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Objetivo da ferramenta 
 

Esta ferramenta vai permitir ao prestador o registo imediato da faturação dos atos médicos 

prestados aos beneficiários da ADSE. 

As validações dos atos e a elegibilidade do beneficiário são feitas em tempo real, o que 

evita as rejeições que atualmente são efetuadas dos documentos no momento do envio e 

ainda no momento da conferência da faturação. 

Com a adoção desta ferramenta online de validação e faturação, pretende-se dispensar a 

remessa em papel dos documentos de copagamento e respetivos documentos de suporte, 

assim como a fatura do prestador, sendo os mesmos substituídos pelo envio em suporte 

digital. No entanto, o prestador compromete-se a manter o suporte físico dos documentos, 

para verificação/auditoria por parte da ADSE.  

A inserção de documentos através da plataforma da ADSE Direta só pode ser feita por quem 

não utiliza os serviços de integração. 

 

Prazos 
 

O sistema de faturação online entrou em produção no dia 1 de janeiro de 2018. 

Os prestadores convencionados que, no ano de 2016, tenham apresentado à ADSE uma 

faturação superior a um milhão de euros, devem passar a apresentar a sua faturação de 

forma totalmente desmaterializada a partir do dia 1 de fevereiro de 2018. Para as restantes 

entidades convencionadas essa data será o dia 1 de março 2018. 

Todos os atos médicos praticados a partir da data de entrada em vigor da faturação online 

(consoante as situações) devem ser remetidos através deste novo processo. 

A faturação dos atos médicos praticados com os respetivos suportes digitais (fatura de 

copagamento e prescrições) tem de ser inserida até sete dias após a maior data de ato 

médico constante do documento. (D + 7 dias corridos/consecutivos). 
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O que muda com o novo modelo de faturação 
 

ADSE TED FATURAÇÃO ONLINE 

Preenchimento/geração de ficheiro .txt 
através de sistema próprio ou através da 
ADSE-TED e envio através da ADSE Direta. 

Envio da faturação em tempo real através 
da funcionalidade Faturação Online.  

Preenchimento do ficheiro TED com os 
documentos que vão constar da fatura 
contabilística do prestador. 

O prestador cria uma pré-fatura (pode ser 
mensal), onde carrega os documentos do 
mês.  
 

No ficheiro TED os documentos são 
registados com um número sequencial. 
 

Os documentos são registados com o 
número da fatura ou fatura-recibo relativa 
ao copagamento. 
 

Os atos médicos podem ser enviados até 
180 dias após a data dos mesmos. 
 

Os documentos de copagamento têm que 
ser inseridos até 7 dias após a data do 
último ato médico. (D+ 7 dias corridos). 
 
 

A validação dos atos é feita no upload do 
ficheiro. Algumas validações são feitas na 
conferência. 
 

A validação dos atos é feita em tempo real, 
no momento da inserção dos documentos 
na pré-fatura. 

Se o ficheiro tiver erros, são devolvidos no 
momento do upload do ficheiro. 
 

Os erros são devolvidos logo após a 
inserção do documento na pré-fatura. 
 

O prestador emite uma fatura com todos os 
documentos constantes no ficheiro e envia 
a fatura e os documentos de suporte, em 
papel. 
 

O prestador envia a sua fatura em suporte 
digital através do serviço de faturação 
online no fecho da pré-fatura mensal. O 
registo da prestação é efetuado documento 
a documento com os suportes digitais. O 
suporte físico dos documentos fica com o 
prestador. 
 

Quando no documento relativo ao 
copagamento a emitir ao beneficiário não 
há nenhum ato com copagamento 
aplicável, é emitida uma declaração com a 
descrição dos atos e a mesma é assinada 
pelo beneficiário. 
 

Quando no documento de copagamento 
não há nenhum ato com copagamento, é 
emitida uma declaração numerada com a 
descrição dos atos e a mesma é assinada 
pelo beneficiário. 
 

O documento de copagamento é o recibo 
emitido ao beneficiário. 
 

O documento de copagamento é a fatura ou 
fatura/recibo emitida ao beneficiário. 
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Acesso à Faturação Online na ADSE-Direta 
 

Autenticação de acesso: 

• Para os prestadores que atualmente utilizam a ADSE TED a autenticação será a 

mesma que utilizam para aceder à ADSE Direta. 

Para aceder à ferramenta, na ADSE Direta, no menu dos serviços disponíveis selecionar a 

opção “Faturação Online”. 
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Funcionamento da Faturação Online 
 

Conceitos a registar antes de iniciar a faturação mensal  

✓ Pré-fatura: A pré-fatura é uma fatura provisória onde o prestador vai inserindo os 

documentos (fatura ou fatura/recibo de copagamento) dos atos médicos realizados 

ao longo do mês e que pretende associar a uma determinada fatura contabilística. 

O número de pré-fatura é também provisório, só quando o prestador fecha a pré-fatura 

(normalmente no final do mês) é que deve ser inserido o número de fatura contabilística, e 

inserido o suporte digital relativo à mesma. 

✓ Documento de copagamento: Fatura ou fatura-recibo emitida ao beneficiário, 

relativa aos valores de copagamento aplicáveis de acordo com a convenção e 

tabelas em vigor. 

Qual o procedimento para faturar à ADSE? 

1. Após a prestação do ato médico, o prestador emite ao beneficiário o documento 

relativo ao copagamento (fatura ou fatura/recibo); 

 

2. O beneficiário deve assinar o documento de copagamento (fatura ou fatura/recibo). 

A assinatura pode ser manual ou com recurso a um “signature pad”. 

Se o prestador, no seu sistema de admissão, estiver a utilizar a leitura do Cartão de 

Cidadão prescinde-se da assinatura do beneficiário no documento de copagamento, 

desde que nele conste essa indicação. (Pe. "Admissão efetuada com CC em 

......(data), às.....(horas)“); 

 

3. O prestador deve inserir na plataforma Faturação Online o detalhe do documento e 

dos atos médicos praticados, de acordo com o formulário disponível e anexar as 

imagens em formato PDF do documento de copagamento e respetivos documentos 

de suporte (nos casos em que se aplique). Deverá submeter apenas um documento 

que pode ter várias páginas. 

 

O registo do documento e atos médicos realizados e as respetivas imagens podem 

ser inseridos até 7 (sete) dias após a data do último ato médico constante do 

documento de copagamento. Os 7 (sete) dias são corridos/consecutivos. (D + 7 dias)  

 

4. Embora o prazo para inserir os documentos seja de 7 dias, não devem aguardar pelo 
fim do prazo para registo da faturação.  
 
É de todo o interesse que insiram os documentos o mais cedo possível após a 
emissão do documento de copagamento, para o caso de surgir alguma anomalia 
terem tempo de a retificar. 
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Funcionamento da Ferramenta Passo a Passo 
 

1. Criar Pré-fatura 

Para a inserção do documento, caso ainda não tenha sido criada a pré-fatura, deve ser 

indicado um nº de pré-fatura. A pré-fatura será gerada automaticamente com o nº que o 

prestador indicar. 

 

 

 

✓ A pré-fatura é uma fatura provisória onde o prestador vai inserindo os documentos 

que pretende associar a uma determinada fatura contabilística em determinado 

mês. 

✓ O número de pré-fatura é também provisório, só quando o prestador fecha a pré-

fatura (normalmente no final do mês) é que deve ser inserido o número de fatura 

contabilística/fiscal do prestador. 

 

 

✓ O prestador pode ter várias pré-faturas abertas em simultâneo, mas só o deverá fazer 

se efetivamente pretender emitir mais do que uma fatura mensal, ou se pretender 

separar a faturação por valências, caso contrário, não se aconselha a abrir mais do 

que uma pré-fatura por mês. 

Tenha sempre em atenção que a cada pré-fatura irá corresponder uma fatura contabilística 

a emitir pelo prestador. 

Inserir nº da pré-

fatura  

Foi criada a pré-

fatura 100 
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2. Selecionar pré-fatura 

Se o prestador tiver mais que uma pré-fatura aberta deverá selecionar a pré-fatura na qual 

pretende inserir o documento. Nas situações normais só deverá ter uma pré-fatura aberta 

por mês. 

 

 

3. Novo Documento 

Por documento entende-se a fatura ou fatura/recibo do copagamento emitida ao 

beneficiário. 

✓ Para inserir um documento premir o botão “Novo documento”  

 

 

4. Nº beneficiário 

Inserir o nº de beneficiário sem sigla (letras), se correto devolve o nome.  

 

Se estiver incorreto, devolve a mensagem “Nº de Beneficiário Inexistente” 

Selecionar a pré-

fatura. 

Regista novo 

documento 

Indicar o nº de 

beneficiário 
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5. Nº documento 

Campo para inserir o nº da fatura ou fatura/recibo emitida ao beneficiário. 

O nº da fatura ou fatura-recibo do copagamento introduzido, deve ser precisamente igual 
ao que consta das imagens no documento a anexar em PDF.  
 

✓ Deve ter em atenção os espaços, barras ou quaisquer caracteres. Por exemplo 

A352212 não é o mesmo que A/352212 ou A 352212. 

 

 
 

6. Data Doc. 

Data da fatura ou fatura/recibo emitida ao beneficiário. Por defeito está preenchido com a 

data do dia. Se o documento tiver outra data de emissão, deve-se proceder à respetiva 

alteração. 

 

 

 

 

Inserir nº da fatura de 

copagamento, igual ao 

que consta na imagem 

 

Data da fatura 

de copagamento 
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7. Nº Local 

Número do local de prestação onde foi prestado o ato médico.  

 

Pode consultar o nº do local de prestação na ADSE Direta na opção Atividade 

Convencionada/ Localizações ou na janela Tabela de Atos.   

 

8. Nº Devolução 

Este campo só deve ser preenchido, caso o documento tenha sido alvo de uma “devolução” 
prévia, preencher com o número de devolução que foi atribuído pela ADSE para o 
documento de copagamento em apreço.  
A atribuição deste número permite ao Prestador proceder ao reenvio da faturação (com 

prazo de 90 dias, após a “devolução”).  

Em circunstancias normais, não preencher o campo. 

 

9. Cód.  

No campo Cód. deve inserir o código do ato médico. 

Caso necessite pode consultar os códigos que estão convencionados, por local de 

prestação, premindo o botão “Tabela de Atos”” 

 

Nº do local de 

prestação 

Insere o código do 

ato médico 

Lista os atos médicos 

convencionados 
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Para facilitar o preenchimento da informação alguns campos do formulário são pré-

preenchidos automaticamente quando preencher o código do ato médico: Data Prestação, 

com a data do dia, Qtd=1, Valor ADSE (valor de tabela) e Valor Benef. (valor de tabela). Os 

campos pré-preenchidos podem ser alterados. 

 

 

Campos preenchidos 

automaticamente. 

Podem ser alterados 
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10. Data Prestação 

Data da prestação do ato médico. O campo é preenchido automaticamente com a data do 

dia. Se o ato foi prestado noutra data, proceder à alteração. 

Os documentos de copagamento com as imagens têm que ser inseridos/faturados até 7 

dias após a última data de ato médico constante do documento. 

  

11. Qtd. 

Quantidade de atos praticados, do mesmo código e data inseridos. Por defeito é preenchido 

com 1, mas pode ser alterado. 

 

12. Valor ADSE 

Valor a pagar pela ADSE ao prestador de acordo com o estabelecido na Tabela e 

Convenção. 

 

13. Valor Benef. 

Valor pago pelo beneficiário ao prestador acordo com o estabelecido na Tabela e 

Convenção. 

 

14. Dente 

Identificação do número do dente (a preencher pelos Prestadores com convenção na 
Tabela de Medicina Dentária e de Tabela de Próteses Estomatológicas), sendo obrigatório 
quando utilizados os códigos identificados na seguinte LISTA: 
 

Código Designação  
1555 PROT.FIXA-COROA E PIVOT  
1556 PROT.FIXA-ELEMENTO PARA PONTE  
1852 RESTAURACAO /INCLUI TODOS ESTADIOS EXECUCAO  
1853 ENDODONTIA MONORRADICULAR  
1854 ENDODONTIA MULTIRRADICULAR  
1858 EXODONTIA  
1859 EXODONTIA SEGUIDA DE SUTURA  
1860 EXODONTIA DE DENTES INCLUSOS  
1864 APICECTOMIA MONORRADICULAR  
1865 APICECTOMIA MULTIRRADICULAR  
1872 INCISAO DRENAGEM ABCESSOS ORIGEM DENT VIA BUCAL  
1874 EX.COMPL.RADIOGRAFIA APICAL  
1875 EX.COMPL.INTERPROXIMAL /BITE WING/  
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15. Código Complem. 

É obrigatória a indicação do código complementar, para os atos médicos de acordo com 
as regras das tabelas em vigor. 
 

16. Médico Prescritor 

Código da ordem dos médicos do Médico Prescritor. Valores possíveis: 
 

M00001 a M99999 
D00001 a D99999 
O00001 a O99999 

 

17. Local Prescrição 

 
Código do local onde foi gerada a prescrição. Valores possíveis: 

U000001 a U999999 
 

18. Nº requisição 

Número de requisição do SNS. 

 

19. NIF Méd. Resp. 

Número de identificação fiscal (NIF / NIPC) do Médico Responsável pela execução do ato 

médico. 

 

20. NIF Téc. Resp. 

Número de identificação fiscal (NIF / NIPC) do Técnico Responsável pela execução do ato 

médico. 

NOTA: Os campos Médico Prescritor, Nº requisição e Local Prescrição são de 

preenchimento obrigatório quando a prescrição/requisição (eletrónica) ou receita médica 

tenha sido emitida nas instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde, ou nos 

postos de empresa ou IPSS com os quais as ARS tenham estabelecido acordo de prestação 

de serviços. Nas situações excecionais de requisições manuais emitidas por aquelas 

mesmas entidades, o preenchimento é obrigatório apenas para dois dos campos previstos 

("Local Prescrição" e "Médico Prescritor"). 

 

Antes do fecho da pré-fatura pode editar o conjunto das linhas de um documento já inserido 

e dentro do prazo, clicando em cima da linha do documento. 
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21. Adicionar linha 

Permite inserir outro ato médico no mesmo documento. 

 

Insira tantas linhas quantas os atos médicos prestados. 

 

 

22. Eliminar linha 

Permite apagar o ato médico inserido.  

 

Insere uma linha no 

documento 

Apaga a linha que 

está selecionada 
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23. Digitalizar e submeter os documentos 
 

O prestador deve proceder à digitalização do documento de copagamento e respetivos 

documentos de suporte (case se aplique) num único documento em formato PDF r. A 

imagem do documento PDF deve ser perfeitamente legível e com uma definição mínima 

aceitável, o PDF deve ser criado/gerado de forma otimizada, para não criar ficheiros de 

tamanho excessivo.  

Premir o botão . É aberta uma janela para selecionar o local onde o documento 

previamente digitalizado foi armazenado. Selecionar o documento e clicar no botão Abrir. 

 

24.  Visualizar documentos inseridos 

Pode visualizar o documento inserido, ao premir o botão  

 

Procurar e selecionar os 

documentos previamente 

digitalizados 

Visualiza o 

documento 

inserido 
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25. Substituir imagem da fatura 
 

Se já tiver submetido o PDF do documento de copagamento e verificar que se enganou, 

antes do fecho da pré-fatura, pode substitui-lo. Proceder conforme indicado no ponto 23. 

 

 

26. Guardar e Submeter 

 

Quanto tiver todos os atos médicos do documento inseridos e o respetivo PDF prima o 

botão para gravar a informação e submetê-la à ADSE. 

 

Se os dados inseridos tiverem algum erro ou não tiver carregado o PDF do documento será 

dada uma mensagem de erro. Os dados só serão enviados depois de corrigir a anomalia. 

 

Guarda a informação 

inserida e envia à 

ADSE 

Substitui a imagem 

enviada  
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Para visualizar a anomalia, clicar no icon com o ponto de exclamação no final da linha. 

 

Neste caso o erro identifica a obrigatoriedade do preenchimento do nº do dente para o ato 

médico indicado. 

  

Ou pode ainda ocorrer o beneficiário estar sem direitos na data da prestação. 

 

Para eliminar o erro, bastará corrigir a situação ou situações identificadas e voltar a premir 

o botão Guardar & Submeter. 

 

 

 

 

Visualiza a 

mensagem de erro 
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27. Inserir novo documento 

Para continuar a registar os documentos dos atos médicos prestados na pré-fatura do mês, 

e para cada documento emitido, premir o botão “Novo documento”, procedendo de acordo 

com os passos anteriormente descritos. 

 

Após gravar e submeter, o documento é adicionado à lista de documentos inseridos. 

 

 

28. Eliminar 

Antes do fecho da pré-fatura, pode eliminar um documento, podendo submetê-lo 

novamente até sete dias (corridos) após a maior data do ato praticado. Para elimina o 

documento inserido, selecionar a linha do documento a eliminar e premir o botão Eliminar 

 

 

Insere novo 

documento de 

copagamento 

Elimina o documento 

selecionado, de uma 

determinada pré-fatura 
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29. Fechar fatura (Pré-fatura)  

Quando tiver registado todos os documentos, a inserir numa determinada fatura 

contabilística num determinado mês, deve proceder ao fecho da pré- fatura. 

 

No fecho da pré-fatura o prestador deve indicar o número da fatura contabilística, o nº de 

série (caso aplicável) e a data de emissão da fatura. 

Deverá também ser submetido  o PDF do documento correspondente à fatura emitida pelo 

prestador.  

 

✓ Depois de todos os passos anteriores concluídos, premir o botão Confirmar 

Se confirmar o fecho, sem carregar o ficheiro PDF relativo à fatura obterá a seguinte 

mensagem de erro. 

 

Fechar a pré-fatura 

Insere número, série e 

data da fatura 

contabilística do prestador 

Enviar o PDF, da fatura 

contabilística 
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Se não forem detetados erros, a pré-fatura será fechada.  
 
NOTA: O fecho da pré-fatura, lança imediatamente valores contabilísticos na conta corrente 
do prestador, recomenda-se assim uma gestão atenta. 

 

Após o fecho de uma pré-fatura pode ser criada nova pré-fatura com o mesmo 

número/nome da pré-fatura fechada anteriormente. 

 

30. Pesquisar documentos 
 

Pode pesquisar documentos nas faturas fechadas e nas pré-faturas. Esta opção permite 

ainda a visualização do documento de suporte em PDF.  

A pesquisa pode ser efetuada através do NUB (nº de beneficiário), Nº Doc. (nº do 

documento de copagamento) ou Data Doc. (data do documento de copagamento). 

 

Exemplo: Pesquisa do documento de copagamento 350/A. 

 

 

Se não tiver erros, a 

fatura será fechada 

com sucesso 

Pesquisa documentos 
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Ao selecionar a linha do documento visualiza os atos médicos registados no mesmo. 

 

 

31. Faturas Encerradas 
 

O prestador poderá consultar a lista das faturas encerradas e o documento PDF da fatura 

contabilística do prestador, através do botão “Faturas Encerradas”. 

 

 

Neste exemplo a visualiza a fatura 10/B e a respetiva imagem. 
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Ao selecionar a linha da fatura visualiza os documentos de copagamento inseridos. 

 

 

Ao selecionar a linha de um documento de copagamento visualiza os respetivos atos 

médicos faturados. 
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32. Ajuda 

 

O botão de “Ajuda” permite aceder a uma síntese dos procedimentos necessários para 

faturação online, bem como a uma versão atualizada do presente manual de utilização.  

 

 

 


