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Olá, credenciado(a)!
 
O CCG Saúde, desenvolveu esse manual destinado à 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.

Neste manual você encontra o passo a passo de todas as operações 
disponíveis no menu Faturamento e Relatório.

Esperamos que os conhecimentos apresentados aqui, somados à 
prática diária, reforcem a busca contínua pela excelência.

Apresentação

Faturamento	 	 	 	 	 4	 	

	 Envio	de	arquivos	xml	 	 	 7

	 Histórico	arquivos	xml	enviados	 	 9

	 Faturamento	Simplificado		 	 11

	 Faturamento	Detalhado	 	 	 14

	 Honorário	Individual	 	 	 16

	 Seriado	Múltiplo	 	 	 	 18

	 Cancelamento	do	Faturamento	 	 21

	 Lotes	 	 	 	 	 	 23

	 Protocolos	de	Faturamento	 	 26

Relatórios	 	 	 	 	 	 27

 Consultar Carência		 	 	 29

	 Consultar	Beneficiário	 	 	 30

	 Faturas	Apresentadas	 	 	 32

 Relação	Geral	de	Glosas	 	 	 33

 Demonstrativos	 	 	 	 38

 

Índice



4 5

Faturamento
Portal do Credenciado

Na pagina inicial do portal, menu “Faturamento”, você encontra uma lista de serviços 
disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço: 

 • Envio de arquivos xml: é utilizado para o faturamento de guias ao setor de contas 
médicas.

 • Histórico de arquivos xml enviado: aqui você pode você pode consultar o histórico 
dos arquivos xml enviados.
 

Faturamento
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O envio de arquivo xml é utilizado para o faturamento de guias ao setor de contas médicas.

Menu: Faturamento >  Submenu: “Envio de Arquivos XML” .

	 •	Simplificado”:	você pode faturar as consultas eletivas, consultas de urgência e 
exames sem cobrança de insumos.

 • Detalhado: utilize caso o seu atendimento tenha cobrança de insumos, como 
taxas, materiais, medicamentos, OPME e pacotes.

 • Honorário Individual: aqui você registra a cobrança de honorários médicos.

 • Seriado Múltiplo: você registra os atendimentos realizados pelas clínicas e 
profissionais que realizaram tratamento seriado, como: sessões de fisioterapia, acupuntura, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutricionista, entre outros.

 • Cancelamento de Faturamento: você pode cancelar um registro, caso tenha 
faturado uma guia indevidamente.

 • Lotes: você faz o fechamento dos lotes do mês, com todos os procedimentos e 
atendimentos realizados.

 • Protocolos de Faturamento: você pode consultar o histórico dos lotes enviados.

Veja, a seguir, cada item detalhadamente.

 Envio de 
Arquivos XML: 
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Será visualizado da seguinte forma: As ocorrências deverão ser corrigidas e após 
o arquivo poderá ser enviado novamente.

O próximo passo a passo segue como imprimir o protocolo que deve ser entregue junto dos 
documentos físicos.

Na janela de Envio de arquivos TISS não é necessário preencher os campos versão e tipo de 
arquivo. Então vá até o botão “Escolher arquivo”, e selecione o arquivo a ser enviado.
A seguir, selecione a opção “Ambiente	de	teste”.
No Ambiente de teste, é possível corrigir possíveis erros no arquivo antes de enviar para o 
faturamento. Não é obrigatório selecioná-lo, mas é importante que seja usado, visto que, é uma 
precaução para visualizar se há erros na primeira vez do envio. Após correção dos erros e um 
segundo envio não se deve selecionar este item. 
Para finalizar o processo o clique no botão “Enviar”.

Caso o arquivo contenha erros, clicar em 
“Visualizar erros”. 

Obs.: conforme abaixo, o sistema irá mostrar os 

primeiros 50 erros.

 Histórico de arquivos 
XML Enviados 

Aqui você pode você pode consultar o histórico dos arquivos xml enviados.

Menu: Faturamento >  Submenu: “Histórico de arquivos XML enviados”.
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No faturamento simplificado você pode faturar as consultas eletivas, consultas de urgência e 
exames sem cobrança de insumos.
É utilizado para o envio de guias ao setor de contas médicas para serem faturadas, podendo ser 
enviadas várias guias de uma vez.  

Menu: Faturamento >  Submenu: “Simplificado”.

 Faturamento 
Simplificado

Na janela Histórico de arquivos XML enviados clique em “Pesquisar por” e selecione uma das 
opções para poder pesquisar.
Se for selecionando o item protocolo, deve-se digitar o número do mesmo:

Para poder imprimir o protocolo o status do arquivo deverá estar como processado. Na 
imagem abaixo ele ficará como “Arquivo validado com sucesso” e e após validado ficará como  
“Arquivo	processado”.

Com o arquivo processado você 
pode imprimir o protocolo conforme 
demonstração abaixo:

Nos próximos tipos de faturamento que 
veremos será necessário o fechamento do 
lote, aqui no envio de arquivo este processo 
é automático não sendo necessário fechar 
o lote.
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É possível marcar todas as guias que deseja faturar clicando em “Marcar todas”. Aqui a 
quantidade máxima a ser faturada é de 100 guias.

Clicando no (+) no canto direito da tela aparecerão informações adicionais, como “Tipo de 
atendimento”, “Tipo de saída”, “CIDs”. Segue exemplo abaixo:

Selecionar a guia que será faturada e clique em “Faturar	guias	marcadas”.

Após basta imprimir o protocolo e 
encaminhar a documentação física ao setor 
de contas médicas.

Obs.: Após faturar todas as guias que deseja enviar naquela competência, é necessário fechar o lote 

(executar o processo que está detalhado em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de atendimentos e 

entregar junto com as contas físicas. 

Na janela Faturamento Simplificado faça o preenchimento dos filtros desejados e após clique 
no botão “Listar Autorizações”. 
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 Faturamento 
Detalhado

O faturamento detalhado é utilizado para faturar guias que contenham exames/procedimentos 
e insumos como taxas, materiais e medicamentos, pacotes e OPME. Neste tipo de faturamento 
é possível faturar uma guia por vez. 

Menu: Faturamento >  Submenu: “Detalhado”.

Na janela Faturamento Detalhado informar o número da autorização e clicar em “Listar 
Autorizações”.  É possível localizar o número de autorização através da lupa
o qual dará acesso as seguintes informações: 

Ao localizar a guia a ser faturada irá aparecer a tela abaixo, onde deverá ser digitado os códigos dos 
exames/ procedimentos, pacotes, taxas, materiais e medicamentos e OPMEs autorizados na guia. 
Também é possível incluir algum item na guia buscando na lupa conforme abaixo.
Basta clicar em “adicionar procedimentos baixo risco”, digitar o código autorizado na guia e faturar:

Ao faturar aparecerá na tela a mensagem abaixo:
Obs.: Após faturar todas as guias que deseja 

enviar naquela competência, é necessário fechar 

o lote (executar o processo que está detalhado 

em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de 

atendimentos e entregar junto com as contas 

físicas.
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Honorário 
Individual

Será utilizado para a cobrança de honorários individuais pelos médicos credenciados ao CCG 
Saúde onde poderão cobrar os procedimentos realizados.

Menu: Faturamento >  Submenu: “Honorário Individual”.

Na janela Faturamento de Honorário Individual será necessário preencher o número da guia 
de autorização, após clique em “Listar Autorizações”. 

Deverão ser preenchidos os campos abaixo: 

1. Data de atendimento/ Hora inicial/ Hora 
final/ Grau / o Código do procedimento e a 
Via de acesso;
2. Caso tenha algum código de pacote a 
ser cobrado, clicar em “Adicionar pacote” e 
digitar o mesmo;
3. Clicar em “Faturar guia”;

Se o procedimento foi realizado mais de uma vez, você deve lançar item individualmente 
informando os horários e a via de acesso correspondente a cada procedimento.

A guia será faturada com sucesso conforme 
abaixo: 

Obs.: Em caso de procedimentos onde o porte 

anestésico seja “zero” e há presença de anestesista 

no ato, o médico anestesista credenciado ao 

CCG Saúde, deverá cobrar apenas o código de 

anestesia autorizado.

Após faturar todas as guias que deseja enviar 

naquela competência, é necessário fechar o 

lote (executar o processo que está detalhado 

em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de 

atendimentos e entregar junto com as contas 

físicas.
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O faturamento seriado múltiplo é utilizado para o envio de guias seriadas ao setor de contas 
médicas, podendo ser faturada mais de uma quantidade no mesmo dia, desde que, sejam 
patologias diferentes e a data não seja inferior a data de emissão da guia. 

Obs.: O Faturamento seriado múltiplo será a autorização e o faturamento ao mesmo tempo.

Antes de faturar, é necessário fazer a confirmação da guia:
Menu: Emissão de Guias >  Submenu: “Confirmação	de	Pedido/Autorização”.

Se a guia possuir mais de um código é necessário selecionar apenas um código e desmarcar o 
outro, confirmar um de cada vez e clicar em “Confirmar” conforme abaixo:

 Seriado 
Múltiplo

Cada confirmação gerará um número de guia diferente:

Para realizar o faturamento das guias geradas seguir conforme abaixo:

Menu: “Faturamento”	>  Submenu: “Seriado Múltiplo”.



2120

Na janela Faturamento Seriado Múltiplo incluir o número da guia e clicar em “Listar 
autorizações”.

Será necessário preencher os campos marcados abaixo e clicar em “Quantidade de 
atendimento” para capturar a quantidade preenchida e faturar a guia. 

Conforme exemplo acima, quando retornar a guia para faturar o restante da quantidade, irá 
aparecer a quantidade já utilizada 3 e quantidade faltante 7.

Após faturar aparecerá a mensagem abaixo:

Obs.: Após faturar todas as guias que deseja enviar naquela competência, é necessário fechar o lote 

(executar o processo que está detalhado em faturamento/lotes). Imprimir o relatório de atendimentos e 

entregar junto com as contas físicas.

  Cancelamento 
do Faturamento

O cancelamento do faturamento é usado para cancelar alguma guia que foi faturada 
indevidamente.

Menu: Faturamento >  Submenu: “Cancelamento de Faturamento.”
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Neste item é possível verificar todos os lotes gerados através dos itens:
• Simplificado;
• Detalhado;
• Honorário Individual; 
• Seriado Múltiplo;

Menu: Faturamento >  Submenu: “Lotes.”

Na janela Cancelamento do Faturamento digite o número da guia que deve ser retirada do 
lote e clique em “Remover do faturamento”;

 Aparecerá a mensagem: Guias removidas do faturamento com sucesso;

Obs.: Agora a guia removida estará disponível para ser faturada novamente; lembrando que só será possível 

remover a guia de lotes que ainda estarão em aberto.

Lotes
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Alguns itens importantes:

Na descrição do lote é possível identificar de que forma este lote foi gerado:
1.		WEB: Quando o faturamento foi simplificado, detalhado, honorario individual ou seriado 
múltiplo. Conforme abaixo em faturamento/lotes:

	2.	TISS:	Quando o faturamento foi gerado através do envio de arquivo XML.
Conforme abaixo em faturamento/lotes:

No	item	finalizar	digitação, o cadeado poderá se apresentar de duas formas: 
1.	Em	cinza: lote já encerrado, não pode mais ser alterado;
2.	Em	amarelo: lote em aberto, ou seja, ainda é possível alterar alguma conta;

Na janela Lotes de Guias preencha o período e clique em “Listar”;

 Ao entrar no lote verifica-se as guias faturadas conforme abaixo:

Basta clicar no “Cadeado” em amarelo e o lote será fechado:

Após o encerramento do lote, as contas físicas já poderão ser entregues ao setor de contas 
médicas, juntamente com o Relatório de atendimentos conforme print abaixo:

Obs.: Após as guias serem faturadas através do (faturamento simplificado, detalhado, honorario individual ou 

seriado múltiplo), será necessário clicar no cadeado em amarelo, para fechar e enviar o lote.

Quando o faturamento for via XML, o lote é encerrado automaticamente.
No item “Protocolo de Faturamento” é possível imprimir o protocolo novamente.
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Relatórios
Portal do Credenciado

 Protocolos de 
Faturamento

Neste item é apresentada uma lista com todos os protocolos gerados durante todos os 
processos das solicitações realizadas.

Menu: Faturamento>  Submenu: “Protocolos de Faturamento.”
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Relatórios Consultar 
Carência

Neste item você tem acesso a informação sobre as carências dos beneficiários.

Menu: Relatórios >  Submenu: “Consultar Carência.”

O menu “Relatórios” na pagina inicial do portal se trata de informações referentes aos 
pagamentos dos atendimentos prestados e será disponibilizado apenas para o login/senha do 
médico ou responsável da Clínica. No menu “Relatórios” você encontra uma lista de serviços 
disponíveis. Veja, abaixo, uma breve explicação de cada serviço: 

 • Consultar carência e Consultar	beneficiário você tem acesso a todas as 
informações sobre o beneficiário.

 • Faturas apresentadas: você pode consultar todas as faturas enviadas no período definido.

 • Relação Geral de GLOSAS:  é possível consultar e solicitar recurso das suas GLOSAS.

 • Demonstrativos: você consulta todos os valores recebidos.

Na janela “Consulta de carências” digite o código do cartão ou clique na ‘Lupa’ para localizar o 
beneficiário e clique em “Consultar”.
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Neste item você tem acesso a todas as informações sobre o beneficiário.

Menu: Relatórios >  Submenu: “Consultar	beneficiário.”

Consultar 
Beneficiário

Na janela “Consulta	de	beneficiário” digite o código do cartão ou clique na ‘Lupa’ para localizar 
o beneficiário e clique em “Consultar elegibilidade”.

A opção mostra se o contrato possui dependentes.
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Neste item é possível a visualização dos conteúdos de cada fatura apresentada à operadora.

Menu: Relatórios >  Submenu: “Fatura Apresentada”.

Na janela “Faturas Apresentadas”  clique em “Listar”:

Neste item é possível consultar e solicitar recurso de glosas dos procedimentos realizados.

Menu: Relatórios >  Submenu: “Relação Geral de Glosas:”.

Na janela “Relação de Glosas Geral” você 
deve preencher somente a informação do 
“Período entre”, com o período de interesse, 
sendo mês com 2 dígitos e o ano com 4 
dígitos, e clique no botão “Listar”.

 Faturas 
Apresentadas

  Relação 
Geral de Glosas
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Irá aparecer a tela a seguir:
Para	recursar	será	necessário	clicar	na	flecha	verde:

Clique nos campos marcados a seguir:

Na janela, abaixo, especifique a justificativa do recurso, selecione “Valor” ou “Quantidade” a ser 
recursada e anexar documentos se necessário. Por fim, clique em “Recursar”. 

Este recurso criará um número de lote, que deverá ser acompanhado o retorno.

 Para finalizar o recurso será necessário seguir o caminho abaixo:

Menu: Faturamento >  Submenu: “Lotes”.

Na janela “Lotes de Guias” selecione o período e clique em “Listar” . Em seguida clique no 
cadeado em amarelo para o recurso ser enviado;
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Aparecerá a mensagem a seguir.

Você deverá Imprimir o documento, clicando no botão, para entregar ao setor de contas e dar 
recebido neste lote, bem como os documentos comprobatórios do recurso caso os mesmos 
não tenham sido anexados ao recursar.

Para acompanhar o retorno do recurso siga o 
caminho:

• Menu: Faturamento >  Submenu: “Lotes”.

Na janela “Lotes de Guias” selecione o 
período e clique em “Listar”.
• Ex: Lote 47

Obs.: Irá aparecer lote encerrado, basta clicar 

em protocolo de faturamento onde neste caso o 

recurso será pago: 

Caso a glosa seja mantida poderá ser vista no ícone marcado abaixo, relação de glosa:

O recurso de glosa com o retorno (Glosa mantida) não caberá novo recurso. 
Não será possível recursar novamente conforme abaixo.

Menu: Relatórios >  Submenu: “Relação Geral de Glosas”.

Na janela “Relação de Glosas Geral” você 
deve preencher somente a informação do 
“Período entre”  e clique no botão “Listar”.

Ao clicar na seta abaixo, não abrirá para 
poder recursar novamente:
Protocolo de Faturamento
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Demonstrativos:

Aqui você consulta todos os valores recebidos, para gerar o demonstrativo de pagamento, vá em:

Menu: Relatórios >  Submenu: “Demonstrativos:” e “Demonstrativos	de	pagamento”.

Na janela “Demonstrativos	de	Pagamento” 
preencha o período e clicar em “Listar:”

Irá aparecer todos lotes encerrados que 
estão disponíveis para pagamento.

Obs.: Caso esteja vinculado a uma PJ, o pagamento 

poderá ser visto somente através do login da empresa.

ccgsaudeccgsaude

centroclinicogaucho

centroclinicogaucho.com.br

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

	Botão 1: 
	Botão 3: 
	Botão 4: 
	Botão 5: 


