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ORIENTAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SIFASS 
 

Acesse o link: 

http://sifass.com.br/cisa/ 

 

Entre com seu usuário e senha (caso não possua, contatar o CISA e solicitar) 

Se for o primeiro acesso, o usuário deverá cadastrar uma senha. Lembre-se de anotá-la para futuros 

acessos. 

 

 
VALIDAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES  

 

Clique na opção realizar proceds. [F4]  
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Informe a Chave impressa na autorização, visualize e confirme (não esquecer de coletar a assinatura 

do paciente e do profissional responsável pelo atendimento) 
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GERAÇÃO DE RELATÓRIOS 

 

Clique em Entidades, Relatórios, Procedimentos Realizados (Analítico) 
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Após, observar período(colocar apenas o período em que as autorizações foram digitadas), ordenar 

por nome de paciente e imprimir 

 
 

 

Após a impressão, favor verificar se as guias físicas estão aparecendo no relatório, desta forma 

ocorrerá a garantia de que todas as autorizações foram validadas  
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BOAS PRÁTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

Sempre deixar as guias físicas ordenadas conforme o relatório, ou seja, separadas por ordem 

alfabética(nome do paciente). 

 

Após a conferência, a produção deve ser enviada para o CISA, no seguinte endereço: Rua Barão do 

Rio Branco, 121, Centro, Ijuí / RS, CEP.: 98700-000. 

 

A produção deverá estar disponível na sede do consórcio até o dia estipulado no 

calendário(disponível em http://www.cisaijui.com.br/categorias_arquivo/-faturamento-consultas-e-

exames) 

 

 

 

 

MAIS ORIENTAÇÕES 

 

ITEM I - AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

 

Quando o paciente é encaminhado para atendimento via CISA, ele recebe da Secretaria Municipal 

de Saúde duas vias de autorização (uma destinada à entidade e outra ao consórcio), que são 

anexadas junto ao encaminhamento (vide ITEM II)  

IMAGEM 01 
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No que tange ao encaminhamento (solicitação médica para que o paciente realize o 

exame/consulta), ele deve sempre acompanhar a autorização quando enviada ao CISA. Caso o 

paciente chegue para o atendimento sem portar a via de autorização do consórcio, ou o 

encaminhamento, a entidade deve contatar o município de origem e solicitar o documento faltante, 

sob pena de quando do encaminhamento para faturamento junto ao CISA, ser o atendimento 

glosado. 

Analisando a IMAGEM 01, observa-se que cada via de autorização dispõe de dois campos, sendo 

um destinado a assinatura do paciente e outro a assinatura do profissional responsável pelo 

atendimento (junto do carimbo contendo o número do conselho a que pertence). Estes dois espaços 

devem impreterivelmente estar assinados quando do encaminhamento das autorizações para 

faturamento junto ao CISA. 

Com relação a via de autorização da entidade, esta deve ser destacada e ficar em posse do 

prestador (com as respectivas assinaturas) 

*** Com relação aos profissionais que realizam atendimentos nas áreas de Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, dentre outras que possam prestar atendimento em caráter 
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prolongado, com base em determinado número de sessões autorizadas pelas Secretarias de Saúde, 

devem ser coletadas as assinaturas no verso da autorização ou em via anexada à autorização 

No verso da guia do CISA: 

 

02/01/2020 – Assinatura do paciente 
05/01/2020 – Assinatura do paciente 
08/01/2020 – Assinatura do paciente 
10/01/2020 – Assinatura do paciente 
12/01/2020 – Assinatura do paciente 
 

 

 

Em via anexada à autorização 

DATA: ASSINATURA DO PACIENTE: 

02/01/2020 Assinatura do paciente 

02/01/2020 Assinatura do paciente 

02/01/2020 Assinatura do paciente 

02/01/2020 Assinatura do paciente 

02/01/2020 Assinatura do paciente 
 

 

Salientamos que para cada sessão realizada, deverá ser coletada uma assinatura do paciente. 

Logo, quando a entidade for enviar o faturamento ao CISA, deverá este conter as autorizações (via 

Consórcio), o encaminhamento (requisição para realização de atendimento) e a relação das  

assinaturas dos pacientes, conforme os modelos mencionados. 

 

ITEM II – ENCAMINHAMENTO/REQUISIÇÃO PARA EXAMES, CONSULTAS. (IMAGEM 02): 

 

É com base no encaminhamento/requisição para atendimento em saúde via CISA que a Secretaria 

Municipal de Saúde emite a autorização. Portanto, este documento é parte integrante da rotina de autorização 

do consórcio e por isso o município o anexa juntamente com as duas vias da autorização e a entrega para o 

paciente. 

Sendo assim, quando a entidade recebe o paciente para o atendimento, deve verificar se o mesmo trouxe 

consigo o encaminhamento, uma vez que ele também deverá ser enviado para o CISA juntamente com a 

autorização. 

Tão logo o encaminhamento falte, a entidade deve contatar o município a fim de que o envie. Caso a fatura 

seja entregue junto ao CISA com a ausência da requisição em questão, serão os respectivos valores glosados. 

Portanto a empresa/clínica não deverá realizar qualquer atendimento sem a presença do encaminhamento. 
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IMAGEM 02. 

 

Qualquer dúvida, contatar o consórcio (55)3331-7900, cisacontratos@gmail.com 
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