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Olá, credenciado(a)!
 
O CCG Saúde, desenvolveu esse manual destinado a todos os 
credenciados que atuam na área de atendimento ao cliente, 
seja em hospitais, consultórios, clínicas ou laboratórios. O objetivo 
é a padronização, condução e execução da nossa principal atividade: 
a prestação de assistência à saúde.

Este manual traz informações gerais e seu primeiro acesso ao 
Portal, mas teremos outros materiais com o processo de autorizações 
e faturamento, além de informações e sugestões para aprimorar o 
atendimento, possibilitando facilitar a consulta e compreensão dos 
credenciados sobre os serviços prestados pelo CCG.

Esperamos que os conhecimentos apresentados aqui, somados à 
prática diária, reforcem a busca contínua pela excelência.
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Primeiro
Acesso
Portal do Credenciado

Acesso

Para ter acesso ao novo Portal, entre no site centroclinicogaucho.com.br 
E vá até a barra de menu “Credenciado”.
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Na Página de Acesso preencha os dados:

1. Login - seu CNPJ
2. Senha - disponibilizada pela operadora. 
3. Clicar no botão “Entrar”. 

Assim que os dados forem validados, você 
terá acesso à Página inicial do PORTAL. 

Senha

Recomendamos que você faça a troca da sua senha logo no primeiro acesso. 
Na pagina inicial, faça o caminho abaixo: 

1. Menu “Configurações”.
2. Submenu: “Alterar Senha”.
3. Insira sua senha atual fornecida no campo superior. 
4. Insira sua nova senha. 
5. Confirme a senha escolhida.
6.  Clique em “Alterar” para finalizar o processo.
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Informações 
Gerais
Portal do Credenciado

Cadastro de
Operadores

Para segurança das suas nformações, sugerimos que você realize o cadastro dos operadores, 
incluindo todos os colaboradores que utilizam o sistema.
Na pagina inicial, faça o caminho abaixo: 

1. Menu Configurações 
2. Submenu Cadastro de Pessoa.
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 Credenciados:

Confira abaixo a lista de e-mails e telefones disponiveis para suporte e possiveis dúvidas:

Canais de 
Atendimento

 Clientes:

SAC:	0800	647	9600

E-mail: faleconosco@ccgrs.com.br 

Chat na home do site: http://www.centroclinicogaucho.com.br/ 

Portal do Cliente: https://agendaweb.centroclinicogaucho.com.br/portal cliente.

Preencha todos os campos com as informações solicitadas e clique em “Cadastrar”.

Dados pessoais:
Nome do operador: Informar o nome do 
atendente que será cadastrado.
Nome de login: Escolha um nome de login. 
Senha de acesso: Escolha sua senha.
Data de nascimento: Informe a data de 
nascimento do atendente
Sexo: Selecione “masculino” ou “feminino”
CPF: Informe o CPF do atendente.

Dados de contato:
Telefone: Informe o telefone do atendente
Tipo de telefone: Selecione o tipo 
“Residencial”, “Celular”, “Comercial” 
E-mail: Informar o e-mail do atendente.

Assunto E-mail Telefone

credenciamento.solus@ccgrs.com.br (51) 3287-9282

opme@ccgrs.com.br (51) 3287-9627

aut.eletivas@ccgrs.com.br
Exames eletivos: (51) 3287-9640
Procedimentos e internações 
eletivas: (51) 3287-9219.

Atendimento 24h
sos@ccgrs.com.br

Atendimento 24h

(51) 3287-9289  
(51) 3287-9287

(51) 2312-2704  
(51) 99829-1306

interna@ccgrs.com.br

contas.medicas@ccgrs.com.br (51) 3287-9215

Assuntos Financeiros credenciado.nf@ccgrs.com.br -

Canais de Atendimento Credenciados

Suporte no portal e dúvidas dos 
credenciados.

Dúvidas e suporte referente ao 
faturamento

Solicitações eletivas de exames, 
cirurgias, laudos, imagens, terapias, etc.. 

Solicitações de internações de 
urgência/emergências (clínico, UTI, 
psiquiatria e pediatria).

Pendências, registros retroativos, guias 
em aberto, tramitação de opme de 
pacientes internados e eletivos.

Solicitações de exames, procedimentos, 
prorrogações; dietas, tudo que se referir 
ao atendimento de paciente já 
internado no hospital.
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Tela Inicial do 
Sistema

Na Página de Acesso preencha os dados:

Clicando no botão “Entrar”, os dados serão validados e será aberta a tela do menu principal 
e relação de prestadores.

1. Login - seu CNPJ. 
2. Senha.
3. Clique no botão “Entrar”. 

Para retornar à página inicial clique em 
“Home”, permitindo a troca de prestador 
sem precisar sair do sistema.

Quando há mais de um prestador 
cadastrado por CNPJ, selecione o que 
for de interesse na lista disponibilizada. 
A seleção é representada pelo ícone de 
mão.

Atenção: Não forneça sua senha, pois o sistema 

possui acesso monitorado e rastreamento das 

atividades de inclusão, alteração e exclusão. 

Qualquer operação poderá ser rastreada e 

atribuída ao usuário conectado.

Prazos

As solicitações de autorizações devem ser feitas via Sistema (WEB).

Quando o sistema (Portal) estiver em manutenção, deve ser realizado 
contato com setor SOS do CCG	para	verificar	a	elegibilidade	antes	do	
atendimento, através dos telefones: (51)	3349-6406/(51)	3349-6412;	
após o serviço do Portal estabilizar, deve ser realizado o lançamento 
do atendimento com data correta da realização.

É necessário que alguns procedimentos sejam analisados pela auditoria médica, o que faz 
com que determinamos exames ou procedimentos não sejam autorizados de imediato. Nesses 
casos, é indispensável que os pedidos tenham a indicação clínica para serem analisados.

Caso o envio dos documentos esteja incompleto, a solicitação médica será cancelada e 
um novo lançamento deverá ser realizado com as devidas documentações. Sendo assim, o 
prazo passa a contar após o envio completo do pedido médico, conforme a lista abaixo:

• Exames simples	–	até	3	dias	úteis	

• Exames de alta complexidade	–	até	7	dias	úteis

• Terapias	–	até	7	dias	úteis	

• Procedimentos simples	–	até	7	dias	úteis

• Procedimentos de alta complexidade	–	até	7	dias	úteis
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Caso não localize com esses dados, utilize a opção “mais	filtros” e refaça a sua busca. 

	 Confirmação	de	Biometria:

No	registro	do	beneficiário,	também	é	necessário	verificar	a	elegibilidade	antes do 
atendimento. Por isso em todas as telas do autorizador haverá a opção de inserir a digital. 

Identificação

	 Identificação	Beneficiário

Em	todas	as	telas	do	autorizador,	há	uma	única	forma	de	identificar	o	beneficiário,	que	é	
utilizando o código	do	beneficiário	(número	do	cartão).

Sempre ao emitir uma autorização, você deverá identificar	tanto	o	beneficiário	como	o	
médico solicitante.

Caso o mesmo esteja sem o cartão do plano, busque pelo nome completo, clicando na 
lupa.
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	 Identificação	Médico	

Para	identificar	o médico solicitante, clique na lupa e realize a busca pelo nome do 
profissional.

Quando o médico solicitante ainda não está cadastrado no sistema, no 
caso dos não credenciados, é necessário fazer o caminho abaixo: 
☺1. Cadastro de profissional não credenciado – clique na lupa 
2. Na próxima tela clique no ícone “Cadastro de Médico não credenciado” 
3. Preencha os dados: Conselho (CRM, CRO etc.), número do conselho, UF do 
conselho (estado onde foi emitido o documento), nome do médico e telefone.
4. Após o preenchimento, clique na opção “Cadastrar”. 

Nesse momento, não vamos utilizar a digital, mas, por questão de segurança, é 
importante	identificar	o	beneficiário. Então clique em “Justificar	biometria” e insira as
informações solicitadas.

Obs.: Para pacientes internados, o sistema não obriga o preenchimento desse campo.

Caso o RG ou CPF esteja incorrero, o 
sistema irá alertar e não será possível dar 
continuidade no atendimento.
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Para o atendimento de recém-nascidos, crianças	com	menos	de	30	dias,	na	tela	do	
autorizador deverá ser marcada a opção “Sim” no “Atendimento RN”, que será atendido por 
meio do contrato do responsável. 
Isso habilitará os campos “data de nascimento” e “nome da criança”, que devem ser 
preenchidos com os dados do recém-nascido.

Opção	permitida	apenas	para	crianças	com	menos	de	30	dias,	sem	cartão	próprio.

Atendimento RN 
(recém-nascido)

Será sinalizado no campo “Observações	do	beneficiário”	que,	de	acordo	com	o	art.	21	
da	RN	428/17	da	ANS,	o	Plano Ambulatorial não terá cobertura para anestesia geral e 
que deverá ser sinalizado pelo médico solicitante o tipo de anestesia a ser executado no 
procedimento

Planos
Ambulatoriais
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ccgsaudeccgsaude

centroclinicogaucho

centroclinicogaucho.com.br

Confira	os	
próximos 

materiais sobre 
Autorizações e 
Faturamento.

https://www.facebook.com/ccgsaude/
https://www.instagram.com/ccgsaude/
https://br.linkedin.com/company/centroclinicogaucho
https://www.centroclinicogaucho.com.br/

