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Comunicado Rede Credenciada nº 01/2018

 

Ref.: Demonstrativos de Pagamentos e de Glosas

 

Prezado Prestador, 

Com o intuito de proporcionarmos melhorias ao processo

informamos que a partir de 15/03/2018, estarão disponíveis em nosso portal os 

seguintes demonstrativos: 

• Demonstrativo de pagamentos;

• Demonstrativo de glosas;

Desta forma, não serão mais encaminhados aos prestadores demonstrativos de 

de forma impressa, e sua disponibilização no portal do prestador dará inicio na 

contagem do prazo de 30 (Trinta dias) para apresentação do recurso de glosa.

Para acessá-las acesse o portal 

Em caso de dúvidas entrar em contato com setor de credenciamento e ou recursos de 

glosas pelo telefone (11) 3146

recursodeglosa@spasaude.org.br

 

S.P.A. Saúde – Sistema de Promoção Assistencial

 

 

Andar – Paraíso – São Paulo –Tel: (11) 3146-3131 

 

São Paulo, Março de 2018

Comunicado Rede Credenciada nº 01/2018 

Ref.: Demonstrativos de Pagamentos e de Glosas 

Com o intuito de proporcionarmos melhorias ao processo de Recurso de Glosas, 

informamos que a partir de 15/03/2018, estarão disponíveis em nosso portal os 

 

Demonstrativo de pagamentos; 

Demonstrativo de glosas; 

não serão mais encaminhados aos prestadores demonstrativos de 

de forma impressa, e sua disponibilização no portal do prestador dará inicio na 

contagem do prazo de 30 (Trinta dias) para apresentação do recurso de glosa.

las acesse o portal www.spasaude.org.br, inserir login e senha;

Em caso de dúvidas entrar em contato com setor de credenciamento e ou recursos de 

glosas pelo telefone (11) 3146-3131 ou por e – mail: credencia@spasaude.org.br

recursodeglosa@spasaude.org.br 

Sistema de Promoção Assistencial 

ANS - nº 324493 

São Paulo, Março de 2018 

de Recurso de Glosas, 

informamos que a partir de 15/03/2018, estarão disponíveis em nosso portal os 

não serão mais encaminhados aos prestadores demonstrativos de glosas 

de forma impressa, e sua disponibilização no portal do prestador dará inicio na 

contagem do prazo de 30 (Trinta dias) para apresentação do recurso de glosa. 

, inserir login e senha; 

Em caso de dúvidas entrar em contato com setor de credenciamento e ou recursos de 

credencia@spasaude.org.br; 
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Para acessá-las basta seguir o

Acessar o portal www.spasaude.org.br

Clicar na Aba: Demonstrativo em seguida

exemplo abaixo). 

 

 

Ao clicar nesta opção, você deverá inserir seus dados no filtro de busca:

 

 

Andar – Paraíso – São Paulo –Tel: (11) 3146-3131 

 

seguir os seguintes passos: 

www.spasaude.org.br e inserir login e senha; 

licar na Aba: Demonstrativo em seguida clique na opção demonstrativo (conforme 

Ao clicar nesta opção, você deverá inserir seus dados no filtro de busca:

ANS - nº 324493 

na opção demonstrativo (conforme 

 

Ao clicar nesta opção, você deverá inserir seus dados no filtro de busca: 
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Após inserir os dados clicar no botão buscar e após na

Ao clicar no link a carta será gerada 

Em caso de dúvidas estamos à disposição.

 

Atenciosamente, 

 

S.P.A Saúde – Sistema de Promoção Assistencial

Prestador

Andar – Paraíso – São Paulo –Tel: (11) 3146-3131 

 

inserir os dados clicar no botão buscar e após na opção Carta de Glosa

será gerada conforme exemplo abaixo: 

 

Em caso de dúvidas estamos à disposição. 

Sistema de Promoção Assistencial 

Prestador  

ANS - nº 324493 

o Carta de Glosa: 

 

 


