
Perguntas frequentes e respostas sobre 
o novo sistema da Cemig Saúde

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A DIGITAÇÃO DE GUIA NO MENU “ATENDIMENTO” E NO MENU 
“FATURAMENTO”?

A guia disponível em Atendimento >> Solicitar Atendimento serve para autorizar o procedimento no momento em
que o beneficiário está sendo atendido. Caso isso não seja feito, o prestador não deve realizar esse passo posteriormente,
pois, como o sistema não permite a alteração da data, haverá uma divergência entre a data de atendimento e a de au-
torização. Caso o prestador não solicite a autorização no ato do atendimento, ele deverá digitar a guia somente no mo-
mento de enviar o faturamento, utilizando o menu Faturamento >> Digitar Guias. Por não ser um link de autorização
retroativa, o procedimento que necessitar de análise prévia não poderá ser digitado no Faturamento.

Lembramos que o fluxo correto é: consultar elegibilidade/solicitar autorização/ executar guia. Depois disso, o prestador
poderá enviar a cobrança com as guias já autorizadas. Isso evita, por exemplo, que o prestador realize o atendimento
de um beneficiário não elegível e tenha problemas com a cobrança do procedimento. 

Tem alguma dúvida sobre o novo sistema da Cemig Saúde?
Leia com atenção as perguntas abaixo e veja se sua dúvida já

está respondida.

TODOS OS PRESTADORES DEVEM EXECUTAR GUIAS?

Não. A execução de guias deve ser feita somente pelos prestadores que não enviam arquivo XML. O passo a passo de
como realizar a execução pode ser conferido em www.cemigsaude.org.br>> Área do Credenciado >> Manuais e For-
mulários >>36 - MANUAL_AUTORIZACAO_DE_PROCEDIMENTOS_CONSULTORIOS_CLINICAS_LABORATO-
RIOS.PDFou em www.cemigsaude.org.br >> Publicações >> Vídeos >> Como executar solicitação de guia SADT?

COMO DEVE SER FEITA A DIGITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE 
INTERNAÇÃO?

GUIA DE DESPESAS –QUAIS CAMPOS DEVEM SER PREENCHIDOS?

Todos os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório.

PREENCHIMENTO DO CAMPO “VALOR DO PROCEDIMENTO”.

O campo não é de preenchimento obrigatório, porém, o preenchimento correto evita glosas e pagamentos abaixo do
valor acordado em contrato. Por isso, o prestador deve ficar atento ao preenchimento desse campo para que o valor
pago seja o correto. 

A prorrogação de diárias e complementação de tratamento devem ser realizadas no menu Guia de prorrogação de in-
ternação. O passo a passo pode ser conferido em www.cemigsaude.org.br >> Área do Credenciado >> Manuais e For-
mulários >> 37 - MANUAL_AUTORIZACAO_DE_PROCEDIMENTOS_HOSPITAIS.PDF ou INFORMATIVO_POR-
TAL_DE_SERVICOS_DO_PRESTADOR.PDF. Para solicitação de OPME, quimioterapia e radioterapia, o prestador de-
verá preencher as guias específicas disponibilizadas no menu Atendimento.



COMO FAZER RECURSO DE GLOSA PARA GUIAS COM MAIS DE 90 DIAS.

Deve ser entregue o formulário impresso na Cemig Saúde. O formulário está disponível em www.cemigsaude.org.br>>
Área do Credenciado >>9_MANUAL_ENVIO_DE_RECURSO_DE_GLOSA.PPTX

COMO IDENTIFICAR O MOTIVO DA GLOSA?

Ao ter uma cobrança glosada, o prestador deverá emitir o demonstrativo de Análise de Conta para saber qual é o código
TISS constante na cobrança. A tabela da TISS, contendo os códigos e descrições dos motivos de glosa está disponível
em www.cemigsaude.org.br>> Área do Credenciado >> Manuais e Formulários >> Códigos de Glosa.

QUAL VERSÃO A SER UTILIZADA PARA ENVIO DE ARQUIVO XML?

Deve ser utilizada a versão 3.02.00

REIMPRESSÃO DE GUIAS: O QUE FAZER QUANDO A GUIA APARECE EM BRANCO? 

A guia aparecerá em branco sempre que estiver em análise, negada ou cancelada. Quando isso ocorrer, consulte o
status em www.cemigsaude.org.br>> Área do Credenciado >>Atendimento>> Consultar/Cancelar Autorização.

NOTA FISCAL: COMO CONSULTAR SE EXISTE NOTA PENDENTE.

Quando a fatura for liberada para pagamento pelo setor de Contas Assistenciais, será enviado um e-mail ao prestador,
solicitando o envio da nota fiscal ou RPA. Caso ele queira consultar se a fatura já foi liberada, ele poderá consultar o
demonstrativo de Análise de Contas, disponível em www.cemigsaude.org.br>> Área do Credenciado >>Demonstra-
tivos e Informes >> Demonstrativos. Protocolo com status TISS “Em análise”, indica que a fatura ainda não foi analisada
pelo setor, status TISS “Liberado para pagamento”, indica que o prestador poderá enviar a nota fiscal ou RPA com o
valor constante no demonstrativo.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESPOSTAS SOBRE O NOVO SISTEMA DA CEMIG SAÚDE

INVENTÁRIO PERIÓDICO –COMO DEVE SER FEITA A LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS QUE NÃO SÃO
BENEFICIÁRIOS DO PLANO?

Para os empregados que não são beneficiários do plano, como estagiários por exemplo, está sendo criada uma matrícula
temporária. Se, no momento em que estiver digitando a guia, o prestador não conseguir localizar a matrícula no sistema,
ele deverá entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento Telefônico. Caso a central também não localize,
o prestador deverá enviar um bilhete junto à fatura impressa, informando que a matrícula daquele empregado não foi
localizada e solicitando o lançamento manual. 

CANCELAMENTO DE LOTE: O QUE FAZER QUANDO O FATURAMENTO FOR ENVIADO COM 
ALGUMA INFORMAÇÃO INCORRETA?

Não é possível realizar o cancelamento do lote no sistema. Caso seja necessário, o prestador deverá solicitar o cance-
lamento por meio da Central de Relacionamento Telefônico ou pelo Fale Conosco. Após o cancelamento, o prestador
deverá redigitar os atendimentos para gerar novo protocolo. No caso de arquivo XML, após o cancelamento, basta
enviar o arquivo correto. 


