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1. APRESENTAÇÃO DO PORTAL WEB AFPERGS 

 
O Portal Web é uma ferramenta disponibilizada para os prestadores, no 

intuito de facilitar a comunicação entre Prestador e a AFPERGS, tornando mais 
eficiente e rápida a autorização de Procedimentos e Exames, bem como a consulta 
de dados das autorizações. 

Esta ferramenta também permite o envio dos Arquivos XML (obrigatórios 
na comunicação entre Operadoras e Prestadores, conforme normativa da ANS) 
 
 
 
2. ACESSO AO PORTAL  
 
 
2.1. Acessando o Portal Web AFPERGS. 
 

O acesso ao Portal Web será através do endereço abaixo: 
 

http://www.afpergs.com.br/prestadores 
 

Clique em Acesso ao Portal Web. 
 
 
 
2.2. Entrada do Prestador no Portal 
 

Após acessar o Portal Web, modifique o campo “Tipo de usuário“ para 
“Prestador”, clicando na seta. 
 

Nos campos “Usuário” e “Senha”, informe os dados de acesso recebidos 
em correspondência da AFPERGS. Exemplo:  

 
Usuário: CRM9999 
Senha: tasy 
 
No campo Banco, deixe a opção como WTASY (padrão). 

 
Clique no botão “Entrar”. 
 

 
 Observações:  

 
1. Caso não tenha recebido os dados de acesso, entre em contato 

imediatamente com a AFPERGS para solicitá-los. 
2. Para garantir a segurança, lembre-se de alterar a senha logo após o 

primeiro acesso. Para isto, clique no item de menu Alterar senha. Na tela que será 
aberta, informe a senha padrão inicial (tasy), e logo após, informe a nova senha 
escolhida por você e confirme-a no outro campo. Clique no botão Alterar para 
finalizar o processo. 
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2.3. Entrada do Prestador nas autorizações.  
 

Após informar o usuário e senha, a seguinte tela se abrirá:  
 
 

 
 
 

Confira as informações referentes ao Prestador. Caso haja alguma 
divergência, favor entrar em contato com a AFPERGS. 

 
Para acessar as autorizações, clique na opção do menu Autorização, a qual 

abrirá duas opções. Clique na opção Solicitação de autorizações. 
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3. SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. 
 

Clicando na opção Solicitação de autorização, uma nova tela se abrirá. 
Clique no botão Nova solicitação. 
 
 

 
 
 
 
3.1. Guia de consulta 
 

A tela apresentará a guia de Solicitação de Autorização. Os seguintes 
campos para Guia de Consulta (TISS) deverão ser preenchidos: 
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A seguir, instruções de preenchimento dos campos da Guia de Consulta: 

 

1. Guia: o número do campo é gerado automaticamente pelo sistema; 

2. Tipo guia: selecione conforme sua necessidade, clicando na seta. O tipo de guia 
selecionado para o médico deve ser a de Consulta; 

3. Cartão de identificação: digite a matrícula do associado. Note que este campo  
(cartão de identificação) é dividido: digite a matrícula no campo mais à direita e 
após tecle em “TAB” no seu teclado. O nome do associado vai aparecer na tela; 

4. CRM/Médico: O número do CRM/CRO deve aparecer automaticamente. Se 
encontrar dificuldade para localizar o profissional, entre em contato imediatamente 
com a AFPERGS. 

5. Caráter atendimento: Selecione a opção Eletiva; 

6. Tipo de atendimento: Selecione a opção Consulta; 

7. Procedimento / Qtd: Existem 4 (quatro) campos nesta linha.  

7.1. Primeiro campo: Tabela. Escolha a tabela a ser utilizada, de acordo com seu 
contrato com a AFPERGS. Para os prestadores de serviços odontológicos, alterar de 
tabela AMB para PRÓPRIA, clicando na seta do primeiro campo e escolhendo a 
opção PRÓPRIA. 

7.2. Segundo campo: informe o código do procedimento. Ex.: Digite o código 
10014 (Consulta eletiva em consultório) e tecle em “TAB” no seu teclado.  

7.3. Terceiro campo: Preenchido automaticamente pelo sistema, com a descrição 
do procedimento. 

7.4. Quarto campo: Quantidade. Informe a quantidade a ser realizada do 
procedimento. Ex.: Digite o número 1 (um). Tecle em “TAB” no seu teclado e o 
registro será salvo, aparecendo logo abaixo. Para adicionar outros procedimentos 
nesta solicitação, preencha novamente estes campos descritos no passo 7. 
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Após o preenchimento dos campos acima, clique no botão Enviar 
solicitação. 

 
No topo da tela Aparecerá se a guia foi autorizada ou negada. Se autorizada, 

o procedimento foi registrado com sucesso e está liberado. Se negada, entre em 
contato com a AFPERGS, pelo telefone (51) 3284-1546. 

 
Para nova solicitação repetir o processo clicando no botão Nova 

solicitação. 
 
 
 
3.2. Guia de SP/SADT 
 

Os seguintes campos para Guia de exames (SP/SADT) deverão ser 
preenchidos: 
 
 

 
 
 
 A seguir, instruções para o preenchimento da guia de SP/SADT: 
 

1. Guia: o número da guia é gerado automaticamente pelo sistema; 

2. Tipo guia: selecione conforme sua necessidade, clicando na seta. O tipo de guia 
selecionado para laboratórios deve ser o SP/SADT; 

3. Cartão de identificação: digite a matrícula do associado. Note que este campo  
(cartão de identificação) é dividido: digite a matrícula no campo mais à direita e 
após tecle em “TAB” no seu teclado. O nome do associado vai aparecer na tela; 

4. CRM/Médico: Informe o número do conselho a que pertence o profissional de 
saúde responsável pelo exame. Tecle “TAB”  no seu teclado e o nome do médico 
deverá aparecer na tela. Se o profissional não for localizado, favor entrar em 
contato imediatamente com a AFPERGS, informando os seguintes dados para 
cadastro:  
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• Nome completo; 

• Especialidade médica; 

• nº CRM / CRO / CRF, ...; 

• CPF; 

• Data de nascimento; 

• Endereço completo. 

5. Caráter atendimento: Selecione a opção Eletiva; 

6. Tipo de atendimento: Selecione a opção Exames; 

7. Procedimento / Qtd: Existem 4 (quatro) campos nesta linha.  

7.1. Primeiro campo: Tabela. Escolha a tabela a ser utilizada, de acordo com seu 
contrato com a AFPERGS. Para os prestadores de serviços odontológicos, alterar de 
tabela AMB para PRÓPRIA, clicando na seta do primeiro campo e escolhendo a 
opção PRÓPRIA. 

7.2. Segundo campo: informe o código do procedimento. Ex.: Digite o código 
32010010 (RX Crânio (P.A. -  Lat)) e tecle em “TAB” no seu teclado.  

7.3. Terceiro campo: Preenchido automaticamente pelo sistema, com a descrição 
do procedimento. 

7.4. Quarto campo: Quantidade. Informe a quantidade a ser realizada do 
procedimento. Ex.: Digite o número 1 (um). Tecle em “TAB” no seu teclado e o 
registro será salvo, aparecendo logo abaixo. Para adicionar outros procedimentos 
nesta solicitação, preencha novamente estes campos descritos no passo 7. 
 

Após o preenchimento dos campos acima, clique no botão Enviar 
solicitação. 

 
No topo da tela Aparecerá se a guia foi autorizada ou negada. Se autorizada, 

o procedimento foi registrado com sucesso e está liberado. Se negada, entre em 
contato com a AFPERGS, pelo telefone (51) 3284-1546. 

 
Para nova solicitação repetir o processo clicando no botão Nova 

solicitação. 
 
 
 
4. DADOS DE CONTATO PARA SUPORTE AO SISTEMA 
 
 

Para esclarecimento de dúvidas ou para maiores informações, entre em 
contato pelo e-mail: 

 
portal@afpergs.com.br 
 
ou pelo telefone: 
 
(51) 3284-1546 
 
 
 
 
 


