MANUAL DE UTILIZAÇÃO – SAVI
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APRESENTAÇÃO
SAVI é uma ferramenta de atendimento utilizada por prestadores credenciados,
que tem a finalidade de realizar autorizações para os pacientes do Hapvida
que utilizam a Rede Credenciada. A ferramenta possui um menu que permite
que o prestador realize autorizações de consultas, exames, internações,
pequenos atendimentos e conta, ainda, com suporte técnico 24h, através dos
canais de atendimento, que são eles: Chat e Call Center.

Link de acesso: http://app.hapvida.com.br/savi3
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Para a utilização, é necessário realizar um cadastro clicando na opção
PRIMEIRO ACESSO que fica no lado direito/superior da página inicial. Após a
conclusão do cadastro, você deve entrar em contato com o SAVI através do
CHAT ou do telefone 4002-3336 para realizar a ativação.

Para dar início ao cadastro de
login, você deve digitar o CPF, o
código de segurança e deve clicar
em CONFIRMAR, como mostra a
imagem ao lado.

Após confirmar, aparecerá a mensagem “CPF não encontrado.
Complemente os dados para cadastro.” Preencha os campos com todos os
dados solicitados como mostra a imagem abaixo.
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Clique em “Confirmar” e, após verificar a mensagem de confirmação de
cadastro, entre em contato com o SAVI através do CHAT ou do telefone 40023336 para realizar a ativação de login e senha. Ao ativar o cadastro, você deverá
realizar o login através do seu CPF e da senha informada pelo SAVI.

Ao realizar o login, você deve observar as informações necessárias, como SEU
NOME e os CONTATOS para suporte do SAVI, como mostra a imagem acima.
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MENU DE UTILIZAÇÃO 1: BIOMETRIA

1.1 - Cadastro da digital: É o momento de cadastro da biometria dos
Beneficiários, Realizado no próprio sistema SAVI: Menu, Biometria,
Elegibilidade: digitar o código da carteira Realizar a coleta da biometria do
Beneficiários 3 vezes bem centralizada para finalizar o cadastro. É importante
auxiliar o paciente nesse momento para que o cadastro seja feito com
qualidade, facilitando o reconhecimento nos próximos atendimentos.
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1.2 - ELEGIBILIDADE: É o reconhecimento da DIGITAL do paciente no
momento do atendimento, antes de iniciar as autorizações.
Para realizar a ELEGIBILIDADE, você deve digitar o CÓDIGO DA CARTEIRA do
paciente e clicar na opção PESQUISAR. Os dados serão automaticamente
preenchidos nos campos. Em seguida, você deve clicar em CONFIRMAR, como
mostra a imagem acima. Após isso, você deve pedir que o paciente posicione a
DIGITAL conforme o sistema solicitar, como mostra a imagem abaixo

1.3 - O ESCANEAMENTO DE DIGITAL serve para captar a imagem da digital
do paciente. Quando esta opção for utilizada, deve-se em entrar em contato
com o Call Center nos números mencionados para que a central realize o
processo de confirmação de dados com o paciente.
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MENU DE UTILIZAÇÃO 2: AUTORIZAÇÃO

2.1 AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS
Para realizar autorização de CONSULTA,
você
deve
clicar
na
opção
AUTORIZAÇÃO e em seguida selecionar
a opção CONSULTA como mostra a
imagem ao lado. Ao clicar na opção
CONSULTA, você deverá preencher os
campos com todos os dados solicitados,
como mostra a imagem abaixo:
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1. Digita o código da carteira do paciente / 2. Seleciona o tipo de atendimento
ELETIVO ou URGÊNCIA / 3. Seleciona o prestador / 4. Digita o CRM do médico
solicitante / 5. Seleciona o código da consulta / 6. Digita a queixa/diagnóstico do
paciente / 7. Confirma a autorização.
Caso NÃO gere nenhuma RESTRIÇÃO, após a confirmação, será gerada uma
SENHA DA CONSULTA e, também, uma GUIA DE CONSULTA pronta para ser
impressa e assinada pelo paciente. Após a confirmação de execução da senha,
a mesma também estará disponível no relatório de produção.

2.2 AUTORIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS
Para
realizar
autorização
de
PROCEDIMENTO, você deve clicar na
opção AUTORIZAÇÃO e em seguida
selecionar a opção PROCEDIMENTO,
como mostra a imagem ao lado. Ao clicar
na opção PROCEDIMENTO, você deverá
preencher os campos com todos os dados
solicitados, como mostra a imagem abaixo:
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1. Digita o código da carteira do paciente / 2. Seleciona o tipo de atendimento
ELETIVO ou URGÊNCIA / 3. Seleciona o prestador / 4. Digita o CRM do médico
solicitante / 5. Digita a queixa/diagnóstico do paciente / 6. Digita o código do
procedimento / 7. Confirma o procedimento / 8. Confirma a quantidade e/ou
exclui (caso não seja o procedimento correto) / 9. Confirma a autorização.
Caso NÃO gere nenhuma RESTRIÇÃO, após a confirmação, será gerada uma
SENHA DE PROCEDIMENTO e, também, uma GUIA DE PROCEDIMENTO
pronta para ser impressa e assinada pelo paciente. Após a confirmação de execução da
senha, a mesma também estará disponível no relatório de produção.

2.3 EXECUÇÕES DE SENHAS
Para realizar EXECUÇÕES de SENHAS,
você deve clicar na opção AUTORIZAÇÃO
e em seguida selecionar a opção
EXECUTAR, como mostra a imagem ao
lado. Ao clicar na opção EXECUTAR, você
deverá preencher os campos com todos os
dados solicitados, como mostra a imagem
abaixo:
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1. Digita a senha do procedimento / 2. O número da guia será preenchido
automaticamente / 3. Digita a quantidade / 4. Confirma os dados do paciente /
5. Confirma a execução da senha

CANCELAMENTO DE
SENHA
2.4

Para realizar o CANCELAMENTO de
SENHAS, você deve clicar na opção
AUTORIZAÇÃO e em seguida selecionar
a opção CANCELAR, como mostra a
imagem ao lado. Ao clicar na opção
CANCELAR, você deverá selecionar a
caixa da senha e conferir os dados,
como mostra a imagem abaixo:
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1. Seleciona o prestador / 2. Seleciona a caixa da senha que deseja cancelar /
3. Confere os dados do paciente / 4. Clica em “Cancelar” para e confirma o
cancelamento.

MENU DE UTILIZAÇÃO 3: RELATÓRIO

3.1 RELATÓRIO DE PRODUÇÃO
Relatório de PRODUÇÃO Informa as
senhas que estão executadas.
3.2 RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS
Informa as senhas que estão pendentes
e que não foram executadas e senhas
com
restrições.
São
senhas
aguardando execuções e/ou liberações.
Para
acessar
o
relatório
de
PRODUÇÃO ou PENDÊNCIA, você
deve seguir os passos como mostra a
imagem abaixo:
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1. Seleciona o relatório do prestador ou solicitante / 2. Confirma o prestador / 3.
Escolhe o mês que deseja obter o relatório / 4. Seleciona o prazo / 5. Clica em
“Pesquisar” para que o arquivo seja gerado.

MENU DE UTILIZAÇÃO 4: PRODUÇÃO
(ENCERRAMENTO)

4.1 ENCERRAMENTO MENSAL
Para realizar o ENCERRAMENTO
MENSAL de PRODUÇÃO, você deve
clicar na opção PRODUÇÃO e em
seguida
selecionar
a
opção
ENCERRAMENTO, como mostra a
imagem ao lado. Ao clicar na opção
ENCERRAMENTO, você deverá
selecionar as opções, como mostra a
imagem abaixo:
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1. Seleciona a opção de ENCERRAMENTO DE PRODUÇÃO / 2. Confirma o
prestador / 3. Digita a senha (os 6 últimos ou os 6 primeiros números do CNPJ
ou CPF do prestador / 4. Confirma e imprime o arquivo gerado.

MENU DE UTILIZAÇÃO 5: SOLICITAÇÕES

5.1 SOLICITAÇÕES DE PROCED.
Para realizar SOLICITAÇÕES de
procedimentos
de
PQA
ou
INTERNAÇÕES, você deve clicar na
opção SOLICITAÇÕES e em seguida
na opção INTERNAÇÃO/PQA, como
mostra a imagem ao lado. Ao clicar na
opção INTERNAÇÃO/PQA, você
deve preencher o campo com o
código da carteira do paciente e clicar
em AVANÇAR, como mostra a
imagem abaixo:
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5.2 Após a confirmação de dados, o sistema solicitará que o paciente
coloque a digital para a realização da ELEGIBILIDADE e o seguimento da
solicitação, como mostra a imagem abaixo:

5.3 Ao realizar a ELEGIBILIDADE do paciente, você deverá preencher todos
os dados solicitados pelo sistema, como mostram as imagens abaixo:

16

1. Confirmar os dados do paciente / 2. Selecionar PQA ou INTERNAÇÃO / 3.
Selecionar o atendimento de ELETIVO ou URGÊNCIA / 4. Tipo de tratamento /
5. Código do procedimento / 6. Solicitação de OPME / 7. CRM do solicitante / 8.
CID do procedimento / 9. Histórico/Diagnóstico do paciente / 10. Contato da
atendente / 11. Upload de arquivos (exames, relatórios médicos, etc.) e
confirmação da solicitação.

