
Soluções TOTVS 
para cooperativas 
médicas

Em matéria de tecnologia e gestão para 
cooperativas médicas, consulte quem  
é especialista.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.



Integre informações, controle 
custos e padronize processos 
com as soluções especialistas 
em cooperativas médicas.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.

Ninguém entende mais de gestão 
de saúde no Brasil que a TOTVS. 

A TOTVS entrega mais eficiência e resultados, pois é quem mais entende 

do seu negócio.

Nossas soluções vão muito além do ERP e estão preparadas para atender 

às principais necessidades de uma cooperativa, ajudando no atendimento 

às regulamentações da ANS, elevando o desempenho com a padronização 

de processos, garantindo a interoperabilidade, reduzindo os custos com 

o atendimento e com toda a gestão de contratos e beneficiários. Tudo 

para sua cooperativa prosperar, pois a TOTVS acredita no Brasil que 

faz e nas empresas que fazem nosso país.

Gestão e tecnologia muito além dos processos administrativos e RH para conectar, modernizar e transformar as atividades 

mais essenciais da sua cooperativa médica.

As soluções da TOTVS foram desenvolvidas a partir dos processos característicos 
das cooperativas médicas.

Prontas para serem 
aplicadas.

Tenha uma gestão 
muito mais eficiente.

A tecnologia mais avançada em saúde 
simplifica o seu dia a dia.

Controle seus custos de forma detalhada, 
por procedimento, área ou equipe médica 
e padronize processos para prestação 
de um melhor atendimento.

Fácil Integração
Adequadas à realidade 
do seu negócio.

As soluções da TOTVS crescem 
com você e têm o melhor custo-benefício 
do mercado.

Flexível

0800 70 98 100
totvs.com/saude/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

Presença nas 
principais 

cooperativas 

no Brasil, incluindo 
145 Unimeds

20 anos 
de atuação 

no segmento 
de saúde 

15 milhões de vidas 
administradas  

por nossa solução 
especialista

Inteligência artificial 
Nossa plataforma Carol 

aprendeu a avaliar 
as guias médicas 

e sugere ao auditor 
o que fazer com 90% 

de precisão

Realização
Aumento de segurança e solidez para os 
processos da sua cooperativa, com diversas 
funcionalidades: digitação de produção, 
importação via TXT e TISS, registro online, 
regras de valorização, análise de glosa, liberação 
automática e auditoria avançada via fluig.

Relacionamento com o beneficiário
Um app que atende à regulamentação IN 52 da ANS, 
completo e fácil de acessar. Nele estão centralizados os 
serviços da sua cooperativa médica e várias informações 
para seus beneficiários: consulta aos dados da rede 
credenciada, registro de prescrições médicas, últimos 
profissionais consultados e muito mais. Disponível para 
iOS e Android.

Faturamento e pagamento
Gestão ágil e fácil para os processos 
financeiros, incluindo pré-
pagamento, custo operacional, 
intercâmbio, participação, avulso, 
reembolso, previsão e cálculo de 
pagamento, movimento extra  
e horas de plantão.

Estrutura de produto
Muito mais facilidades na definição 
de planos de saúde, cobertura, 
carência, prestadores, controle de 
inadimplência, cobertura parcial 
temporária, regras de valorização 
e comissões.  

Comercial
A gestão que sua cooperativa 
precisa: administração 
de contrato, contratante, 
beneficiário, replicação de 
contratos, sinistralidade  
e marketing receptivo.

Atendimento, autorizações e auditoria
Mais qualidade no fluxo de atendimento, 
com rotinas que vão desde a solicitação 
de exames e internação, validação 
biométrica e regras de auditoria, até  
a troca de mensagens e auditoria  
de solicitação.

Legislação
Tudo o que sua 
cooperativa precisa para 
atender às obrigações 
PTU Batch, PTU online, 
TISS, IN 32, ressarcimento 
ao SUS, radar TISS, plano 
de contas, SPED e GFIP.

http://totvs.com/saude/

