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O objetivo deste sistema é reduzir o tempo de 
entrega e importação dos lotes de contas 
médicas que compõem um processo.
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Este sistema foi desenvolvido para que o próprio prestador crie 
o seu protocolo de entrega, pelo Portal Tiss.

Pelo Portal Tiss, o prestador deverá selecionar no menu a 
opção “Protocolo de Entrega → cadastra Protocolo. Será 
aberta uma tela para digitação dos eventos de “Consulta, 
SP/SADT, Honorário, Internação”, as quantidades, o valor total 
realizado e o número do lote. Será checado se o lote já foi 
transmitido ou utilizado em um  processo, exibindo uma 
mensagem de erro e não permitindo sua incorporação. Para o 
prestador da rede Própria ou Proprietária, irá abrir uma tela 
com as opções ( Normal / Prefeitura / Comlurb / Promoprev), a 
fim de separar os processos.  
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PROTOCOLO DE ENTREGA
Menu com as opções do Procolo de Entrega, Cadastrar Protocolo ou 
Consultar Protocolo. 
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Selecione o tipo de protocolo (Apresentação ou Reapresentação).
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Selecione o tipo de protocolo (Normal / Prefeitura / Comlurb/ Promoprev).
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Após selecionar o tipo de protocolo esta tela será aberta com os dados do prestador 
e data prevista de entrega. Nesta tela deverá ser cadastrado o e-mail para receberá 
a confirmação de entrega do protocolo, os lotes a quantidade e o valor total dos 
eventos de ( Consulta / SP/SADT / Honorários e Internação).
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Após a digitação será aberta esta tela para que seja impresso o protocolo em 2 vias.
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Na opção Consulta Protocolo, é possível reimprimir, editar e remover o protocolo. As 
opções (editar e remover), somente ficarão disponíveis enquanto o protocolo não for 
entegue.
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                   Impresso do protocolo de entrega com o QR code
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                Aplicativo SmartPhone 
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