
         

 
 

 São Paulo, 28 de Agosto de 2014. 
 
 
 
Referente: TISS 3.02.00 – Troca de Informações na Saúde Suplementar 
 
 
Prezado (a) Credenciado (a), 
 

O SPA Saúde preocupado com o prazo de implantação da versão 03.02.00 do 
padrão TISS, que entrará em vigor a partir do dia 31/08/2014, conforme determinação 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da RN n° 305, de 
9/10/2012, quer se aproximar de seus prestadores de serviços com o objetivo de unir 
esforços em cumprimento à legislação. 
 
Comunicamos que a partir do dia 31/08/2014 o acesso ao portal SPA TISS 
(http://www.portalspatiss.org.br/) estará atendendo as exigências previstas na 
legislação, e contará com nova interface sistêmica. 
 
Para acessar o portal do SPA Saúde clicar no link: 
http://www.portalspatiss.org.br/, informar Login e Senha de acesso, o sistema 
disponibilizará os serviços: 
 
 Autorização 
 Recurso de Glosa 
 Faturamento 
 Elegibilidade 

 
Código TUSS sem mapeamento: 
 
Para cadastrar solicitação de autorização e/ou faturamento, upload de arquivo, e 
webservice o código trocado deverá estar em conformidade a Terminologia Unificada 
da Saúde Suplementar – TUSS, versão 03.02.00.  
 
No caso de código sem mapeamento, deverá seguir orientação preconizada no padrão 
Troca de Informação na Saúde Suplementar – TISS: 
 
Tipo de Tabela - 00 

Tabela 18 - Terminologia de Diárias, taxas e gases medicinais + Código da Taxa 

Tabela 19 - Terminologia de Materiais e Órteses, Próteses e Mat. Especiais (OPME) + Código tabela SIMPRO 

Tabela 20 - Terminologia de Medicamentos + Código Tabela Brasíndice 

Tabela 22 - Terminologia de Procedimentos e eventos em saúde + Código procedimento na tabela acordada 
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Exemplo: 
 
Tipo de Tabela – 00 (tabela própria) 
 Código referente à OPME 

 
19 (código do tipo da tabela) + 0000001566 (código SIMPRO) 
Descrição: Cateter Guia CG 9F098 AL 1,5 2 sh 100 cm 598978  
Valor: R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) 

 
 
Informo que o credenciado (a) terá acesso ao Manual de Orientação na sua área de 
acesso. 
 
 
IMPORTANTE: as entregas de faturamento realizadas a partir de 01/09/2014, onde as 
autorizações e faturamentos foram processados a partir desta data, deverão atender a 
versão 03.02.00 do padrão TISS. 
 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas utilizando-se o Suporte TISS pelo e-mail 
suportetiss@spasaude.org.br, ou por telefone: (11) 3146-3134, ramal 318. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Setor de Credenciamento 
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