
TUTORIAL DE ENVIO DE 
CONTAS MÉDICAS





O Sistema Hapvida, com o objetivo de tornar mais ágil e simples o processo de envio das 
produções médicas criou o envio dos documentos através do portal do prestador (site 
Hapvida).

O envio dos documentos em XML deverá ser feitos através do site entre os dias 01 a 10 de 
cada mês, de forma fácil e rápida. 

Com essa mudança, proporcionamos maior segurança e comodidade aos nossos prestadores 
de serviço. 

Atenciosamente,
Sistema Hapvida.



1. Acesse o site Hapvida e na aba 
Prestador selecione a opção Produção 
médica.



2. Realize o login com suas credenciais e 
clique no botão PROSSEGUIR.



3. Após o login clique na aba ENVIO DE 
PRODUÇÃO.



4. Escolha o mês de referência do lote 
enviado e clique em AVANÇAR.



5. Escolha o arquivo XML referente ao 
Lote a ser enviado e depois clique em 
ENVIAR ARQUIVO.



6. Caso o envio seja concluído com 
sucesso, anote o protocolo gerado e 
clique no link destacado.



7. Na tela de Consulta de Produção, 
escolha o número da produção que você 
quer consultar e clique em Avançar para 
realizar o download do arquivo de 
resposta da operadora.

Verifique se o arquivo baixado está na 
aba de Downloads do seu navegador. Se 
o processo tiver sido concluído com 
sucesso, o arquivo de resposta irá conter 
o número de processo gerado para o 
envio.



8. A verificação do número de processo 
também pode ser feita através do 
endereço:

https://server01.aptools.com.br/xml/

Ao acessar o site indicado, selecione o 
arquivo XML de resposta e clique em 
ENVIAR.

https://server01.aptools.com.br/xml/


9. Após o site processar e validar o 
arquivo, procure o campo 
“numeroProtocolo”, como mostrado ao 
lado e guarde o número.

IMPORTANTE: O número de protocolo 
indicado no arquivo corresponde ao 
número do processo gerado, ele será 
importante para realizar a consulta de 
status do lote enviado ao entrar em 
contato com a operadora.



Obrigado!


