
Dúvidas frequentes sobre o novo sistema de gestão
Autorização e faturamento

1 COMO PREENCHER AS GUIAS NO NOVO SISTEMA?

Acesse o portal de serviços (www.cemigsaude.org.br), clique na opção «Área do credenciado» e faça o login. Em “Aten-
dimento”, no menu do lado esquerdo do portal, clique na opção “Solicitar atendimento” e escolha a opção que deseja:
consulta, SADT ou internação.

GUIAS DE CONSULTA E SP/SADT

Para autorizar consultas, o prestador
deverá marcar o paciente a ser aten-
dido, escolher o “Tipo de Atendi-
mento”, “Consulta” e, em seguida, cli-
car em “Atendimento”. 

Será exibida a tela ao lado para com-
plementação dos dados da consulta.
Os campos da guia de consulta indi-
cados com asterisco são de preenchi-
mento obrigatório.

Com a mudança do sistema de gestão, a Cemig Saúde identificou algumas dúvidas frequentes entre os credenciados re-
ferentes ao processo de autorização e faturamento. Confira as orientações para algumas delas.

GUIA SP/SADT

Para solicitação de atendimentos ambulatoriais – SP/SADT, o credenciado deverá escolher a opção SADT no tipo de
atendimento/consulta. Em seguida, deverá marcar o paciente e clicar em “Atendimento.”

Será exibida uma nova tela para complementação dos dados. Os campos indicados com asterisco são de preenchimento
obrigatório. Preencha os campos e clique em “Confirmar”.

O sistema exibirá o número da guia
e a senha. Após liberação de uma
guia SADT, o prestador deve in-
formar a Execução do procedi-
mento. Para isto, na mesma tela, é
preciso clicar no ícone ao lado do
campo 002 – Nro Guia Prestador,
preencher os campos referentes à
execução e confirmar. Os campos
indicados com asterisco são de
preenchimento obrigatório.

Importante: para hospitais, não é necessário registrar a execução.  
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INTERNAÇÃO

Para solicitação de internação, o usuário deverá clicar no beneficiário a ser atendido, e em “Tipo de Atendimento”,
escolher a opção “Internação”. Em seguida, deverá clicar em “Atendimento”.

2 COMO CONSULTAR UMA AUTORIZAÇÃO?

Para consultar o status de uma auto-
rização o credenciado deverá clicar
em “Atendimento” e, em seguida, em
“Consultar / cancelar autorização”.

Para consultar o status de uma guia,
será necessário selecionar o tipo de
busca pelo número da guia ou pelo
número da carteirinha do beneficiário
e, em seguida, clicar em “Pesquisar”.

Será exibida uma nova tela para com-
plementação da solicitação de inter-
nação. O prestador deverá informar
os campos e clicar em “Confirmar”. Os
campos identificados com asterisco
são de preenchimento obrigatório.

No momento da internação do pa-
ciente, o prestador deverá incluir a
data da internação, clicando em Re-
gistrar entrada/saída de internação.
Na sequência será exibida a tela para
inclusão dos dados.

Importante:

8O código a ser utilizado para as internações clínicas (hospitais) é o 10102019 ou 10104020 na tabela 22.
Nunca utilize o código 60000651.

8As autorizações de internação dos hospitais psiquiátricos devem ser feitas com o código 10102019, espe-
cificando no tipo de internação (campo 23 da guia) como psiquiátrico.
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3 COMO PRORROGAR UMA GUIA?

As guias digitadas no Sáude Connect foram adequadas para o novo sistema, mas algumas orientações são necessárias
durante o período de mudança.

Para acesso ao número da guia no novo sistema, é necessário que o credenciado faça o processo de Consulta de autorização
– detalhado na pergunta anterior.

Acesse o histórico das guias do beneficiário, filtre pela data e tipo da guia que deseja prorrogar e copie o novo número
da guia.

Clique na opção “Guia de prorrogação de internação”.

Preencha o campo 003 Número
da Guia com o número que co-
piou anteriormente e clique no
ícone +.

Após informar número da
guia ou da carteirinha do be-
neficiário, o sistema apre-
senta o histórico com as guias
e status. Caso o usuário tenha
interesse em verificar os pro-
cedimentos que constam na
guia, deverá clicar na coluna
“Itens”. 
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4 QUAIS OS DOCUMENTOS IMPRESSOS OBRIGATÓRIOS PARA O ENVIO DE FATURA?

Não houve nenhuma modificação nos documentos que devem ser enviados impressos para Operadora no processo de
faturamento. Confira abaixo:

Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), em caso de pessoa física e nota fiscal, em caso de pessoa jurídica.

Relação de guias emitidas pelo novo sistema e, em alguns casos, pelo Saúde Connect.

Protocolo anexado às guias.

Guia de autorização com as cobranças ou lista presencial assinadas.

Fisioterapia GUIA SADT com pedido médico.

8 Lembre-se de compartilhar essas informações com demais membros da equipe. Todos os informativos
e comunicados sobre o novo sistema estão sendo disponibilizados no portal de serviços, em “Espaço de
Notícias” ou “Manuais e Formulários”, após o login.

8 Além desse material, está disponível para os credenciados alguns vídeos com orientações para utilização das
principais funcionalidades do novo sistema. Para acessá-los, clique no segundo banner da página principal do
portal institucional ou em Publicações/ Vídeos, disponível no menu superior da página.


