Manual Recurso de Glosa ONLINE
1 - Acessar o Portal Webplan em http://www.saudebrb.com.br/prestadores.
Informar Usuário e senha e clicar em Entrar.

2 - Acessar o menu “Faturas” clicar em “Relatório de Faturas” para analisar as
faturas e verificar e/ou analisar as possíveis glosas.

3 - Informe a Competência Inicial e Final desejada e clique na opção “Pesquisar”
para o sistema listar todas as faturas.

4 – Clique na lupa para o sistema gerar o relatório da faturas.

5 – Clique na opção “Relatório de Serviços” para sistema gerar relatório.

6 – Relatório gerado. Analise as glosas e caso seja passivo de recurso de glosa os
serviços poderam ser recursados.

7 – Clicar no icone

para iniciar a revisão de glosa.

8 – Informar na opção “Valor Solicitação” o valor em R$ do recurso de glosa
desejado. Para guia que possui sinal de “+” antes do número da guia é porque
essas tiveram material, medicamento ou taxas glosadas. Para recursar as glosas de
mat/med e taxas deve-se clicar no sinal de “+”. Após preechido o valor recursado,
é obrigatorio preencher a justificativa do recurso de glosa. Para inserir a
justificativa, basta clicar no lapis. Após todos os campos preenchidos, clique na
opção “Próximo” para continuar o preechimento do recurso de glosa.

9 – Na tela abaixo será listado os itens recursados. Caso queira anexar algum
documento para complementar a solicitação do recurso, basta clicar em escolher
arquivo e em seguida adicionar. Feito todos os procedimentos clique na opção
finalizar digitação do lote.

10 – Após finalizado, será exibido a mensagem informando que o lote de recurso de
glosa salvo com sucesso.

11 - Em seguida irá aparecer a tela com protocolo do recurso. O mesmo deverá ser
impresso para ser entregue a Operadora, junto com relatório de glosa da fatura
recursada, no prazo estipulado em contrato.

12 – Para verificar informações sobre o status dos lotes recursados, clique na opção
recurso de glosa, preecha os campos listados abaixo e clique em pesquisar.

13 – Status
Analisado: Indica que a Operadora já analisou e a fatura de revisão de glosa está
liberada na opção Faturas/Relatório de Faturas.
Aguardando análise: Indica que a Operadora ainda não fez a análise de revisão
de glosa.

