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Acesso ao portal – área do 
conveniado 
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Portal Institucional – Cemig Saúde

Por meio do portal institucional o prestador terá acesso a área exclusiva do conveniado – www.cemigsaude.com.br. 
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Portal do Prestador – Login do sistema 
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Importante:
Todos os prestadores receberão por
email login e senha para acesso ao portal
do conveniado.
O login será o CNPJ ou CPF e no primeiro
acesso, sistema solicitará a troca da
senha.
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Importante:
Ao clicar em “esqueci minha senha”,
sistema apresentará tela para cadastro
do e-mail a ser enviado, neste momento
usuário deverá informar o e-mail
cadastrado na Cemig Saúde. Caso o e-
mail informado não seja o cadastrado na
base de dados da Cemig Saúde, sistema
apresentará mensagem de “E-MAIL não
encontrado”.

Caso o prestador não se recorde da senha cadastrada, ele deverá clicar em “Esqueceu sua senha?”, assim o sistema abre janela para
que seja indicado o e-mail para o qual será enviada a senha cadastrada.

Portal do Prestador – Login do sistema 
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Importante:
Caso o motivo do erro seja “Usuário não
cadastrado”, o prestador deverá entrar
em contato com a Central telefônica
para confirmação dos dados cadastrais.

Portal do Prestador – Login do sistema 

Caso haja inconsistências no momento de informar login e senha, usuário deverá entrar em contato com a
Cemig Saúde.
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Para o primeiro acesso, sistema solicitará a troca da senha, conforme passo 1, neste momento usuário informará senha enviada, e
nova senha.

Portal do Prestador – Login do sistema 

1
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Portal do Prestador – Login do sistema 

Após alterar a senha, o sistema confirma a alteração.
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Portal do Prestador – Menu de serviços 

Após logar no sistema, prestador será direcionado ao menu principal de serviços.



Elegibilidade e autorização de procedimentos

Para atender aos beneficiários da Cemig Saúde, o prestador de serviços deverá solicitar as
permissões de atendimento na área exclusiva do conveniado, onde serão disponibilizadas as
rotinas de consulta de elegibilidade e solicitação de autorização de procedimentos.

Caso o procedimento a ser realizado necessite de auditoria prévia, a solicitação será analisada
internamente pela Cemig Saúde e o acompanhamento desta demanda poderá ser visualizada na
opção: “consultar solicitação”, nesta funcionalidade o prestador visualizará também as interações
enviadas pela Cemig Saúde.

As solicitações de OPME, radioterapia e quimioterapia serão guias próprias de cada rotina e
deverão ser vinculadas a uma guia principal.

No sistema que será apresentado, as guias são liberadas, consistindo neste momento todas as
regras de elegibilidade do beneficiário e no momento da execução do procedimento o sistema
verificará novamente se o beneficiário continua elegível e se o prestador executante poderá
realizar o procedimento.
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Elegibilidade
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Portal do Prestador – Elegibilidade 

Para conferir elegibilidade e autorizar atendimentos, usuário poderá incluir os pacientes em uma “lista de pacientes elegíveis”, para
tanto, usuário deverá clicar em solicitar atendimento, passo 1, incluir carteirinha do paciente, passo 2 e clicar em confirmar, passo 3.
Neste momento os pacientes elegíveis são incluídos na lista, passo 4.

1
2

3

4
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Caso o beneficiário não esteja elegível para utilizar o plano, uma mensagem será apresentada, informando que o usuário está
bloqueado. Caso prestador deseje entrar em contato com a Cemig Saúde para esclarecimentos, poderá fazê-lo por meio de nossa
central telefônica 0800 030 9009.

Portal do Prestador – Elegibilidade 

Importante:
Caso paciente a ser atendido esteja
inelegível no plano, sistema apresentará
mensagem.



Guia de consulta
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Portal do Prestador – Guia de consulta

Para autorizar consultas, usuário deverá marcar o paciente a ser atendido, passo 1, clicar no tipo de atendimento - consulta, passo 2
e em seguida clicar em atendimento, passo 3.

1

3

2
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Ao clicar em atendimento – consulta, usuário será direcionado a tela para cadastro da guia de consulta.
Na primeira tela do sistema, o campo 002 - número da guia do prestador será preenchido após confirmação da guia, no final do
preenchimento.

Portal do Prestador – Guia de consulta
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Ainda na tela de consulta, o próximo item a ser preenchido serão os dados do beneficiário. Nesta tela usuário deverá marcar se o
atendimento será para RN (recém-nascido) ou não, campo 012, demais dados já virão preenchidos pelo sistema.

Portal do Prestador – Guia de consulta
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Nos dados do contratado, usuário deverá informar nome do médico executante, campo 012 e especialidade / CBO (Código Brasileiro
de Ocupação) campo 016. Após selecionar profissional executante, sistema preencherá os dados dos campos de tipo de conselho,
campo 013, número e estado do conselho deste profissional, campos 014 e 015.

Portal do Prestador – Guia de consulta
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Na tela de dados do atendimento / procedimento realizado, usuário deverá preencher os campos obrigatórios, identificados com
asterisco *.
No campo 17, usuário deverá preencher indicação de acidente.
No campo 18, usuário colocará data de realização do atendimento.
Campo 19, usuário deverá escolher o tipo de consulta.
Os campos 20 e 21 referem-se a tabela do procedimento e código do procedimento, que virão preenchidos.
No campo 22 o valor unitário não é de preenchimento obrigatório, caso usuário queira, poderá informar o valor de contrato.

Portal do Prestador – Guia de consulta

*
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O último campo a ser digitado será o campo de observação / justificativa, neste item o prestador deverá preencher o campo “23”
caso seja necessário. Os campos 024 e 025 são assinaturas. Após cadastro da guia, usuário deverá clicar em confirmar.

Portal do Prestador – Guia de consulta
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Após clicar em confirmar, o número da guia e a senha de atendimento serão disponibilizados.
Nesta mesma tela, caso usuário deseje, poderá imprimir a guia ou clicar em voltar para que o sistema retorne a tela principal de
elegibilidade / atendimento.

Portal do Prestador – Guia de consulta



Liberação - guia SADT 
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Para solicitação de atendimentos ambulatoriais – SP/SADT, usuário retornará a tela de elegibilidade e escolherá a opção de
“atendimento SADT”, neste momento o paciente deve ser marcado, passo 1 e em seguida usuário clicará em atendimento, passo 2.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

1

2
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Sistema apresentará tela para cadastro da guia SP / SADT (liberação). Na primeira tela de cadastro o número da guia do prestador
será informado no final do preenchimento, após confirmação da guia, campo 002, bem como o campo 005 – senha.
O campo 003 – guia principal, será preenchida quando tratar-se de SADT – internado.
Os campos 004 e 006 serão preenchidos pelo sistema.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação
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Em dados do beneficiário, usuário deverá informar no campo 12 se o atendimento será para RN (recém-nascido) sim ou não.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação



27

Na tela de dados do solicitante, usuário deverá informar nome do
médico solicitante no campo 15. Os campos 016, 017 e 018 serão
preenchidos automaticamente após escolha do profissional solicitante.
No campo 019, usuário deverá informar especialidade / CBO do médico.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

Importante:
Nos casos em que o profissional
solicitante não esteja na base cadastral
da Cemig Saúde, usuário poderá
cadastrar este profissional clicando no
sinal de +.



28

Em dados da solicitação, usuário deverá informar caráter do atendimento, campo 021 e indicação clínica, campo 023. 

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação
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Na tela de procedimentos e exames solicitados, usuário deverá informar procedimento a ser autorizado.
O campo 024 virá sugestionado com a tabela 22, no campo 025 usuário deverá informar código do procedimento a ser autorizado.
O campo 026 será preenchido com a descrição do procedimento, no campo 027, usuário deverá informar quantidade do
procedimento a ser autorizado.
Após preencher os campos, usuário deverá clicar em incluir.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

Importante:
As tabelas disponíveis para utilização
são:
00 – Tabela própria da operadora.
98 – Tabela própria de pacote.
19 – Tabela de OPME.
20 – Tabela de medicamento.
22 – Tabela de procedimentos.
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Após incluir procedimento solicitado, sistema apresentará um grid com procedimento já validado.  

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação
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Nos casos em que o procedimento necessitar de análise interna da Cemig Saúde, sistema apresentará a mensagem informando que
o procedimento necessita de auditoria.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação
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A tela de dados do contratado executante não será preenchida no momento da liberação do procedimento, somente no momento 
da execução. 

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação
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Os campos da tela de dados do atendimento, no momento da liberação, não serão obrigatórios, somente na execução, mas caso o
usuário queira preencher, os campos refletirão na execução.
No campo 032, deverá ser informado tipo de atendimento, no campo 033, usuário informa se a solicitação deriva de um acidente de
trabalho ou não.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

1

1

2

2
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Ainda na tela de dados do atendimento, no campo 034, usuário informa o tipo de consulta e no campo 035, usuário deverá informar
o tipo de encerramento, que será obrigatório em caso de óbito.

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

3 4

3
4
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Os dados da execução não serão preenchidos no momento da liberação da guia

Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

Na tela de assinaturas e observações, caso seja necessário, usuário poderá inserir informações no campo 058. Após preenchimento 
de todos os itens, usuário clicará em confirmar para que o número da guia e a senha de atendimento sejam disponibilizadas.  
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

Após disponibilização da autorização e senha, usuário poderá imprimir a guia ou clicar em voltar para que o sistema retorne a tela 
principal de elegibilidade / atendimento.  

O número da senha será necessário para identificação da guia a ser enviada no lote de cobrança.
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Liberação

Para as guias analisadas internamente pela Cemig Saúde, o número de liberação será disponibilizado para acompanhamento no
portal.



Execução - guia SADT
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Após liberação de uma guia SADT, caso o prestador execute o procedimento, usuário deverá inserir o número da liberação no
sistema, campo 002 e clicar na imagem, passo 1.
Os campos 004, 005 e 006 serão preenchidos automaticamente.
O campo de guia principal será preenchido somente quando tratar-se de guia SADT internado.

1
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Após clicar na imagem de execução, os campos da solicitação já virão preenchidos, inclusive os dados do contratado executante.
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Os dados do atendimento podem vir preenchidos da solicitação ou usuário poderá preenchê-los no momento da execução.
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Na tela de identificação dos profissionais executantes, usuário deverá informar nome do executante, campo 051 e especialidade /
CBO, campo 055.
No campo 048, usuário só deverá preencher nos casos em que o procedimento for executado por equipes diferentes, informando a
sequência dos procedimentos e o grau de participação destes profissionais no procedimento, campo 49, exemplo: cirurgião, auxiliar.
Os campos 052, 053, 054 serão preenchidos após seleção do profissional executante.

Importante:
Nos casos em que o profissional
executante não esteja na base cadastral
da Cemig Saúde, usuário poderá
cadastrar este profissional clicando no
sinal de +.
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Após preenchimento de todos os itens, usuário clicará em confirmar para que o número da guia e a senha de atendimento sejam
disponibilizadas.
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Portal do Prestador – Guia SP/SADT - Execução

Após clicar em confirmar, sistema apresenta número da guia e senha de atendimento, neste momento usuário poderá clicar em
imprimir a guia ou clicar em voltar para que o sistema retorne a tela principal de atendimento.



Guias de anexo
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Portal do Prestador – Guias de anexo

Anexos  - OPME, Quimioterapia e Radioterapia

As autorizações de OPME, quimioterapia e radioterapia, conforme legislação vigente - TISS (Troca
de Informação de Saúde Suplementar), devem ser solicitadas em guias próprias e referenciadas a
uma guia principal.

Em todas as guias de anexo, o usuário deverá primeiramente liberar uma guia de SADT ou de
internação com o procedimento principal, para em seguida vincular esta liberação a guia de
anexo.

A guia de anexo de OPME será solicitada toda vez que o procedimento a ser realizado exigir a
utilização de materiais e medicamentos. Já a guia de anexo de quimioterapia será solicitada nos
tratamentos de quimioterapia com utilização de medicamentos. Na guia de solicitação de
radioterapia o prestador preencherá somente o plano de tratamento, pois o procedimento a ser
realizado será solicitado na guia SADT ou de internação.
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Anexo quimioterapia
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Para solicitação de guia de anexo de quimioterapia, usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e anexo de quimioterapia, passo
2.

1

2
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na primeira tela de cadastro, usuário deverá incluir no campo 003 o número da guia de referência (Guia SADT ou Guia de
Internação).
A solicitação de autorização de quimioterapia será sempre vinculada a uma guia principal.
Após incluir número da guia referenciada, usuário deverá clicar no sinal de +.



50

Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de cadastro de dados do beneficiário, sistema já trará os campos 007 e 008 preenchidos conforme guia principal já vinculada.
Os campos 009, 010 e 011 deverão ser preenchidos obrigatoriamente conforme informações do médico solicitante.
Os campos 012 e 013 serão preenchidos conforme informações da guia referenciada.
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de dados do profissional solicitante, usuário deverá informar nome do profissional, campo 11 ou cadastrar um profissional no
comando + e no campo 012, preencher telefone de contato.
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de diagnóstico oncológico, usuário deverá preencher os campos obrigatórios indicados com asterisco.

*Tipo de quimioterapia: tipo
de tratamento a ser
administrado, ex.: primeira
linha de tratamento ou
segunda linha. Será
classificado pelo médico
solicitante. Tabela 58 - TISS

*ECOG: medida relacionada
à tentativa de quantificar o
bem-estar geral dos
pacientes. Pode ser utilizada
para determinação da
possibilidade de receber
quimioterapia, da
necessidade de ajuste de
doses destas medicações,
entre outras finalidades.
Classificado pelo médico
solicitante. Tabela 31 - TISS

*Estadiamento: é o processo
para determinar a extensão
do câncer presente no corpo
de uma pessoa e onde está
localizado. É a forma como o
médico determina o avanço
do câncer. Tabela 31 - TISS

*Finalidade: O tratamento é
classificado em curativo,
adjuvante, neoadjuvante ou
paliativo e será classificado
pelo médico solicitante.
Tabela 33 - TISS
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de cadastro dos itens a serem autorizados, usuário deverá informar o medicamento e preencher os campos com asterisco.

*Via de administração,
conforme tabela 33 -

TISS1

1

*

*



54

Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de tratamentos anteriores, usuário deverá cadastrar as informações disponíveis.

Tela para cadastro de observações
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Portal do Prestador – Anexo quimioterapia

Na tela de assinaturas, os campos 041 ao 044 são de preenchimento obrigatório.
Após preenchimento dos dados, usuário deverá clicar em confirmar para liberação do número da guia autorizada.
Usuário também poderá clicar em imprimir a guia ou clicar em voltar para a tela inicial do menu de serviços.

Após confirmar a guia, sistema apresentará número da autorização.
Caso material necessite de autorização prévia, a guia será analisada internamente pela Cemig Saúde.



Anexo radioterapia
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Para solicitação de guia de anexo de radioterapia, usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e anexo de radioterapia, passo 2.

1

2
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de cadastro, usuário deverá incluir no campo 003 o número da guia de referência (Guia SADT ou Guia de Internação).
A solicitação de autorização de radioterapia será sempre vinculada a uma guia principal.
Após incluir número da guia referenciada, usuário deverá clicar no sinal de +.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de cadastro de dados do beneficiário, sistema já trará os dados preenchidos conforme guia principal já vinculada.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de cadastro do profissional solicitante, usuário deverá cadastrar nome do médico responsável e telefone, obrigatoriamente.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela para cadastro do diagnóstico oncológico, os campos com asteriscos são de preenchimento obrigatório.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de procedimentos complementares, usuário deverá incluir procedimento a ser autorizado.
No campo 030, a tabela virá sugestionada. No campo 031, usuário deverá informar o item a ser autorizado.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Nos casos em que o procedimento necessitar de análise interna da Cemig Saúde, sistema apresentará a mensagem informando que
o procedimento necessita de auditoria.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de tratamentos anteriores, usuário deverá informar os campos de conhecimento prévio.
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela denominada observações, usuário deverá preencher os campos obrigatórios identificados com asterisco.
Nos campos 035, 036, 037 e 038, usuário deve informar conforme indicação do médico solicitante.

*
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Portal do Prestador – Anexo radioterapia

Na tela de assinaturas, beneficiário deverá clicar em confirmar para obtenção do número da guia.
Após disponibilização da autorização, usuário poderá imprimir esta guia ou clicar em voltar para que o sistema retorne a tela
principal de elegibilidade / atendimento.

Para os itens que não necessitam de análise, a autorização fica disponível, passo 1.
Para os itens que necessitam de análise pela Cemig Saúde, o número da guia fica disponível para acompanhamento, passo 2.

1 2



Anexo OPME

67



68

Portal do Prestador – Anexo OPME

Para solicitação de guia de anexo de OPME (órtese, prótese e materiais especiais), usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e
clicar em anexo de OPME, passo 2.

1

2
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Após clicar em guia de anexo de OPME, usuário deverá incluir no campo 003 o número da guia de referência (Guia SADT ou Guia de
Internação).
A solicitação de autorização de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) será sempre vinculada a uma guia principal.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Na tela de dados do beneficiário, os campos 007 – matrícula e o campo 008 – nome do beneficiário serão preenchidos conforme
guia principal vinculada.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Na tela de dados do profissional solicitante, usuário deverá preencher os dados do médico solicitante. Nesta tela o nome do
profissional e o telefone são de preenchimento obrigatório.
O campo 009 deverá ser selecionado ou preenchido através do sinal de + .
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Na tela de justificativa técnica, usuário deverá informar obrigatoriamente a justificativa técnica para a solicitação do OPME.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Na tela de inclusão do OPME solicitado, usuário deverá informar material a ser autorizado e preencher os campos obrigatórios.
No campo 013, a tabela virá sugestionada.
O campo 014 deverá ser preenchido com o código do material.
Os campos 021, 022 e 023 deverão ser preenchidos caso seja de conhecimento do prestador.
Após inclusão dos dados, usuário deverá clicar em incluir.

Conforme RESOLUÇÃO CFM N°
1.956/2010, o médico 

solicitante deverá enviar 03 
orçamentos de materiais. Os 

orçamentos deverão ser 
enviados através do anexo de 

documentos no menu principal 
de serviços e os materiais 
deverão ser cadastrados 

conforme orçamento de menor 
valor. 
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Após inclusão do material, caso não necessite de autorização prévia, usuário deverá continuar o preenchimento da guia.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Após inclusão do material, caso necessite de autorização prévia, sistema apresentará mensagem informando a necessidade de
auditoria.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

Na tela de observações, usuário deverá preencher os campos 024 e 025 caso tenha alguma observação a ser enviada.
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Portal do Prestador – Anexo OPME

A última tela da guia de anexo de OPME é a tela de data e assinatura. Nesta mesma tela usuário deverá clicar em confirmar para
exibir número da autorização.
Após disponibilização da autorização, usuário poderá imprimir esta guia ou clicar em voltar para que o sistema retorne a tela
principal de elegibilidade / atendimento.

Para os itens que não necessitam de análise, a autorização fica disponível, passo 1.
Para os itens que necessitam de análise pela Cemig Saúde, o número da guia fica disponível para acompanhamento, passo 2.

1

2



Anexar documento
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Portal do Prestador – Anexo de documentos

Para anexar documentos nas guias de autorização, usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e clicar em anexo de documentos,
passo 2.

1

2
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Portal do Prestador – Anexo de documentos

Ao clicar em anexar documentos, sistema apresentará tela para busca da guia a ser utilizada, neste momento usuário deverá
selecionar o tipo de guia, passo 1 e em seguida clicar em exibir, passo 2.
Após clicar em exibir, sistema apresentará os procedimentos constantes na guia, usuário deverá clicar em adicionar, passo 3, para
incluir os documentos.

1 2

3
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Portal do Prestador – Anexo de documentos

Após clicar em adicionar, sistema apresenta tela para inclusão do documento. Após incluir documento, usuário deverá clicar em
concluir.
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Portal do Prestador – Anexo de documentos

Após incluir documento, sistema apresenta frase informando que o documento foi anexado, passo 1.

1



Consultar / interagir / cancelar 
autorização

83



84

Portal do Prestador - consultar autorização

Para consultar status de uma autorização usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e em seguida clicar em consultar / cancelar
autorização, passo 2.

1

2
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Para que o usuário possa analisar o status de uma guia, será necessário selecionar o tipo de busca pelo número da guia ou pelo
número da carteirinha do beneficiário, passo 1 e em seguida clicar em pesquisar, passo 2.

Portal do Prestador - consultar autorização

1

2
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Após informar número da guia ou carteirinha do beneficiário, sistema apresenta guia e coluna com status, passo 1.

Portal do Prestador - consultar autorização

1
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Caso usuário queira analisar os itens constantes na guia, deverá clicar na coluna itens, passo 1, sistema informará os procedimentos
constantes nesta guia.

Portal do Prestador - consultar autorização

1



Interação - operadora e 
prestadores 
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Para analisar informações constantes nos procedimentos, usuário deverá clicar na coluna informações, passo 1, sistema apresentará
tela de histórico de interações, onde usuário poderá visualizar as informações necessárias e respondê-las.

Portal do Prestador – interação

2
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Na tela de histórico de interações, usuário poderá clicar em visualizar, passo 1, para analisar as interações e responder os
questionamentos da Cemig Saúde , passo 2.

Portal do Prestador - interação

1

Importante: Após incluir
resposta ao questionamento,
usuário deverá clicar em
confirmar.
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Para cancelar uma guia, usuário deverá informar número da guia, clicar em pesquisar e em seguida clicar na coluna cancelar, passo
1.

Portal do Prestador – cancelar autorização

1



Reimpressão de guia
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Para reimprimir uma guia, usuário deverá clicar em atendimento, passo 1 e em seguida clicar em reimpressão de guia, passo 2.

Portal do Prestador – Reimpressão de guias

1

2
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Após informar matrícula do paciente e data do atendimento, sistema apresentará tela com as guias disponíveis para reimpressão.

Portal do Prestador – Reimpressão de guias



Espaço para dúvidas
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Espaço para esclarecer as suas 
dúvidas
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Obrigada.
Projeto Tríade
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