PLANO MÉDICO ASSISTENCIAL E ODONTOLÓGICO - PMO

Orientações sobre o
Autorizador Online

versão 02

ANS - n° 32928-2

Plano Médico Assistencial e Odontológico - PMO
Orientações sobre o Autorizador Online

Autorizações e Limites de Utilização INB

Internações, tratamentos seriados, odontologia e alguns exames estão sujeitos à
autorização prévia da INB. Nestes casos, a autorização é indispensável tanto para os
procedimentos realizados em prestadores credenciados ou não credenciados.

A relação atualizada de procedimentos que exigem autorização prévia está disponível
no portal da INB (planomedico.inb.gov.br).
Tratamentos Seriados deverão seguir as orientações abaixo:
Código
TUSS

Tipo

Limite
Mensal

Quantidade máxima

3.16.01.014

Acupuntura

10

Limitado a 10 sessões/ano

Fisioterapia

10

Fonoaudiologia

10

Limitado a 48 sessões/ano

Nutrição

1

Limitado a 12 sessões/ano

Psicologia

10

Limitado a 24 sessões/ano

5.00.00.446

RPG

10

Limitado a 10 sessões/ano

5.00.00.055
5.00.00.071
5.00.00.080
5.00.00.101
5.00.00.136

Terapia
Ocupacional

10

Limitado a 24 Sessões/ano

5.00.00.160
5.00.00.217
5.00.00.586
5.00.00.608
5.00.00.616
5.00.00.632
5.00.00.560
5.00.00.691
5.00.00.462
5.00.00.470

Limitado a 20 sessões/ano

O prestador deverá encaminhar em anexo a solicitação de tratamento seriado, o laudo
inicial quando do início do tratamento, e semestralmente o laudo evolutivo.

Nas situações em que, extraordinariamente, e por período limitado, houver
necessidade de um número maior de sessões ou nova solicitação antes do tempo
mínimo de retorno, deverá ser apresentando laudo circunstanciado, que justifique a
necessidade da extrapolação do limite definido no Rol da ANS.
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Solicitação de Internação e Prorrogações deverão seguir as orientações abaixo:
Código TUSS

Tipo

6.00.00.473

Diária de Acompanhante Somente com Café da Manhã

6.00.00.589

Diária de Apartamento Suíte

6.00.00.597

Diária de Apartamento Suíte da Maternidade

6.00.00.600

Diária de Apartamento Suíte de Psiquiatria

6.00.00.929

Diária de Semi UTI Adulto Geral

6.00.00.945

Diária de Semi UTI Infantil/Pediátrica

6.00.00.953

Diária de Semi UTI Neonatal

6.00.01.038

Diária de UTI Adulto Geral

6.00.01.054

Diária de UTI Infantil/Pediátrica

6.00.01.062

Diária de UTI Neonatal

6.00.00.775

Diária de Hospital Dia Apartamento

6.00.00.791

Diária de Hospital Dia Psiquiatria

As solicitações de autorização para internações cirúrgicas, obstétricas, clínicas,
pediátricas e psiquiátricas devem ser acompanhadas do relatório do médico
solicitante, constando hipótese diagnóstica e tratamento proposto.

As prorrogações de internação deverão ser encaminhadas também com relatório do
médico solicitante e no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a data da diária
inicial a que se refere.

As solicitações serão analisadas e retornadas pela INB, de acordo com processo já
existente, nos prazos estabelecidos e em conformidade com a legislação vigente da
ANS.

Em caso de dúvidas com relação a negativas e/ou utilização do Autorizador, o contato
deve ser realizado pelos telefones:

(77) 3454-4868 (Bahia)
(22) 2789-2205 (Campos dos Goytacazes e região)
(35) 2107-3135 (Poços de Caldas e região)
(24) 3321-8555 (Resende e região Sul Fluminense)
(21) 3797-1815 (Rio de Janeiro e região metropolitana)
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