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C O M U N I C A D O 

 

ENVIO DE RECURSO DE GLOSA 

ONLINE 

 

 

A FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, 

operadora de planos privados de assistência à saúde registrada na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS sob o nº 30936-2, 

administradora dos planos de saúde da CEB – Companhia Energética 

de Brasília, objetivando a otimização operacional dos trabalhos, 

vem comunicar à rede credenciada que a partir de 01/11/2018 a 

apresentação dos recursos de glosas será somente online, 

impreterivelmente, entre os dias 01 e 06 de cada mês. 

 

O Manual orientando a forma de envio está disponível no 

site da FACEB – área do credenciado. 

 

Em caso de dúvidas, o prestador deverá entrar em contato com 

a FACEB pelo telefone (61) 3312-0256 (Roberto). 

 

Brasília, 05 de outubro de 2018. 
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Manual Recurso de Glosa ONLINE 

 
 

1  Acessar o Portal Webplan em  

http://novowebplanfaceb.facilinformatica.com.br/GuiasTISS/Logon. 

2 Informar Usuário e senha e clicar em Entrar. 

 

 
 

3  Acessar o menu “Faturas” clicar em “Relatório de Faturas” para analisar 

as faturas e verificar e/ou analisar as possíveis glosas. 

 

 
 

4  Informe a Competência Inicial e Final desejada e clique na opção 

“Pesquisar” para o sistema listar todas as faturas. 

 

 

http://www.saudebrb.com.br/prestadores
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5  Clique na lupa para o sistema gerar o relatório da faturas. 

 

 
 
6 Clique na opção “Relatório de Serviços” para sistema gerar relatório. 

 

 
 

7 Relatório gerado. Analise as glosas e caso seja passivo de recurso de glosa 

os serviços poderão ser recursados. 
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8     Clicar no ícone       para iniciar a revisão de glosa. 

 

 
 

9 Informar na opção “Valor Solicitação” o valor em R$ do recurso de 

glosa desejado. Para guia que possui sinal de “+” antes do número da guia é 

porque essas tiveram material, medicamento ou taxas glosadas. Para recursar as 

glosas de mat/med e taxas deve-se clicar no sinal de “+”. Depois de preenchido 

o valor recursado, é obrigatório preencher a justificativa do recurso de glosa. 

Para inserir a justificativa, basta clicar no lapis. Após todos os campos 

preenchidos, clique na opção “Próximo” para continuar o preenchimento do 

recurso de glosa. 
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10 Na tela abaixo serão listados os itens recursados. Caso queira anexar algum 

documento para complementar a solicitação do recurso, basta clicar em 

escolher arquivo e em seguida adicionar. Feito todos os procedimentos clique 

na opção finalizar digitação do lote. 

 

 
 

11 Após finalizado, será exibido a mensagem informando que o lote de recurso 

de glosa salvo com sucesso. 

 

 
 

12 Em seguida irá aparecer a tela com protocolo do recurso. O mesmo deverá 

ser impresso para ser entregue a Operadora, junto com relatório de glosa da 

fatura recursada, no prazo estipulado em contrato. 
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13 Para verificar informações sobre o status dos lotes recursados, clique na opção 

recurso de glosa, preencha os campos listados abaixo e clique em pesquisar. 

 

 
 
14 Status 

 

Analisado: Indica que a Operadora já analisou e a fatura de revisão de glosa está 

liberada na opção Faturas/Relatório de Faturas. 

 

Aguardando análise: Indica que a Operadora ainda não fez a análise de revisão 

de glosa. 
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15 Após processamento e envio do recurso, o protocolo do recurso deverá ser 

enviado para o e-mail recursodeglosa@faceb.com.br 

 

16 A data disponibilizada pela operadora para solicitação do recurso será entre os 

dias 01 a 06 de cada mês (incluindo os finais de semana e feriados). 

 

17 O prestador de serviço tem até 90 (noventa) dias após o pagamento das guias 

para apresentar o recurso de glosas. A não propositura do recurso nesse prazo 

implicará em acatamento da glosa, que se tornará definitiva. Em hipótese alguma será 

apreciado o recurso de glosa interposto intempestivamente. 

 
18 Recebido o recurso dentro do prazo, a FACEB procederá a sua análise e, 

concordando com as alegações apresentadas, efetuará o pagamento do valor acatado, 

no prazo de 60 (sessenta) dias. O prestador de serviço emitirá nota fiscal pelo valor 

apurado, que deverá ser entregue dentro do cronograma anual da FACEB para 

pagamento. 

 
19 Somente poderá existir um único recurso para cada glosa emitida. Uma vez 

analisada aquela glosa, o prestador de serviço não poderá recorrer novamente sobre o 

mesmo item glosado. 

 
 
 

 

Brasília-DF, 04 de outubro de 2018. 

 

 

mailto:recursodeglosa@faceb.com.br

