
Manual Web Guias
Para prestadores



O uso indevido e indiscriminado de marca registrada coloca em risco tanto a atividade desenvolvida licitamente
pelo seu titular, como também o interesse direto do consumidor em ver protegida sua livre escolha e identificação

precisa de seu prestador de serviço. Portanto, em sendo certa a violação de direito, qual seja, exclusividade de
utilização da marca registrada, inegavelmente que pode a empresa prejudicada buscar o amparo do Judiciário a fim

de ver recompostos os danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do uso maléfico de sua marca por
terceiros, nos termos estabelecidos pelos artigos 186 e 927 do Código de Processo Civil. 

 

A Total MedCare   é marca registrada no INPI.
Portanto, seu uso comercial é exclusivo da

detentora dos seus registros.
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Contatos
úteis

Atendimento 24 horas:

• (11) 3275-7340 (11) 4118-0500
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Horário de Atendimento ao público:

• Segunda a Quinta-feira das 08h às 17h

• Sexta-feira das 08h às 16h



Como entrar no
portal Web Guias?
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Na página inicial do site, clique
em autoatendimento;
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Role a página para baixo e
escolha a aba "Prestadores"

Escolha o botão "Web Guias"

Como entrar no
portal Web Guias?



Como entrar no
portal Web Guias?
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Acesse com seu usuário e senha



Como emitir
guia de consulta?

Posicione o mouse na aba
"Atendimento ao beneficiário";

Ao abrir automaticamente o
menu, selecione a opção

"consulta"
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Como emitir
guia de consulta?

Selecione a opção
desejada e preencha o campo

"palavra chave" de acordo com
a opção selecionada.
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Modelo da carteirinha
Total MedCare:



Como emitir
guia de consulta?

Escolha o local de atendimento
e a especialidade;
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Como emitir
guia de consulta?

Insira o código TUSS do
atendimento, o inclua na guia e

confirme no final da página.
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Insira o código TUSS do
atendimento, o inclua na guia e

confirme no final da página.
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Como emitir
guia de consulta?



12 Como emitir Guias
de Exames?

Posicione o mouse na aba
"Atendimento ao beneficiário";

Ao abrir automaticamente o
menu, selecione a opção

"SP/SADT"



13 Como emitir Guias
de Exames?

Selecione a opção
desejada e preencha o campo

"palavra chave" de acordo com
a opção selecionada.

Modelo da carteirinha
Total MedCare:



14 Como emitir Guias
de Exames?

Se tiver mais de um local de
atendimento, selecionar outro
prestador e inserir o código do
mesmo. 

Quando o pedido médico vier de
outro local, inserir o código 1790
"solicitante externo".

Sempre escolha a especialidade
"clínica médica".



15 Como emitir Guias
de Exames?



16 Como emitir Guias
de Exames?

Clique na setinha verde, para
atualizar os dados;



17 Guia negada

Selecione a opção
"Motivo de negativa" e
ao abrir a próxima tela,

escolha "solicitar
liberação SAP".



18 Guia negada

Após colocar a guia em análise, entrar em contato com a nossa central pelo
telefone 3275-7340, solicitando a liberação da guia.



19 Imprimir guia
em análise

Selecione na aba a opção para consultar
para impressão da guia, selecionar a guia
desejada e clicar no botão "Solicitação do

Status de Autorização”



20 Imprimir guia
em análise



21 Imprimir guia
em análise

Confirme o status da
autorização



22 Imprimir guia
em análise

Confirme o status da
autorização



23 Imprimir guia
em análise

Confirme o status da
autorização



24 Imprimir guia
em análise

Clicar em gerar guia e
Imprimir após a

confirmação que a guia
foi liberada.



Nos encontre nas redes
sociais
Divulgue nossos canais oficiais para os beneficiários!
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facebook.com/totalmedcare @totalmedcare (11) 9 7571-5240


