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PREZADO REFERENCIADO
É com grande satisfação que o recebemos para fazer parte da nossa Rede de
Referenciados.
Com o plano médico ambulatorial - hospitalar, nossa parceria será desenvolvida de
forma simplificada, apoiada na credibilidade e confiança mútuas.
Como empresa de assistência médica, a Golden Cross conquistou sua destacada
credibilidade pela prestação de inestimáveis serviços e benefícios aos seus
associados.
Servir bem é o nosso objetivo, e para isso dedicamos os melhores recursos e
capacidade de realização.

fevereiro de 2019
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Nesta parte do manual, você, usuário do

Acesso a área restrita
do Portal

plano, encontrará informações diversas
sobre seu plano de saúde e a melhor
forma de utilizá-lo. É importante mantê-lo
sempre ao seu alcance, para saber como
proceder em qualquer situação e esclarecer
possíveis dúvidas.

Após a confirmação de seu referenciamento na rede de profissionais credenciados da
Golden Cross, será necessário efetuar o cadastro no Portal para acessar os serviços
restritos e demais recursos disponíveis.
Acesse o endereço eletrônico www.goldencross.com.br e selecione o ícone Login.
Em seguida, escolha a opção ‘Quero me cadastrar’, destacada na imagem abaixo em
amarelo.
Tela Inicial
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Cadastro

Na tela de cadastro, clique no link da frase “Se o seu perfil for de Referenciado clique
aqui”.

IMPORTANTE:
A senha operacional é exclusivamente para solicitação de senhas, validação de
exames e procedimentos ambulatoriais no Portal TISS, verificação de Elegibilidade
do cliente, acompanhamento das autorizações dos procedimentos/exames através
do status de autorização.
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Para o cadastramento da senha para uso da equipe operacional (recepcionistas,
secretárias e central de agendamento), o referenciado deverá entrar em contato
com a Central de Atendimento pelo DOCTOR FONE, para formalizar a solicitação do
cadastro da senha.

Cadastro

A opção ‘esqueci minha senha’ permite ao Referenciado resgatar
sua senha registrada ou até mesmo modificá-la. Siga os passos
de acordo com a opção desejada para efetuar as alterações.
Vale destacar que a senha será enviada imediatamente ao e-mail cadastrado.
Caso não deseje que a senha seja enviada ao e-mail cadastrado, entre em contato
com a Central de Atendimento através do Doctor Fone para atualização de dados.
Opção ‘Esqueci minha senha’

Recuperação de Senha
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Alteração de senha

Clique em ‘Alterar Senha’ se quiser modificar a senha cadastrada. Preencha os campos
necessários e clique no botão ‘Alterar senha’. A senha será alterada automaticamente.

Campo para preenchimento dos dados para a alteração de senha

77

Alteração de email

Clique em ‘Alterar E-mail’ se quiser modificar o e-mail cadastrado. Preencha os campos
necessários e clique no botão ‘Alterar e-mail’. O e-mail será alterado automaticamente.

Campo para preenchimento dos dados para a alteração de e-mail
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Como identificar o
associado Golden Cross

A Golden Cross possui diversos planos com rede de atendimento distribuída em todo o
país. Importante verificar em seu Contrato de Referenciamento - documento Anexo ao
Manual ou em Aditivo Contratual - qual rede foi negociada contratualmente com você!

Modelo de Carteira Física
Nome do Associado

Nome da Empresa

Tipo de Acomodação
do Plano

Matrícula do associado
Tipo de segmentação
do Plano

Carteira Digital no Aplicativo Golden Cross Clientes

Documentação exigida no atendimento:
• Carteira Física ou Digital do Plano de Saúde
• Documento pessoal de identificação com foto
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Nossos Planos

GOLDEN FIT

GOLDEN CARE

SUPERMED

BÁSICO

SELECT

ESSENCIAL

PLENA

ESPECIAL

SUPERIOR

Importante verificar quais planos
você é elegível para atender.
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Como solicitar formulários
para atendimento

Para realizar a solicitação, posicione o cursor do mouse em Formulários, Guias e
Envelopes e clique em Solicitação de Guias e Envelopes. Basta informar a quantidade
necessária de cada item e clicar em Enviar.*
* Após a solicitação, o referenciado somente poderá requisitar novos formulários no intervalo de 15 dias.
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Como verificar a
elegibilidade do
associado

A verificação prévia da elegibilidade do associado é obrigatória para o atendimento
aos clientes Golden Cross. Este recurso verifica se o associado está ativo ou inativo e
se o referenciado está contratado para atender o plano em questão.
A elegibilidade deverá ser consultada no Portal TISS através do endereço
portal.goldentiss.com.br na opção “Verificar Elegibilidade”.

A Golden Cross considera válido
“qualquer pedido médico”, desde
que este documento seja anexado a
guia TISS devidamente assinada pelo
Beneficiário, no ato do atendimento,
não sendo necessário transcrição.
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Portal TISS

Conforme determina a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Golden
Cross disponibiliza orientações sobre o processo de implantação do Padrão TISS.
No Portal TISS - portal.goldentiss.com.br - o referenciado poderá
consultar e utilizar uma série de recursos online, como:
- Manuais de preenchimento;
- Instruções e Orientações da Golden Cross para o Padrão TISS;
- Informações para dúvidas e esclarecimentos sobre Habilitação do Referenciado ou
- Consulta de Item de Despesa TUSS;
- Canal de Comunicação com a Coordenação TISS;
- Endereço para Verificação de Elegibilidade;
- Solicitação de autorização de Procedimento - SP/SADT;
- Endereço para envio de faturamento por meio de tecnologia webservice.
As dúvidas quanto ao envio eletrônico do arquivo XML poderão ser encaminhadas
para o endereço eletrônico coordenadortiss@goldencross.com.br.
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Modelos de
Formulários
(Padrão TISS 3.02)

A orientação para o preenchimento dos formulários está disponível no Portal TISS.
Importante: é necessário o preenchimento de todos os campos das guias.
Vale ressaltar que todos os membros da equipe cirúrgica devem estar cadastrados
na Golden Cross para fins de recebimento dos respectivos honorários médicos,
anestesiologia e instrumentação cirúrgica.

Guia de Consulta
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Modelos de
Formulários
(Padrão TISS 3.02)
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Modelos de
Formulários
(Padrão TISS 3.02)
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Natureza de serviço
e procedimentos

Na página principal do Portal TISS, acesse o link ‘Para Consulta de Habilitação do
Credenciado - TUSS, clique aqui’.
A tabela com todas as informações de cada item cadastrado será disponibilizada na
tela. A relação também poderá ser visualizada nos formatos PDF (Adode Reader) e
XLS (Excel).

- Procedimentos classificados com Senha:
NÃO > o procedimento médico ou diagnóstico não requer senha;
SIM > o procedimento médico ou diagnóstico que requer autorização
prévia da referenciadora, através do portal.goldentiss.com.br.
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Solicitação de Senhas para Procedimentos Ambulatoriais (Serviço Profissional /
Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT)
PRAZO DE RESPOSTA PARA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO OU NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS
RELACIONADOS NO ANEXO AO CONTRATO DE REFERENCIAMENTO

Após a solicitação de autorização do(s) procedimento(s) relacionado(s) no(s)
anexo(s) pelo referenciado, a Golden Cross deverá autorizá-la ou negá-la em até 2
(dois) dias úteis de antecedência do prazo para atendimento previsto na legislação
editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS
Todos os atendimentos disponíveis em Solicitação de Procedimento - Solicitar SP/
SADT deverão ser submetidos à autorização prévia da Golden Cross. Através desta
opção é possível verificar se o serviço executante é referenciado para atender o plano
do Associado, se o contrato está ativo, entre outros.
Antes da solicitação dos procedimentos médicos no Portal TISS, consulte a relação
da codificação TUSS classificadas com senhas S ou A, disponível na área restrita do
Referenciado no Portal Golden Cross (www.goldencross.com.br) - seção Destaques.
IMPORTANTE:
- Procedimentos classificados com Senha:
A (automática) > os procedimentos médicos ou diagnósticos classificados com a senha A poderão ser
enviados em uma única solicitação de autorização, junto com outros procedimentos isentos de senha.
S (SIM) > os procedimentos médicos ou diagnósticos classificados com a senha S deverão ser previamente
solicitados separadamente dos demais procedimentos, após a solicitação o status ficará em análise para
validação da Central Técnica da Golden Cross.

As opções Solicitar SP/SADT e Solicitar Status Autorização estão no Portal TISS. Para
acessá-las, escolha a opção Solicitação de Procedimento no menu superior.

18

Formulário Eletrônico para a Solicitação de Procedimento - SP/SADT)

Clique na opção Adicionar Procedimento
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No campo Código do Procedimento deverá ser inserido a Codificação TUSS. Para a
utilização de códigos próprios da referenciadora firmados previamente no contrato
de referenciamento, utilize a opção 00 - Tabela Própria das Operadoras.

Vale destacar que o procedimento poderá ser excluído caso seja identificado algum
erro no preenchimento. Após a confirmação dos dados, clique em Enviar.

Esta informação será apresentada para os procedimentos que necessitam da
análise da central Técnica da Golden Cross.
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Consulta de status
de autorização

Na opção Solicitar Status Autorização o referenciado poderá consultar a
autorização do procedimento realizado. Informe o número da guia do referenciado
que gerou a solicitação e a matrícula do beneficiário. Após, clique em Enviar.
A tela de confirmação à solicitação de autorização surgirá em seguida.
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Cancelamento de
solicitação de autorização

Quando houver desistência do atendimento ou qualquer outro motivo que requer o
cancelamento da autorização, o referenciado deverá realizar a solicitação no Portal
TISS através da opção Cancelar Guia. O cancelamento será realizado com número da
guia com todas as autorizações realizadas.
Importante lembrar que as senhas liberadas automaticamente serão canceladas.

Em seguida a resposta surgirá na tela:
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Solicitação de
Internação Eletiva

O referenciado deverá preencher o formulário para solicitação das cirurgias eletivas.
Se preferir, utilize oTutorial de Internação Eletiva para esclarecer eventuais dúvidas.
IMPORTANTE: esta opção não deverá ser utilizada para cirurgias de urgência
decorrentes dos atendimentos hospitalares do Pronto Socorro.
No menu da área restrita, posicione o cursor do mouse em Solicitação de Internação
Eletiva e clique em Guia de Solicitação de Internação.

Serviços e demais
consultas

A área restrita do referenciado possui uma série de opções para facilitar suas
rotinas operacionais. Veja alguns exemplos:
Formulários > o referenciado encontra à disposição para download uma lista de
formulários para preenchimento dos campos referentes aos procedimentos a serem
solicitados à Golden Cross, tais como OPME, DIU, Solicitação de Radioterapia e
Quimioterapia, Medicamentos Especiais, etc.
FINANCEIRO > O referenciado pode acessar opções como Processos Provisionados
do Referenciado Médico, Aviso de Crédito do Referenciado Médico,Informe do Imposto de Renda do referenciado Médico, entre outros.
GLOSAS > Recursos, extratos e tutoriais para consulta à disposição do Referenciado
Médico de forma rápida e prática.

IMPORTANTE: As solicitações de agendamento para revisão de glosas dos
processos com versões anteriores à TISS 3 deverão ser realizadas através do e-mail
golden.revisaodeglosas@goldencross.com.br.
As informações sobre Envio de Faturamento e Emissão de Nota Fiscal podem ser
encontradas na seção Destaques, localizada na página inicial da área restrita do
Referenciado.
Os processos com versão TISS 3 deverão ser agendados no Portal TISS Saúde,
disponível na área restrita do Referenciado, através da opção Recurso de Glosa.
Vale lembrar que a planilha padrão Golden Cross deverá ser enviada para o
e-mail recursodeglosas@goldencross.com.br.
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Doctor Mail

O Doctor Mail é o canal de relacionamento do referenciado com a Golden Cross para
a manutenção e atualização de seu cadastro. Através deste canal o referenciado
terá à disposição inúmeras facilidades como gerenciamento de seus dados
cadastrais, solicitação de extensão ou exclusão de especialidades médicas e
serviços de apoio de diagnósticos, entre outros.
Acesse a opção Doctor Mail, disponível no menu da Área Restrita do Portal Golden
Cross, à esquerda da tela.
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Canais de Comunicação

Doctor Fone: 4002-2001 e 0800 282 2001
Solicitação

Descrição da Solicitação

Contato

Alteração Cadastral

Alteração de Endereço,Telefone, Dados
Bancarios, Revisão de Contrato, Inclusão e
Exclusão de serviços ou Especialidades, ou
solicitação da 2º via de documento contratual

Acesse: www.goldencross.com.br >login área
restrita > serviços > item: Doctor Mail > Assunto:
Alteração Cadastral ou outra modalidade.

Atendimento Ambulatorial
Eletivo

Liberação de atendimento de urgência e
emergência
Confirmação de aptidão (ativo ou cancelado) do
beneficiário
Autorização de atendimentos ambulatoriais
eletivos

Solicitação de Formularios

Pedido de guias para atendimento

Habilitação Existente

Confirmação de Habilitação para serviços ou
procedimentos credenciados

Acesse: portal.goldentiss.com.br > Solicitação de
Procedimento > Info Tiss > Informações para
Dúvidas e Esclarecimentos > Para Consulta de
Habilitação do credenciado Tuss

Cirurgia Eletiva

Liberação de atendimento para cirurgia eletiva

Acesse: www.goldencross.com.br >login área
restrita > solicitação de senhas > Solicitação de
internação eletiva > Guia de solicitaçao de
internação . Clicar: Solicitação

Urgência e Emergência
Elegibilidade

Materiais e OPME
Medicação Especial

opme.eletiva@goldencross.com.br
medicamento.especial@goldencross.com.br

Informação TISS

Informações e dúvidas TISS

Envio de Nota Fiscal

Envio de Nota Fiscal de Faturamento
É imprescíndivel constar no corpo da Nota Fiscal
o nº do processo ou do protocolo XML

nfe.desin@goldencross.com.br

Recurso de Glosa

Revisão de glosas e/ou dúvidas sobre processos
glosados

golden.revisãodeglosas@goldencross.com.br
Tel.: (021) 3478-2158

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.rj@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Rio de Janeiro
Abrangência: RJ
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Dúvidas sobre liberação de OPME (Órteses,
Próteses e Materiais Especiais) nas cirurgias
eletivas
Solicitação de autorização de medicamento
especial

4002-2001 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 282-2001 (interior)
Acesse: portal.goldentiss.com.br > Verificar
Eligibilidade
Acesse: portal.goldentiss.com.br > Solicitação de
Procedimento > Solicitar SP/SADT
Acesse: www.goldencross.com.br >login área
restrita > serviços > item: Formúlarios, Guias e
Envelopes > opção: Solicitação de Guias e
Envelopes

Solicitação de complemento de OPME

CoordenadorTISS@goldenCross.com.br

internado.rj@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.rj@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Espirito Santo
Abrangência: ES

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.es@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

internado.es@goldencross.com.br
prorrogacao.es@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Belo Horizonte
Abrangência: MG

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.bh@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME
Prorrogação de Internação

internado.bh@goldencross.com.br
prorrogacao.bh@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
São Paulo
Abrangência: SP

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.sp@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME

Solicitação de complemento de OPME

internado.sp@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.sp@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Brasília
Abrangência: DF / AC / MT /
MS / GO / TO / AM / RR / RO

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.df@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Belém
Abrangência: AP / PA

Liberação de Senha para procedimento
Solicitação de complemento de OPME
Prorrogação de Internação

prorrogacao.pa@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Recife
Abrangência: PE / PB / RN /
CE / PI / MA

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.pe@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME

internado.df@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.df@goldencross.com.br
procedimento.pa@goldencross.com.br
internado.pa@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME

internado.pe@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.pe@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Salvador
Abrangência: BA / AL / SE

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.ba@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.ba@goldencross.com.br

PACIENTE INTERNADO
Porto Alegre
Abrangência: RS / PR / SC

Liberação de Senha para procedimento

procedimento.rs@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME

internado.ba@goldencross.com.br

Solicitação de complemento de OPME

internado.rs@goldencross.com.br

Prorrogação de Internação

prorrogacao.rs@goldencross.com.br
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