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1. INTRODUÇÃO

Autorizações são solicitações médicas enviadas para as operadoras de saúde. Elas podem ser
classificadas como: Pedido Médico e Solicitação de Internação.

2. PEDIDO MÉDICO

O processo de inclusão de um pedido médico consiste na digitação de solicitação de guia SP/SADT,
de acordo com as normatizações TISS no sistema Galenus, onde posteriormente são integradas no
sistema HC.
A partir do link: http://galenus.casembrapa.org.br/galenus/portal.html, a tela é acessada pelo
seguinte Menu:

3. SOLICITAÇÃO DE HEMODIÁLISE OU ONCOLOGIA

O processo de inclusão de solicitação de hemodiálises ou procedimento oncológico (quimioterapia
ou radioterapia) consiste na digitação de autorizações destes, de acordo com as normatizações TISS
no sistema Galenus, que posteriormente serão integradas pela Operadora.
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O que irá diferenciar o processo de digitação dos procedimentos oncológicos dos procedimentos de
hemodiálise será o número limite por solicitação, pois é definido pela Casembrapa o limite de 10
sessões de hemodiálise por pedido de autorização.
A tela é acessada a partir do seguinte Menu:

Em seguida, no campo “Código do Procedimento” (22) deve ser informado o código oncológico ou de
hemodiálise. No campo “Qtd. Solicitada” (24) informe o número de sessões. Lembrando que o
máximo para hemodiálise são 10 sessões.

No campo de “Observação/ justificativa” (26) informe as datas das sessões solicitadas. Caso o
procedimento envolva a utilização de medicamentos, é necessário informar as medicações que
serão utilizadas. Conforme exemplo a seguir:
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Depois é necessário clicar no botão “Salvar”, ou no botão “Salvar e Enviar”.

3.1 - Salvar e Enviar

Ao clicar no botão “Salvar e Enviar”, a autorização será salva e enviada para a operadora. Não mais
será possível editar os dados via sistemas Galenus. No entanto, ainda será possível inserir anexos e
mensagens. A situação da autorização será alterada para aprovada ou pendente.
Para acessar o pedido basta seguir o seguinte caminho:

Clique em cima da guia para acessar e para anexar um documento.
O usuário deve selecionar a opção “Anexos”, presente na parte inferior da solicitação salva. A tela
será apresentada conforme a imagem abaixo:
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Após a apresentação da tela, selecione a opção “Anexar”. O arquivo escolhido é apresentado em
uma lista, conforme a imagem abaixo.

Após anexar um documento, este não poderá ser removido do sistema, porém ele poderá ser
marcado com ignorar. Basta selecionar a opção “Ignorar” no canto direito do registro desejado.
Os arquivos suportados para anexo são: pdf e imagens. O tamanho máximo destes arquivos não
pode ultrapassar 3MB.
Após anexar um documento não é preciso salvar a solicitação de internação.
Para inserir uma mensagem o usuário deve selecionar a opção “Mensagens e Pendências”, presente
na parte inferior da solicitação salva. A tela será apresentada conforme a imagem abaixo:

Após a apresentação da tela, informe uma mensagem no campo disponível e selecione a opção
“Enviar”. A mensagem inserida é apresentada em uma lista, conforme a imagem abaixo.
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Após inserir uma mensagem esta não poderá ser removida do sistema, porém poderá ser marcada
com ignorar. Basta selecionar a opção “Ignorar” no canto direito do registro desejado.
Caso necessário, o usuário poderá imprimir as mensagens inseridas. Basta inserir a opção “Imprimir”
no canto inferior direito. Todas as mensagens presentes nesta solicitação serão impressas em
formato de relatório.
Após inserir uma mensagem não é preciso salvar a solicitação de Internação.

3.2 - Salvar

Ao clicar no botão “Salvar” a autorização é salva como “Digitada”. Nessa situação o usuário pode
editar os dados da autorização, inserir anexos ou trocar mensagens com a operadora. Basta acessar o
pedido desejado e efetuar as ações.
Para acessar o pedido basta percorrer o seguinte caminho:

Após acessar a tela, clique na linha da autorização ou no botão “Editar”:
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Ao clicar em editar o sistema acessa a tela abaixo, permitindo a edição dos dados da autorização.

O processo de inserção de anexos ou mensagens se mantém o mesmo que o mostrado no item 3.1.
Após realizar as alterações necessárias o sistema apresenta as opções “Salvar”, “Salvar e Enviar”,
“Alterar” e “Cancelar”.
- Salvar: Salva as alterações, porém mantem a situação como “Digitada”, permitindo novas
alterações.
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- Salvar e Enviar: A autorização será salva e enviada. Após o envio não poderá ser editada via sistema
Galenus. Ainda será possível inserir anexos e mensagens. A situação da autorização será alterada
para aprovada ou pendente.
- Alterar: A autorização será salva e enviada. Após o envio não poderá ser editada via sistema
Galenus. Ainda será possível inserir anexos e mensagens. A situação da autorização será alterada
para aprovada ou pendente.
- Cancelar: Irá cancelar todas as alterações e manter o status atual.

4. GERENCIAR AUTORIZAÇÕES

Na tela Gerenciar Autorizações é possível acompanhar o andamento das autorizações, além de
possibilitar algumas ações. Esta tela pode ser acessada através do seguinte Menu:

Abaixo, a tela com as informações das autorizações:
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Ao lado podemos visualizar os ícones:

Eles significam respectivamente:

. Dados do beneficiário: Exibe as seguintes informações do beneficiário da autorização:

- Arquivos Anexos: Exibe os arquivos anexados à autorização.
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- Imprimir: Imprime a guia da autorização.

- Mensagens: Exibe as mensagens da autorização.

- Editar: Acessa a autorização e permite alterações.

5. EMISSÃO DA GUIA DE AUTORIZAÇÃO

As autorizações poderão ter o status de Pendente, Aprovadas ou Reprovada, dispostas da seguinte
forma:

Para emissão da guia de autorização aprovada, deve-se clicar no ícone da impressora.

- Imprimir: Imprime a guia da autorização
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