pág 28).

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 
PRONTO-SOCORRO 
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Se no momento da inclusão do procedimento consulta, já houver indicação de realização de  
procedimentos complementares, poderá ser preenchido na mesma solicitação. Caso a  consulta já 
esteja autorizada, os outros procedimentos deverão ser solicitados em uma nova  solicitação (vide 
orientação em “Demais Procedimentos”).

Demais procedimentos em Pronto-Socorro:

Neste caso, como o procedimento é complementar à consulta inicial já validada, o Portal não  
solicitará uma nova validação do atendimento recuperando o TOKEN informado no atendimento  
inicial.

Para autorizar e validar o atendimento de procedimentos complementares em caráter de
urgência, reiniciar o processo descrito acima com a respectiva natureza e clicar em “Autorizar”.

Em seguida, aparecerá a tela de “Resposta à solicitação de procedimento SP/ SADT”.

Caso seja  necessário verificar  a autorização com a recuperação do TOKEN, verificar as  instruções 
na página 40.

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM 
PRONTO-SOCORRO 

Caso seja necessária internação de urgência, NÃO É NECESSÁRIO nova geração do TOKEN, 
em caso de dúvida consulte FAQ página 74 pergunta nº 28.

Quando ocorrer negativa para exames e procedimentos no atendimento de urgência entrar 
em contato com a Central de atendimento Golden Cross.
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FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

Acesse o Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br selecionar Lote Guias na opção  SPSADT 
clicar em “Inserir Guia”.

Visando proporcionar melhor agilidade no faturamento, nesta página o referenciado poderá contar 
com o preenchimento automático da Guia SP/SADT, informando no campo “Número da Guia 
Operadora” e Clicar na opção “Recuperar Guia Autorizada”.

Todos os campo em “destaque” serão preenchidos automaticamente.

Na opção “CNES”  não será necessário o preenchimento manual, pois o sistema recupera o 
numero de registro no CNES informado no momento da solicitação de autorização do 
procedimento na Guia SP/SADT. 



56

FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

Acesse o Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br selecionar Lote Guias na opção  SPSADT 
clicar em “Inserir Guia”.
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FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

Número da Guia Operadora => Preenchimento obrigatório, informar o número da guia informada 
na solicitação de autorização. 

Nota: Quando for preenchido o numero da guia ao “clicar” na opção “Recuperar Guia Autorizada”, os 
campos da Guia de SP/SADT em cor “vermelho” serão preenchidos automaticamente; 

Registro da Operadora => Número atribuído pelo prestador ao enviar um conjunto de guias para a 
operadora;

Nº da Guia do Prestador => Preenchimento obrigatório, informar o número da guia atribuída pelo 
referenciado;

Nº da Guia Principal => Condicionado. Deve ser preenchido com o número da guia principal no 
prestador quando se tratar de solicitação de SADT em paciente internado ou na cobrança de 
honorário médico em separado para procedimentos ambulatoriais;

Data da Autorização => Data da autorização no Portal TISS;

Senha => Senha de autorização emitida pela operadora;

Data de Validade da Senha => Data de validade da senha de autorização do procedimento;

Carteira do Beneficiário => Informar o numero da matricula do beneficiário na operadora;

Nome => Sistema recupera o nome e a matrícula do beneficiário se estiver correta;

Atendimento RN => Deve ser informado "S" - sim - caso o atendimento seja do recém-nato e o 
beneficiário seja o responsável e "N" - não - quando o atendimento for do próprio beneficiário;

Contratado Solicitante:

Tipo de Identificação => Selecionar CNPJ  e/ou CPF  conforme contratado na operadora;
Nome do Contratado => Razão Social ou nome do contrato executante. O sistema grava os dados 
do referenciado logado no Portal TISS recuperando o nome e/ou razão social com o preenchimento 
automático;

Profissional Solicitante: 

Nome do profissional Solicitante => Nome do profissional que está solicitando o procedimento;
Conselho Profissional => Selecionar o conselho profissional do solicitante do procedimento;
Nº Conselho => Informar o número do registro profissional no conselho;
UF => Informar a Unidade Federativa referente ao registro no conselho profissional;
CBOS => Selecionar o código na Classificação Brasileira de Ocupações (CBOS) do profissional 
responsável pela solicitação do procedimento;

Dados da Solicitação:

Caráter Atendimento => Selecionar “Eletivo” ou “Urgência/Emergência”;
Data da Solicitação => Informar a data da solicitação na operadora;
Indicação Clinica => Informar a indicação clinica informada pelo profissional solicitante;

Dados do Executante: CNPJ e/ou CPF do prestador contratado executante junto a operadora. O 
sistema grava os dados do referenciado logado no Portal TISS recuperando o nome e/ou razão 
social com o preenchimento automático;
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FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

CNES => Esta opção não necessita ser preenchida manualmente, pois o sistema recupera o número 
de registro no CNES informado no momento da solicitação de autorização do procedimento na Guia 
SP/SADT.  

Dados do Atendimento => Nesta opção deverá ser informada todas as modalidades pertinente ao 
atendimento realizado.



59

FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

1- Data Execução => Data da realização do procedimento;

2- Hora Inicial => Horário inicial da realização do procedimento;

3- Hora Final => Horário final da realização do procedimento;
4- Código da Tabela => Para cobrança com codificação Tuss utilizar a opção 22, quando for 

codificação pacote utilizar a opção 98 e código próprio 00;

5- Código do Procedimento => Informar os códigos dos procedimentos realizados pelo 

contratado executante;

6- Descrição do Procedimento => O sistema realizará o preenchimento automático;

7- Quantidade Procedimento Realizado => Quantidades realizadas dos procedimentos;
8- Via de Acesso => Selecionar o código da via de acesso que poderá ser única, mesma via ou 

diferentes vias;

9- Técnica Utilizada => Selecionar se foi “convencional, por vídeo e ou robótica”;
10- Redução / Acréscimo => Quando não houver acréscimo sobre o valor do procedimento 

realizado, o campo dever ser preenchido com o número 1,00;

11- Valor Unitário => Valor unitário do procedimento realizado;
12- Valor total do Procedimento => Informar o valor total do(s) procedimento (s) realizado(s), 

considerando a quantidade de procedimentos realizados;

13- Salvar Procedimento=>  Clicar em “Salvar Procedimento”;

Quando a cobrança for referente a procedimento médico realizado em regime ambulatorial 
com a participação da equipe médica, deverá repetir o preenchimento dos códigos 
para cada profissional participante na realização do procedimento. Ao finalizar o 
preenchimento de cada participante da equipe clique em “salvar profissional”. Após o 
preenchimento de todos os profissionais clique em “salvar procedimento”.
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FATURAMENTO-PREENCHIMENTO 
DA GUIA SP/SADT

Observação => Campo utilizado para adicionar quaisquer observação sobre o atendimento ou 

justificativas que julgue necessário;

Nota: O sistema recupera automaticamente a informação registada no momento da solicitação de 

autorização. 

Valor total => O sistema traz a totalização dos valores informados na opção “Adicionar 

Procedimento”;

Adicionar => Ao finalizar o preenchimento da Guia SP/SADT clicar em “Adicionar” para salvar as 
informações. 
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Acesse o Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br e informe no LOGIN (CNPJ/ CPF do 
Referenciado) e a respectiva senha cadastrada. 

No menu Solicitação de Procedimento utilize a opção abaixo: 

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA

Instruções para preenchimento da Solicitação Internação Eletiva no Portal TISS:

Atenção: Todos os campos com * são de preenchimento obrigatório.

PASSO 1: Identificar quem está preenchendo o formulário

   Dados de Registro da Solicitação:

Etapa da autorização => Nesta opção selecionar “Solicitação de Autorização Prévia”;

E-mail – Nome e Telefone com DDD => Informar o endereço do e-mail, nome e número do telefone
do responsável pelo  preenchendo do formulário “solicitação de internação eletiva”;

PASSO 2: Incluir número de sua guia

   Dados Principais:

Nº da Guia do Prestador => Neste campo o referenciado deverá informar o número com os seguintes 
critérios: número da matricula do beneficiário + seis dígitos referente ao dia/mês e ano em que 
o pedido esta sendo realizado (Exemplo: Matricula do beneficiário  1111111100_Data da
Solicitação da internação: 19.09.2022. O numero da guia será 111111110019092022). Este número
não poderá ser reutilizado em outra solicitação para o mesmo referenciado (CNPJ e/ou CPF);

PASSO 3: Informar a matrícula do beneficiário Golden Cross.

   Dados do Beneficiário:

Carteira do Beneficiário => Ao informar o número da matricula do beneficiário, o nome e o número 
do CNS será preenchido automaticamente.

Se o beneficiário  “Não estiver elegível” será informado o motivo, e em caso de duvida entrar em 
contato com a Central de Atendimento Golden Cross.

PASSO 4: Informar o referenciado responsável pela cobrança dos Honorários Médicos

4 - Contratado Solicitante:

Tipo de Identificação => Informar o  CNPJ e/ou CPF do referenciado que realizará a cobrança dos 
Honorários Médicos.

Ao Informar o número da matricula do beneficiário será realizada automaticamente a 
“Elegibilidade”, verificando se o mesmo está “ativo” ou “inativo”, e se o referenciado está 
contratado para atendê-lo.
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA

Instruções para preenchimento da Solicitação Internação Eletiva no Portal TISS:

PASSO 5: Informar dados do profissional que irá executar o(s) procedimento(s)

   Profissional Solicitante: 

CPF / Nome Profissional / Conselho Profissional e o nº / UF / CBOS / Telefone do médico: Identificar 
o profissional médico que realizará o (s) procedimento (s).

Passo 6: Informar dados do Hospital e Data da Internação

   Dados do Hospital Solicitante: 

CNPJ / Razão Social data da internação => Identificar o hospital referenciado através do 
preenchimento do CNPJ no campo  “Código da Operadora” e informar a data prevista da internação. 
Caso a solicitação seja feita pelo próprio hospital, este campo será preenchido automaticamente.

Passo 7: Informar os dados da internação 

   Dados da Internação: 

Caráter da Internação => Selecionar “Eletivo”;
Tipo de Internação => Nesta opção selecionar: Cirúrgica, Clínica, Obstétrica, Pediátrica ou 
Psiquiátrica;
Regime de Internação => Selecionar se será “Hospitalar” e/ou Hospital Dia (Day Clinic)”;
Qtd. Diárias Solicitadas => Informar a quantidade de Dias de internação;
Indicador de OPME => Selecionar “Sim” quando houver previsão de utilização de OPME (Órtese, 
Prótese e Material Especial) e “Não” se não houver.

Indicação Clinica => Informar o diagnóstico e/ou indicação para a internação.

Passo 8: Informar o CID que motivou a internação

   Hipóteses Diagnósticas: 

Diagnóstico CID => Informar o CID que motivou a solicitação da internação;
Indicador de Acidente => Informar “Não Acidentes”, quando não se tratar de acidente ou se “SIM”, 
especificar.

Quando for informado “SIM”   será necessário associar a documentação para analise, na 
opção “Anexar Documentos OPME” (clicar em escolher arquivo e incluir).
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA

Instruções para preenchimento da Solicitação Internação Eletiva no Portal TISS:

PASSO 9: Adicionar os procedimentos que serão realizados

   Procedimentos Solicitados: 

Adicionar Procedimento =>  Clicar nesta opção e informar:
a) Código Tabela => Selecionar a opção 22 quando for utilizado código TUSS;
b) Procedimento => Informar o código do procedimento que será realizado;
c) Quantidade Solicitada => Informar a quantidade de procedimento que será realizado;
d) Após o preenchimento destes campos “clicar” na opção “Salvar Procedimento”;

e) Quando o preenchimento for “salvo” será visualizado por extenso o (s)  procedimento (s)
solicitados.

Importante: Caso deseje corrigir a informação clicar na opção “lápis” ou para excluir na opção “X”.

PASSO 10: Observações adicionais

   Dados da Solicitação: 

Data Solicitação => Informar a data da solicitação da internação eletiva (data de finalização do 
preenchimento do formulário).

Observação => Incluir informações complementares, que entender ser necessário;

E-mail prestador Serviço =>  Informar o e-mail do referenciado (medico que realizará a cirurgia)
solicitante;
Telefone associado => Informar o telefone do associado com o DDD;
E-mail associado => Informar o e-mail do associado.

Se houver participação de 2º equipe cirúrgica, informar o nome completo, CRM, CPF e os 
códigos dos procedimentos que serão realizados por este cirurgião neste campo e enviar os 
anexos juntamente com os demais documentos.
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA

Instruções para preenchimento da Solicitação Internação Eletiva no Portal TISS:

Anexar Documentos (Pedido, Relatório e Laudo Médico):

   Clicar nesta opção para o envio dos documentos em referência;
   Na opção abaixo selecionar os documentos em “PDF” para inserir;
   Em seguida clicar na opção “Incluir” e em seguida “clicar” em enviar para finalizar a solicitação da 
internação eletiva.

Protocolo de envio da solicitação da internação Eletiva
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
ELETIVA

De posse da senha de internação eletiva, no ato da chegada do beneficiário para a realização do 
procedimento, o atendimento deve ser validado através da solicitação de status da autorização.

ATENÇÃO: A senha expirada poderá ser revalidada por mais 30 dias a partir da data da 
expiração, desde que seja o mesmo pedido de internação, sem qualquer alteração. O e-mail 
para revalidação da senha é o internacaoeletiva@goldencross.com.br. 

   Solicitação Status Autorização 

No menu Solicitação de Procedimento utilize a opção abaixo: 

Ao informar o nº da matrícula do beneficiário, a lista de guias é automaticamente preenchida com  
todas as guias solicitadas pelo prestador para este Beneficiário. Escolha a guia desejada e clique no  
botão “Enviar”. Também é possível informar a senha autorizada para recuperar os dados da guia.
Nota: Ao informar matricula e/ou Senha a pesquisa deverá ser realizada com TAB.

A partir da data de liberação da internação, a senha tem prazo de validade de 60 dias
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TOKEN  INTERNAÇÃO
ELETIVA

A tela abrirá trazendo todas as informações referentes a solicitação de autorização: a guia da 
operadora, com número, data, o status, a senha, o procedimento solicitado e aprovado. 
Também estará disponível o botão “Confirmar Presença/ Nova Sessão” para realizar a validação do 
atendimento informando o TOKEN, que deverá ocorrer no momento da internação do beneficiário. 

Informe o código TOKEN e clique na opção “Validar Atendimento”.

Após a validação do atendimento, clique na opção “Fechar”.

Caso o Beneficiário não tenha recebido o TOKEN, confirme os dados de telefone e e-mail
demonstrados na tela de validação do TOKEN.
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TOKEN  INTERNAÇÃO
ELETIVA

Caso os dados estejam desatualizados, peça para o Beneficiário acessar o APP Golden Cross  e em 
Dados Cadastrais, alterar. Clique na opção “O Beneficiário não recebeu o TOKEN” para  abrir as 
opções de reenvio.

Selecione a opção escolhida pelo Beneficiário e clique em “Reenviar TOKEN”.

Caso persista o não recebimento do código do TOKEN, valide o atendimento escolhendo um  
“Motivo de Ausência do TOKEN” e clicando em “Validar Atendimento”.

Nos casos de desistência do atendimento, por parte do Beneficiário, utilizar a opção  “Cancelar 
Guia”, invalidando o código do TOKEN (orientação na pag.: 23).
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TOKEN  INTERNAÇÃO
ELETIVA

Solicite ao beneficiário o nº do TOKEN e preencha o campo “código de validação do TOKEN” e 
clique na opção “Validar Atendimento”. 

Após a validação do atendimento clique na opção “Fechar”. 
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INTERNAÇÃO ELETIVA _ FATURAMENTO 
PREENCHIMENTO GUIA DE HONORÁRIOS

Acesse o Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br e informe no LOGIN (CNPJ/ CPF do 
Referenciado) e a respectiva senha cadastrada. 

Toda cobrança de Honorário dos profissionais que participaram do ato médico durante a internação, 
seja médico, anestesista, instrumentador etc., deve ser feita na opção “Guia de Honorários”. 

Honorários médicos cobrados pelo hospital, tem que ser feito na opção “Guia de 
Resumo de Internação”, junto com as despesas hospitalares
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INTERNAÇÃO ELETIVA _ FATURAMENTO 
PREENCHIMENTO GUIA DE HONORÁRIOS

1 - Registro ANS  =>  Registro da Operadora de plano de privado de assistência à saúde na ANS;

2 - Número da guia de solicitação de internação => Preenchimento obrigatorio, infomar o número 
da guia informada na solicitação de internação eletiva (campo: ;

3 - Número da guia do prestador => Informar um número de sua escolha para identificar a guia do 
prestador de serviços no fatuarmento. Este número não poderá ser reutilizado;

4 -  Senha => Senha de autorização fornecida pela operadora;

5 - Número da guia atribuído pela operadora => Este número deverá ser consultado na opção 
“Solicitar Status de Autorização” na opção “Dados da Autorização”;

6 - Carteira do Beneficiário => Informar o número da matricula do beneficiário na operadora; 

7 - Nome => Sistema recupera o nome se a matrícula do beneficiário estiver correta;

8 - Atendimento RN => Deve ser informado "S" - sim - caso o atendimento seja do recém-nato e o 
beneficiário seja o responsável e "N" - não - quando o atendimento for do próprio beneficiário;

9 - Tipo de Identificação => Informar o CNPJ da instituição onde foi realizada a internação;

10 - Nome => Razão Social ou Nome Fantasia da institituição hospitalar contratada pela operadora, 
onde foi realizada a internação;

11 - CNES => Código no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do executante (CNES) - 
Código da institituição hospitalar contratado pela operadora onde foi realizada a internação. Caso o 
prestador ainda não possua o código do CNES preencher o campo com 9999999;

Dados do Contratado Executante:

12 - Código na Operadora => Informar o CNPJ e/ou CPF do contratado executante;

13 - Nome => Razão Social ou Nome Fantasia do contratado executante. O sistema grava os dados 
do referencido logado no Portal Tiss recuperando o nome e/ou razão social com o preenchimento 
automatico;

14 - CNES => Esta opção não necessita ser preenchida manualmente, pois o sistema recupera o 
número de registro no CNES informado no momento da solicitação de autorização da internação 
eletiva;

15 - Data do início do faturamento => Data início da internação;  

16 - Data fim faturamento => Data fim da internação;
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INTERNAÇÃO ELETIVA _ FATURAMENTO 
PREENCHIMENTO GUIA DE HONORÁRIOS

    Após clicar  na opção “Adicionar Procedimento” preencher os campos abaixo:

17 - Data Execucão =>  Data da realização do procedimento;

18 - Hora Inicial => Horário inicial da realização do  procedimento;

19 - Hora Final => Horário final da realização do procedimento;

20 - Código da Tabela => Para cobrança com codificação Tuss utilizar a opção 22, quando for 
codificação pacote utilizar a opção 98 e código próprio 00;

21 - Código do Procedimento => Informar os códigos dos procedimentos realizados pelo 
contratado executante;

22 - Descrição do Procedimento => O sistema realizará o preenchimento automático;

23 - Quantidade Procedimento Realizado => Quantidade dos procedimentos realizados;

24 - Via de Acesso => Selecionar o código da via de acesso que poderá ser única, mesma via ou 
diferentes vias;

25 - Técnica Utilizada => Selecionar se foi “convencional, por vídeo e/ou robótica”;

26 - Redução / Acréscimo => Quando não houver acréscimo sobre o valor do procedimento 
realizado, o campo dever ser preenchido com o número 1,00;

27 - Valor Unitário => Valor unitário do procedimento realizado;

28 - Valor total do Procedimento => Informar o valor total do(s) procedimento(s), considerando a 
quantidade de procedimentos realizados.
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INTERNAÇÃO ELETIVA _ FATURAMENTO 
PREENCHIMENTO GUIA DE HONORÁRIOS

Adicionar Profissional:

29 - Grau de Participação => Selecionar o grau de participação do profissional que realizou o 
procedimento;

30 - Tipo de Identificação => Informar o CPF do profissional que realizou o procedimento;

31 - Nome Profissional => Informar o nome do profissional que realizou o procedimento;

32 - Conselho do Profissional => Selecionar o código do Conselho do profissional que realizou o 
procedimento;

33 - Nº Conselho => Informar o número do registro do profissional no Conselho;

34 - UF => Selecionar a Unidade Federativa (UF) referente ao registro no Conselho Profissional;

35 - CBOS => Informar o Código na Classificação Brasileira de Ocupação (CBOS) do profissional que 
realizou e/ou participou do procedimento;

Atenção: 

   Deverá repetir o preenchimento dos códigos para cada profissional participante na realização do 
procedimento;
   Ao finalizar o preenchimento de cada participante da equipe clique em “salvar profissional”;
   Após o preenchimento de todos os profissionais clique em “salvar procedimento”;

Para a cobrança dos honorários pertinente a participação de médicos auxiliares e 
instrumentador, em cirurgias realizadas por médico credenciado, é necessário o 
cadastramento prévio. Em caso de dúvida, entre em contato com o Doctor Fone: 4002-2001
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
DE URGÊNCIA

Acesse o Portal TISS – https://portal.goldentiss.com.br e informe no LOGIN (CNPJ/ CPF do 
Referenciado) e a respectiva senha cadastrada. 

No menu “Solicitação de Procedimento”, utilize a opção Solicitação de Internação - URGÊNCIA.
O referenciado deverá preencher a solicitação de internação de urgência, conforme necessidade do 
paciente: Clínico, Cirúrgico ou CTI.

- Obrigatoriamente deverá ser anexado no momento da solicitação: Boletim PS,
relatórios e laudos de exames;

- Prazo máximo para análise é de até 2 horas.



76

SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
DE URGÊNCIA

O referenciado deverá acompanhar o Status da solicitação da internação de urgência 
no https://portal.goldentiss.com.br/ na opção “Solicitação de Procedimento” na opção 
Histórico de Solicitações AMB/INT (ver instrução de pesquisa na página 24 deste manual).

1º Pronto Socorro - Internação - Pedido de Autorização => O referenciado será notificado que a 
senha foi autorizada,  informando a data da autorização e quantidade de diária liberada;

2º Pronto Socorro - Internação - Autorização Internação Clínica => O referenciado será notificado 
que a senha foi autorizada, informando o procedimento, a data da autorização e a quantidade de 
diária liberada;

3º Pronto Socorro - Internação – Contrato do Beneficiário em Carência => O contrato encontra-se 
em carência contratual para internação, o beneficiário tem direito a cobertura de 12 horas a contar do 
horário de entrada no Pronto socorro.

4º Pronto Socorro - Internação – Solicitação de Documentos => O referenciado poderá ser 
notificado da necessidade da apresentação de documentação para a conclusão da analise da 
internação. A documentação deverá ser encaminhada pelo portal.goldentiss.com.br no prazo de até 
1 hora após o recebimento da notificação;

5º Pronto Socorro - Internação – Solicitação de Contato Médico => O referenciado poderá ser  
notificado da necessidade do contato com médico informando o telefone para o retorno no prazo de 
até em 1 hora;

6º Pronto Socorro - Internação – Autorização de laudo Pós => O referenciado será notificado do 
código autorizado na urgência e orientado a solicitar a análise dos demais procedimentos através de 
laudo pós. 

Outras notificações que será encaminhado ao referenciado através do e-mail: 
protocolo-noreply@goldencross.com.br (não responder este e-mail), nos seguintes casos:

A internação não foi negada, o contato médico é apenas para conclusão da analise.
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
DE URGÊNCIA
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SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO
DE URGÊNCIA

Instruções para preenchimento da Solicitação Internação URGÊNCIA no Portal TISS:

Atenção:  Internação em regime de  urgência  não necessita de  TOKEN

Na Guia de Internação Eletiva/Urgência, todos os campos disponibilizados são de preenchimento  
obrigatório:

1 - Dados de Registro da solicitação => Identificar quem está preenchendo o formulário;

2 - Dados Principais => Neste campo o referenciado deverá informar o número de sua escolha;

3 - Dados do Beneficiário => Informar a matrícula do beneficiário Golden Cross. Neste momento,  
será realizada automaticamente a elegibilidade;

Se o beneficiário “Não estiver elegível” será informado o motivo, e em caso de dúvida entrar em  
contato com a Central de Atendimento Golden Cross.

4 - Contratado Solicitante => Informar o CNPJ do hospital que está realizando o atendimento do  
beneficiário;

5 - Profissional Solicitante => Neste campo identificar o “profissional Solicitante” médico que  
solicitou a internação de urgência/emergência;

6 - Dados Hospital Solicitante => Informar o CNPJ do hospital que esta realizando o atendimento  do 
beneficiário;

7 - Dados da Internação => Neste campo informar:

- Tipo de Internação: Este campo estará preenchido automaticamente;
- Regime de Internação: Selecionar se a internação será “Hospitalar” e/ou Hospital Dia (Day

Clinic)”;
- Quantidade Diárias Solicitadas: Informar a quantidades 01 (um);
- Indicação Clinica: Informar a indicação diagnóstica para a internação conforme necessidade do

paciente: Clinico, Cirúrgico ou CTI.

8 - Hipóteses Diagnósticas => Informar o CID que motivou a solicitação da internação;

9 - Procedimentos solicitados => Informar a codificação do procedimento a ser realizado;

10 - Observação => Poderá ser utilizado para informação complementares;

11 - Anexar Documentos => Clicar nesta “opção” para envio de relatório ou laudo médico;
12 - Enviar => Clicar nesta “opção” para gerar a autorização.

Obrigatoriamente deverá ser anexado no momento da solicitação: Boletim PS, relatórios e 
laudos de exames
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1. O que é o TOKEN?

O TOKEN é a assinatura digital do Beneficiário Golden Cross, que validará o atendimento presencial  
através do código de identificação recebida por notificação no APP, SMS ou e-mail.

2. Quais os tipos de prestadores Golden Cross que serão elegíveis a essa novidade?

Neste momento serão elegíveis os hospitais com serviços de Pronto Socorro, Ambulátorio e  
Internação Eletiva e Urgência.

3. Como o prestador será informado que está elegível à utilização do TOKEN?

Através de comunicações oficiais da Golden Cross, via e-mail e comunicados impressos.

4. O TOKEN isenta apresentação de documento de identificação do beneficiário?

Não. O Referenciado deverá identificar o Beneficiário no momento do atendimento, item este  
previsto no Contrato de Referenciamento.

5. A utilização do TOKEN dispensa a elegibilidade no portal.goldentiss.com.br?

O processo ficou ainda mais simples, pois à elegibilidade será realizada de forma automática  
quando encaminhar uma Solicitação de Procedimento, ou seja, não é necessária a realização de  
“Verificar Elegibilidade”, no ato do atendimento. Será realizada uma única transação. Caso o  
referenciado queira verificar se o Beneficiário está elegível quando está agendando o atendimento  
poderá fazê-lo na mensagem “verificar Elegibilidade”, porém esta mensagem não irá gerar o  
TOKEN.

6. Qual o prazo de validade do TOKEN?

O TOKEN é válido apenas para o momento do atendimento do Beneficiário, e no prestador que  
solicitou a validação.

7. O TOKEN dispensa o preenchimento e envio da Guia SP/SADT no faturamento?

Não. O TOKEN é a assinatura eletrônica do Beneficiário, permanecendo inalterada a rotina para o  
fechamento do faturamento. Se o código TOKEN foi validado, o referenciado deverá imprimir a guia  
de solicitação SP/SADT, que será encaminhada sem a assinatura do Beneficiário. Caso o TOKEN não  
tenha sido validado, deverá ser exigido a assinatura do Beneficiário na guia de solicitação que será  
encaminhada com o faturamento.

Em caso de impossibilidade técnica de uso do sistema, exemplo: falta de luz, sem sinal de internet  
ou computador indisponível a cobrança será diretamente pelo Lote Guia SP/SADT e não haverá  
“TOKEN” ou “Motivo de Ausência do TOKEN”, para estes casos o pagamento estará sujeito a analise  
da operadora.

8. E que momento o Beneficiário receberá o TOKEN?

O TOKEN será enviado imediatamente, após a solicitação da autorização pelo prestador executante  
para o atendimento do Beneficiário, realizada no portal.goldentiss.com.br. Estaremos viabilizando a  
validação do atendimento para prestadores com uso de Webservece em poucos dias.

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES
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9. Quando o atendimento for realizado ao Beneficiário acompanhado por terceiro, qual telefone  
será utilizado para validar o atendimento?

O telefone que receberá o TOKEN é o que consta no cadastro da Golden Cross e poderá ser alterado  
pelo Beneficiário através do APP, Portal ou Central de Atendimento. Caso o Beneficiário ou  
responsável, não tenham recebido o TOKEN e em caso de impossibilidade de atualização do  
telefone no momento do atendimento, deverá ser preenchido o motivo de ausência do numero do  
TOKEN.

10. Caso o Beneficiário não tenha o aplicativo Golden Cross, como proceder?

O número do TOKEN também será encaminhado por SMS ou e-mail, caso o Beneficiário não tenha  
acesso ao APP. O atendimento poderá ser realizado no portal.goldentiss.com.br com a justificativa  
de ausência do TOKEN, por falta do aplicativo. Porém, o mesmo deverá ser orientado da  
necessidade da utilização do APP.

11. Quando o Beneficiário informar que não recebeu o TOKEN?

O Beneficiário deverá ser orientado a atualizar o telefone e/ou e-mail no APP Golden Cross, no Portal  
Golden ou através da Central de Atendimento para o recebimento do TOKEN. Após atualização, o  
referenciado deverá reenviar o código TOKEN ao Beneficiário. Caso ainda assim o Beneficiário não  
identifique o recebimento, este atendimento deverá ser justificado com os códigos de motivo de  
ausência do TOKEN, criados pela ANS.

12. Quando o Beneficiário não aceitar informar o TOKEN para o Referenciado?

O atendimento poderá ser realizado no portal.goldentiss.com.br com a justificativa de ausência do  
TOKEN, por recusa do Beneficiário em informar o código digital.

13. O Referenciado poderá utilizar a Guia de Consulta Eletiva no TOKEN?

Não. Todos os atendimentos deverão ser realizados através da Solicitação de Procedimento e o  
faturamento gerado através da Guia de SP/SADT. A solicitação permitirá a realização de consultas e  
procedimentos (sem senha) em uma mesma autorização.

14. Como será utilizado o TOKEN nos Procedimentos Terapêuticos/Seriados?

14.1 - A solicitação de Senha permanecerá inalterada na Guia de Solicitação de Procedimento 
SP/SADT.  Utilize a “Etapa de Autorização => Solicitação Autorização Prévia”;

14.2 - Em cada sessão deverá ser gerado um TOKEN, na tela de Solicitação de Status de Autorização,  
utilizando a mesma senha, até concluir a quantidade de sessões autorizadas.

15. Como será utilizado o TOKEN nos Procedimentos Terapêuticos/Seriados? 

O prestador precisa usar a versão TISS atualizada

16. Se o Beneficiário desistir do atendimento em qualquer regime após a validação do TOKEN, 
como proceder? 

Deverá ser realizada a transação de “cancele guia” e automaticamente o código do TOKEN perderá  
a validade (orientação na pág 28).

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES
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17. Como proceder para validar exames e terapias para atendimento de Beneficiário   internados 
(internação eletiva)? 

A rotina de Solicitação de Procedimento permanece inalterada. O referenciado deverá informar no 
campo Ausência do Código de Validação => (01) BENEFICIÁRIO  INTERNADO, ficando desobrigado 
da validação TOKEN.

18. Como adquirir o número da Guia de Internação Eletiva e Urgência? 

O número da guia de internação deverá ser gerada pelo Referenciado responsável pela solicitação  
da internação eletiva. Este número não poderá ser repetido em outra solicitação de internação  
eletiva, sendo de responsabilidade do Referenciado o controle desta numeração.

Caso o Beneficiário venha transferido de outro hospital com caráter internação de urgência  também 
não e necessário validação do atendimento.

19. Posso solicitar internação em regime de Day Clinic no portal.goldentiss.com.br? 

Sim, na opção “Regime Internação” selecionar Hospital Dia.

20. Como proceder quando a internação for solicitada por médico não referenciado? 

O referenciado hospitalar será responsável na solicitação da internação eletiva, informando que  
trata-se de equipe médica “particular”.

21. Como proceder para informar participação de outro cirurgião referenciado no mesmo ato  
cirúrgico (exemplo: cirurgia de endometriose)? 

Esta informação poderá ser registrada da opção “observação” informando o nome completo do  
cirurgião, especialidade, nº CPF e CRM.

22. Quem será responsável na validação do TOKEN na internação eletiva?  

O TOKEN será validado no dia da internação pelo referenciado hospitalar.

23. Prazo de Validade da Senha de internação Eletiva: 

A senha para internação eletiva terá validade de 60 dias a partir da data da liberação.

A mesma regra se aplica as senhas liberadas para procedimentos cirúrgicos em regime de Day  
Clinic.

FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES

A senha expirada poderá ser revalidada por mais 30 dias a partir da data da  expiração, 
desde que seja o mesmo pedido de internação, sem qualquer alteração. O e-mail  para 
revalidação da senha é o internacaoeletiva@goldencross.com.br.
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FAQ - PERGUNTAS FREQUENTES

24. Se o Beneficiário desistir do atendimento após a validação do TOKEN para a internação 
eletiva, como proceder? 

Deverá ser realizada a transação de “cancele guia” e automaticamente o código do TOKEN perderá  
a validade (orientação na pag.: 28).

25. Para internação em regime de urgência é necessário gerar TOKEN? 

Não. Para esta modalidade de atendimento não é necessário gerar TOKEN. Caso o Beneficiário 
venha transferido de outro hospital com caráter internação de urgência também  não é necessário 
TOKEN.

26. É necessário validação do TOKEN para exames e procedimentos complementar á consulta 
de urgência?

Não, neste caso à consulta inicial já foi validada, o Portal não  solicitará uma nova validação do 
atendimento recuperando o TOKEN informado no atendimento inicial.

27. Como liberar o atendimento quando o Portal TISS estiver inoperante? 

Quando o Portal TISS estiver inoperante, o referenciado deverá entrar em contato com a Central de  
Atendimento para abertura de manifestação validando os atendimentos por contingência. Os  
atendimentos serão realizados manualmente com assinatura do referenciado.

Nos formulários o referenciado deverá informar o número da manifestação. O fechamento do  
faturamento deverá ser realizado após o retorno do portal TISS para fechamento do processo e  
emissão do arquivo XML.

28. É possível o acompanhamento do Status de senhas liberadas e em analise no Portal TISS? 

Sim. No portal.goldentiss.com.br na opção “Solicitação de procedimento” no item “Histórico de 
Solicitações AMB/INT” o referenciado poderá realizar esta consulta conforme orientação na pagina 
24 deste manual. 

Os referenciados que utilizam o TOKEN, deverão informar, na guia de faturamento,  os
seguintes dados:

Motivo da ausência do TOKEN com a opção “03 – Intermitência Sistêmica;
No campo observação da guia, informar o número da guia e do protocolo da manifestação 
dado  pela Central de Atendimento.
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Solicitação Descrição da Solicitação Contato

Alteração Cadastral
Alteração de Endereço,Telefone, Dados Bancarios, Revisão de Contrato, 

Inclusão e Exclusão de serviços ou Especialidades, ou solicitação da 2º via 
de documento contratual 

Acesse: w w w .goldencross.com.br > login área restrita > serviços 
> item: Doctor Mail > Assunto: Alteração Cadastral ou outra 

modalidade.

Urgência e Emergência Liberação de atendimento de urgência e emergência 4002-2001 (capitais e regiões metropolitanas)                                 
0800 282-2001 (interior)

Elegibilidade Confirmação de aptidão (ativo ou cancelado) do beneficiário Acesse: https://portal.goldentiss.com.br > Verif icar Eligibilidade
Atendimento Ambulatorial 

Eletivo
Autorização de atendimentos ambulatoriais eletivos Acesse: https://portal.goldentiss.com.br > Solicitação de 

Procedimento > Solicitar SP/SADT 

Acesse: https://portal.goldentiss.com.br
Orientações disponíveis na página 19 deste Manual.

Acesse: https://portal.goldentiss.com.br
Orientações disponíveis na página 56 deste Manual.

Informação TISS Acesse http://portal.goldentiss.com.br Contato/Fale com Coordenar TISS - Tel.: (21) 4020-2811

Recurso de Glosa  Acesse http://portal.goldentiss.com.br
Opção Recurso de Glosas / Enviar Recurso de Glosas 
acompanhamento Revisão Glosas : consultar “Solicitar Status 
Recurso de Glosa”                                                     

Envio de Nota Fiscal 
Envio de Nota Fiscal de Faturamento                                                                                          

É imprescíndivel constar no corpo da Nota Fiscal o nº do processo
ou do protocolo XML 

nfe.desin@goldencross.com.br

 Habilitação Existente Confirmação de Habilitação para serviços ou procedimentos credenciados 

Cirurgia Eletiva (Solicitação) Liberação de atendimento para cirurgia eletiva

Cirurgia Eletiva (Dúvidas) Dúvidas na liberação de cirurgias eletivas liberadas internacaoeletiva@goldencross.com.br

Cirurgia Eletiva (Pendências) Pendências de documentos na internação eletiva (relatorios, exames e 
outros documentos pertinentes a cirurgia)

pendenciaseletivas@goldencross.com.br 

OPME - Internação Eletiva Dúvidas sobre liberação de OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)  
nas cirurgias eletivas.

opme.eletiva@goldencross.com.br

OPME - Solicitação Pré em 
SADT

Solicitações e dúvidas sobre liberação de OPME (Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais) nas cirurgias eletivas ambulatoriais.

sadt.opme@goldencross.com.br

Medicação Especial Solicitação de autorização de medicamento especial medicamento.especial@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.rj@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós

 
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.es@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.bh@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.sp@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.df@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.df@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.pe@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.ba@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pré
prorrogacao.rs@goldencross.com.br

Solicitação de Cirurgias e OPME - Pós
internado@goldencross.com.br

Solicitação de Prorrogação, Exames e Terapias Seriadas durante a Internação

poscirurgico@goldencross.com.br

 
 

 

Transplante Doador Vivo 
(coberto pelo Rol da ANS)

Liberação de atendimento para cirurgia eletiva Instruções: 
Consultar página 24

Prorrogação de Internação Rio de Janeiro (Abrangência: RJ) prorrogacao.rj@goldencross.com.br
Prorrogação de Internação Espirito Santo  (Abrangência: ES ) prorrogacao.es@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação São Paulo  (Abrangência: MG) prorrogacao.bh@goldencross.com.br
Prorrogação de Internação Brasília / Belém (Abrangência: DF / AC / MT / MS 

/ GO / TO / AM / RR / RO / AP / PA)
prorrogacao.df@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação Recife (Abrangência: PE / PB / RN / CE / PI / MA) prorrogacao.pe@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação Salvador (Abrangência: BA / AL / SE) prorrogacao.ba@goldencross.com.br
Prorrogação de Internação Porto Alegre (Abrangência: RS / PR / SC) prorrogacao.rs@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO                              
Recife                                                

Abrangência: PE / PB / RN / CE 
/ PI / MA

PACIENTE INTERNADO                              
Salvador                                                

Abrangência: BA / AL / SE

PACIENTE INTERNADO                              
Porto Alegre                                                

Abrangência: RS / PR / SC

Transplante Doador 
Cadáver (coberto pelo Rol 

da ANS)

PACIENTE INTERNADO                                   
Rio de Janeiro                                            

Abrangência: RJ 

PACIENTE INTERNADO                               
Espirito Santo                                             

Abrangência: ES 

PACIENTE INTERNADO                               
Belo Horizonte                                              

Abrangência: MG 

PACIENTE INTERNADO                               
São Paulo                                                 

Abrangência: SP

PACIENTE INTERNADO                              
Brasília                                                 

Abrangência: DF / AC / MT / 
MS / GO / TO / AM / RR / RO

PACIENTE INTERNADO                              
Belém                                                 

Abrangência: AP / PA 

O e-mail suporte_eletiva@goldencross.com.br é restrito para 
comunicação da operadora Golden Cross à rede credenciada e 
NÃO É HABILITADO PARA RECEBIMENTO DE RESPOSTAS.
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DOCTOR MAIL

EM CASO DE DÚVIDAS SOBRE O TOKEN, DISPONIBILIZAMOS OS CANAIS ABAIXO:

Seu canal de relacionamento via web disponível 24h por 
dia/7 dias por semana. Acesse goldencross.com.br e 
confira.

DOCTOR FONE Central de atendimento:
4002 2001 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 282 2001 (Demais Localidades) 

Seu canal de relacionamento com a Golden Cross 
disponível de segunda a sexta, de 8h às 18h, para
dúvidas sobre pagamentos, glosas, senhas liberadas, etc.

(Seg. a Qui. de 8h às 17h e Sex. de 8h às 16h)

(24h)

(21) 99405-6973 (Todas as Localidades) 

Whatsapp Prestador Saúde:






