MANUAL DO PORTAL DO
BENEFICIÁRIO
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1 INTRODUÇÃO
Este documento tem o objetivo de apresentar o manual de uso do Portal do BENEFICIÁRIO.
Serão apresentadas todas as funcionalidades referentes às funções do Portal, bem como a discriminação
das telas do sistema envolvidas e o detalhamento do comportamento das mesmas.

2 SITE DO E-VIDA
Para acessar o site do E-VIDA, digite no navegador: www.e-vida.org.br . Aparecerá a
seguinte tela:

OBS: A figura acima, mostra a página aberta no Browser Internet Explorer, para melhor
visualização, recomendamos a utilização do Mozzila Firefox ou Google Chrome, conforme
figuras abaixo.

Site do E-VIDA aberto no Google Chrome

Site do E-VIDA pelo Internet Explorer.
Para acessar o PORTAL, passe o mouse sobre a opção “GUIA BENEFICIÁRIO” e clique
em “REEMBOLSO/EXTRATOS”, conforme abaixo:

Agora entre com usuário e senha para acessar o PORTAL.

A tela abaixo mostra o mural do PORTAL:

Repare que no canto superior direito da tela aparece seu nome, para que seja possível
identificar o usuário que está acessando o sistema neste memento.

3 INÍCIO
Ao clicar no botão início, retornamos para a página principal do PORTAL.

4 GUIA MÉDICO
A opção de Guia Medico serve para localizar os conveniados, conforme abaixo:

5 PRODUTOS

A tela acima mostra os planos de saúde do E-VIDA.

6 REEMBOLSO

TELA DO MENU DE REEMBOLSO

6.1 SOLICITAR REEMBOLSO
A solicitação de reembolso poderá ser dividida em até 13 etapas, de acordo com o que
está sendo solicitado. Assim, é necessário preencher passo a passo os campos das telas, para
realizar o processo.
1.Preencha seu telefone para contato.
2.Preencha o CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço.
3.Preencha o nome do contratado.
4.Selecione o tipo do documento fiscal.
5.Digite o número do documento fiscal.
6.Digite a data de emissão do documento fiscal.
7.Selecione para quem você está solicitando o reembolso.
8.Selecione o tipo de serviço
9.Selecione o serviço.
10.Digite o valor do serviço.
11.Marque o medicamento, se é de uso contínuo ou não.
12.Selecione o medicamento, caso esteja na lista.
13.Será calculado o valor total dos serviços.

6.2 SITUAÇÃO REEMBOLSO

Nessa ferramenta é possível acompanhar a situação de um reembolso solicitado.
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DA TELA

Nº do protocolo: Preencher com número do protocolo.
Data referência: Clique no calendário e escolha o mês de referência desejado.
Status: Preencher com a situação desejada do reembolso.

6.3 CRONOGRAMA REEMBOLSO
Para visualizar o cronograma de REEMBOLSO :
1. Escolha o mês de referência inicial;
2. Escolha o mês de referência final;

6.4 RECEITAS DE USO CONTÍNUO
Nessa ferramenta é possível visualizar as receitas cadastradas para o beneficiário e
seus dependentes.

7 EXTRATOS

7.1 TELA CREDENCIAMENTO
Nessa ferramenta é possível realizar um acompanhamento dos serviços utilizados pelo
titular e seus beneficiários, com os respectivos valores totais e suas partes (associado e
subsidiado).
Há duas formas de visualização: Extrato Simplificado, por meio do qual são exibidos
apenas os meses com respectivos valores, e Extrato Detalhado que exibe os serviços utilizados
e respectivos valores separados por beneficiário.

7.1.1 EXTRATO SIMPLIFICADO

A tela acima, mostra o extrato simplificado.
Para filtrar por data, clique em filtro e escolha o período desejado.

7.1.2 EXTRATO DETALHADO

A tela acima, mostra o extrato detalhado
Para exportar o extrato e imprimir, clique em “Exportar detalhado”, no canto inferior
direito da tela, conforme figura abaixo:

7.2 REEMBOLSO
Nessa ferramenta é possível realizar um acompanhamento dos reembolsos solicitados
pelo titular e seus beneficiários com os respectivos valores totais e suas partes.
Há duas formas de visualização: Extrato Simplificado, por meio do qual são exibidos
apenas os meses com respectivos valores, e Extrato Detalhado que exibe os serviços e
respectivos valores separados por beneficiário.

7.2.1 EXTRATO DE REEMBOLSO SIMPLIFICADO
Escolha o período em filtro, selecione a data e clique em pesquisar.
Se houver algum dependente, digite o nome em “Beneficiário”.

7.2.2 EXTRATO DE REEMBOLSO DETALHADO
Para extrato de reembolso detalhado, clique em “Detalhado”.

8 CREDENCIAMENTO X REEMBOLSO

Nessa ferramenta é possível realizar um acompanhamento dos reembolsos solicitados
pelo titular e seus beneficiários com os respectivos valores totais e suas partes. Há duas
formas de visualização: Extrato Simplificado, por meio do qual são exibidos apenas os meses
com respectivos valores, e Extrato Detalhado que exibe os serviços e respectivos valores
separados por beneficiário.

8.1 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO X REEMBOLSO SIMPLIFICADO
Escolha o período em filtro, selecione a data e clique em pesquisar.
Se houver algum dependente, digite o nome em “Beneficiário”.

8.2 EXTRATO DE CREDENCIAMENTO X REEMBOLSO DETALHADO
Clique em “Detalhado”, escolha o período em filtro, selecione a data e clique em pesquisar.
Se houver algum dependente, digite o nome em “Beneficiário”.

9 EXTRATO FINANCEIRO
Nessa ferramenta é possível gerar um extrato com toda movimentação financeira e
escolher os tipos de despesas.
Escolha o ano, o tipo de despesas e clique em buscar.
Se quiser imprimir, clique em exportar PDF no canto inferior direito da tela.

10 IMPOSTO DE RENDA
Nessa ferramenta é possível verificar o extrato para imposto de renda.
Escolha o ano de referência e clique em buscar.
Se quiser imprimir, clique em exportar PDF no canto inferior direito da tela.

Repare que no lado direito da tela, existem menus flutuantes com algumas opções.

Ao passar o mouse sobre o menu, três opções vão surgir na tela, são elas:
1.Site da ANS – Ao clicar sobre essa opção, você será redirecionado para o site da Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
2.Produtos – Essa opção mostra os planos de saúde do E-VIDA.
3.Coordenadores – Na tela de Coordenadores TISS do PORTAL é possível visualizar o
Coordenador e o suplente do sistema que estão vigentes na data atual.

11 ALTERAR SENHA
Para alterar a senha de acesso ao PORTAL, basta clicar no seu nome que aparece no canto
superior direito da tela, conforme abaixo:

Após clicar no nome, aparecerá a tela abaixo:

