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SITE CRUZ AZUL SAÚDE: https://cruzazulsaude.com.br/  

• Serviços OnLine; 

• Área do Prestador; 

LINK DIRETO: http://portalprd.cruzazulsaude.com.br:8443 

Usuário: Número do CNPJ sem traço e ponto. – 123456789000123 

Senha 1º Acesso: 8 primeiros dígitos do CNPJ – 12345678 

Após acessar a 1º vez será necessário alterar a senha – Mínimo 8 caracteres, letra minúscula e 

maiúscula e números. – Ex: Cruz1234 ou *Cruz123456  

Portal PLS Prestadores  

 
1. Atendimento Portal. 

a. Consulta. 
b. SP/SADT. 
c. Internação/ Prorrogação. 
d. Honorário Individual. 
e. Anexos. 

i. Quimioterapia. 
ii. Radioterapia. 

iii. OPME. 
2. Upload XML TISS. 
3. Geração de Protocolo. 

 

Guia de Consulta 

 

Para iniciar o atendimento no portal do prestador é necessario acessar o item “Principal” e em 
seguida clicar na opção “Atendimento”. Nesta rotina o portal realiza sua validação inicial de 
elegibilidade. 

https://cruzazulsaude.com.br/
http://portalprd.cruzazulsaude.com.br:8443/
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Na tela do atendimento é possivel iniciar o atendimento utilizando o leitor de cartão ou digitando o 
número do cartão. 
 
Para iniciar o atendimento siga o processo: 
 
1- Se for utilizar a opção de digitação é necessario clicar no botão “Trocar para Matrícula”. 
2- Feito isso, digite o número do cartão do beneficiário e clique no botão “Verificar Matrícula”. 
3- A matrícula do beneficiário e os dados iniciais de atendimento são enviados para o grid inferior 

da tela; 
4- Marque o campo ao lado do beneficiário e escolha a opção de atendimento no campos “Tipo 

Atendimento” e use a opção “Consulta” e clique no botão “Atendimento”. 
 

 
 

                           
 

5- O portal apresenta a tela de atendimento com os campos da guia de consulta:  
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6- Preencha os campos conforme informado em tela no padrão TISS. 
7- Os campos de preenchimento obrigatório são apresentados com asterisco (*)  conforme print 

abaixo: 
 

 
 
Preencher os campos de Código Procedimento e Código de Tabela conforme o atendimento: 
 

 
 
Selecionar o “Código da Tabela” correspondente ao serviço prestado, conforme abaixo: 
 

 
 
Finalizando o preenchimento dos campos da guia de consulta clique no botão “Confirmar”. 

Cód. Tabela Nomenclatura 

22 Procedimentos e Eventos em Saúde

00 Tabela Própria das Operadoras

02 CBHPM

18 Diárias, Taxas e Gases Medicinais

19 OPME - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

20 Terminologia de Medicamentos

Tabela de Padrão ANS
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Neste momento o sistema cria o número de liberação e senha para confirmar o atendimento. 
Processo de inclusão de guia de Consulta finalizado. 
 
Caso haja necessidade de anexar algum tipo de documento ao atendimento, clicar na opção 
“Anexar Documento” conforme print abaixo. 
 

 
 
Fica a critério do Contratado, a impressão da “Guia de Consulta” devidamente assinada pelo 
beneficiário/responsável, ou o preenchimento da “Guia de Comprovante Presencial”, que deverá 
ser encaminhada como documento obrigatório no faturamento mensal. 
 
Segue abaixo os exemplos: 
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A Guia de Comprovante Presencial pode ser encontrata no portal: Principal / Impresão de Guia 
em Branco / selecione o tipo de guia / Comprovante Presencial. 

 

Guia SP/SADT 

Para iniciar o atendimento no portal do prestador é necessário acessar o item “Principal” e em 
seguida clicar na opção “Atendimento”. Nesta rotina o portal realiza sua validação inicial de 
elegibilidade. 
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Na tela do atendimento é possível iniciar o atendimento utilizando o leitor de cartão ou digitando o 
número do cartão. 

 
Para iniciar o atendimento siga o processo: 

 
1- Se for utilizar a opção de digitação é necessario clicar no botão “Trocar para Matrícula”. 
2- Feito isso, digite o número do cartão do beneficiário e clique no botão “Verificar Matrícula”. 
3- A matrícula do beneficiário e os dados iniciais de atendimento são enviados para o grid inferior 

da tela. 
4- Marque o campo ao lado do beneficiário e escolha a opção de atendimento no campos “Tipo 

Atendimento” e use a opção “SADT” e clique no botão “Atendimento”. 
 

 
 

                
 

5- O portal apresenta a tela de atendimento com os campos da guia de SP-SADT.  
 

 
 

6- Os campos de preenchimento obrigatório são apresentados com asterisco (*)  conforme print 
abaixo: 
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7- “Procedimentos e Exames Solicitados” – Inserir conforme cada campo abaixo: 

 
Selecionar o “Código da Tabela” correspondente ao serviço prestado, conforme abaixo: 
 

 
 
Material / Medicamento  – Se atentar no lançamento do código e assegurar que o mesmo seja 
efetivado obrigatóriamente pela codificação TUSS. 
 

8- Preencha os campos conforme informado em tela no padrão TISS, ao final, clicar no botão 
“Confirmar”. 
 

 
 
 

Cód. Tabela Nomenclatura 

22 Procedimentos e Eventos em Saúde

00 Tabela Própria das Operadoras

02 CBHPM

18 Diárias, Taxas e Gases Medicinais

19 OPME - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

20 Terminologia de Medicamentos

Tabela de Padrão ANS
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Ao final o sistema permite que o prestador Solicite / Execute o procedimento: 
1) Somente “Solicitar”, ao final do processo clicar em “Fechar” ou “Anexar Documentos” 

caso seja necessário – Anexar o pedido médico; 
2) “Solicitar e Executar”, ao final do processo clicar em “Executar Guia”. 

 
 

 
 
No processo de execução o sistema presenta alguns campos para preenchimento conforme 
abaixo: 
 

 
 
Dados da Execução – Procedimentos e Exames que serão realizados: 
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Preencher os campos conforme padrão TISS e, ao final, “Confirmar” o atendimento para gerar o 
protocolo de execução da guia: 

 

 
 

ANEXAR DOCUMENTOS 
 
Ao final do atendimento existe a opção “Anexar Documentos”, caso seja necessário para enviar o 
pedido médico, justificativa ou relatório.  
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Guia de Terapia Seriado 

Para iniciar o atendimento no portal do prestador é necessario acessar o item “Principal” e em 
seguida clicar na opção “Atendimento”. Nesta rotina o portal realiza sua validação inicial de 
elegibilidade. 
 

 
 
Na tela do atendimento é possivel iniciar o atendimento utilizando o leitor de cartão ou digitando o 
número do cartão. 
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Para iniciar o atendimento siga o processo: 
 
1- Se for utilizar a opção de digitação é necessário clicar no botão “Trocar para Matrícula”. 
2- Feito isso, digite o número do cartão do beneficiário e clique no botão “Verificar Matrícula”. 
3- A matrícula do beneficiário e os dados iniciais de atendimento são enviados para o grid inferior 

da tela. 
4- Marque o campo ao lado do beneficiário e escolha a opção de atendimento no campos “Tipo 

Atendimento” e use a opção “SADT” e clique no botão “Atendimento”. 
 

 
 

                
 

9- O portal apresenta a tela de atendimento com os campos da guia de SP-SADT.  
 

 
 
 

5- Os campos de preenchimento obrigatório são apresentados com asterisco (*)  conforme print 
abaixo: 
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6- “Procedimentos e Exames Solicitados” – Inserir conforme cada campo abaixo: 
 

 
Selecionar o “Código da Tabela” correspondente ao serviço prestado, conforme abaixo: 
 

 
 

7- “Procedimentos em Série” – É possível informar as datas dos atendimentos nos campos: 
 

 
 

10- Preencha os campos conforme informado em tela no padrão TISS, ao final, clicar no botão 
“Confirmar”. 
 

Cód. Tabela Nomenclatura 

22 Procedimentos e Eventos em Saúde

00 Tabela Própria das Operadoras

02 CBHPM

18 Diárias, Taxas e Gases Medicinais

19 OPME - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

20 Terminologia de Medicamentos

Tabela de Padrão ANS
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Para a guia de SADT o sistema utiliza o processo de Solicitação / Execução. 
Esse processo é definido para prestadores que apenas realizam a solicitação de procedimentos, 
mas não são habilitados a realizar ou para beneficiarios que no momento de solicitar um 
determinado procedimento não sabem onde executar pois sua rede credenciada possibilita sua 
escolha. Neste caso o prestador apenas executa a guia liberada pela operadora. 
No processo que estamos usando é necessário realizar a essa execução pois o procedimento 
possibilita solicitar e executar no próprio prestador. 
 

 
 
No processo de execução o sistema presenta alguns campos para preenchimento conforme 
abaixo: 
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“Procedimentos em Série” – Informar qual a data de realização da sessão: 

 
 
 
Preencher os campos conforme padrão TISS e, ao final, “Confirmar” o atendimento para gerar     
o protocolo de execução da guia: 
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Solicitação de Internação 

Para iniciar o atendimento no portal do prestador é necessario acessar o item “Principal” e em 
seguida clicar na opção “Atendimento”. Nesta rotina o portal realiza sua validação inicial de 
elegibilidade. 
 

 
 
Na tela do atendimento é possivel iniciar o atendimento utilizando o leitor de cartão ou digitando o 
número do cartão. 
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Para que uma internação ocorra é necessário efetuar uma “Solicitação de Internação” em que 
devem ser informados os procedimentos que serão autorizados, a data e quantidade de dias 
previstos para a internação, dentre outros. O processo de uma internação envolve, também, as 
evoluções de internação, prorrogações de diárias e digitação das respectivas guias médicas de uma 
operadora nos moldes do sistema Plano de Saúde. 

 
Para iniciar o atendimento siga o processo: 
 
1- Se for utilizar a opção de digitação é necessário clicar no botão “Trocar para Matrícula”. 
2- Feito isso, digite o número do cartão do beneficiário e clique no botão “Verificar Matrícula”. 
3- A matrícula do beneficiário e os dados iniciais de atendimento são enviados para o grid inferior 

da tela. 
4- Marque o campo ao lado do beneficiário e escolha a opção de atendimento no campos “Tipo 

Atendimento” e use a opção “Internação” e clique no botão “Atendimento”. 
 

 
 

                
 

5- O portal apresenta a tela de atendimento com os campos da guia de SP-SADT.  
 

 
 

6- Os campos de preenchimento obrigatório são apresentados com asterisco (*)  conforme print 
abaixo: 
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7- O portal apresenta a tela de atendimento com os campos da guia de “Internação”. 

 
8- ATENÇÃO: Caso o atendimento seja bloqueado e/ou criticado, entrar em contato com a Central 

de Atendimento 24h pelo telefone: (11) 3388-5000 / (11) 3274-5199 para verificar o motivo do 
bloqueio.  

 
9- Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação – Preencher conforme solicitação: 

 

 
 

10- “Procedimentos Solicitados” – Inserir conforme cada campo abaixo: 
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Selecionar o “Código da Tabela” correspondente ao serviço prestado, conforme abaixo: 
 

 
 
Material / Medicamento  – Se atentar no lançamento do código e assegurar que o mesmo seja 
efetivado obrigatóriamente pela codificação TUSS. 

 
11- Preencher os campos conforme padrão TISS e, ao final, “Confirmar” o atendimento para gerar     

o protocolo de execução da guia: 
 

 
 

Cód. Tabela Nomenclatura 

22 Procedimentos e Eventos em Saúde

00 Tabela Própria das Operadoras

02 CBHPM

18 Diárias, Taxas e Gases Medicinais

19 OPME - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

20 Terminologia de Medicamentos

Tabela de Padrão ANS
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Data de Internação 

Função utilizada para incluir a data real de internação do beneficiário, assim o sistema passa a 
contar os dias de internação: 
Acesse o menu inicial “Principal”, em seguida selecione “Data da Internação / Data da Alta”. 
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Em seguida siga o processo abaixo: 
 

1- Informe o número gerado na solicitação de internação no campo “Nº da Guia” e clique 
no botão “Buscar”, conforme imagem acima; 

2- O portal irá carregar as informações da guia, preencha os campos “Data da Internação” 
e “Hora da Internação” e clique em “Executar”. 

 
Feito esse processo o sistema irá iniciar a internação possibilitando realizar a evolução da 
internação. 
 

 
 



   
 

 
Manual de Lançamento de Atendimento (Sistema TOTVS) 
                                                                                                                                                                                                                                    Página 24 de 44  

Cruz Azul Saúde – Rua Albuquerque Maranhão, 72 – Cambuci – São Paulo/SP – CEP 01540-020 

Kit de Implantação 

Caso seja necessário informar a Data de Alta do paciente, o processo é o mesmo acima, porém, 
será necessário informar “Data da Alta” e “Horário da Alta”. 
 

Guia de Prorrogação 

Uma internação está sujeita a imprevistos, pois, pode ser que um usuário, já internado, tenha 
que ser submetido a outro procedimento e, sendo assim, é possível incluí-lo através da opção 
prorrogação de internação. 
 
Acesse o menu inicial “Principal”, em seguida selecione “Guia de Prorrogação”: 
 

 
 
Em seguida siga o processo abaixo: 
 

1- Para iniciar a prorrogação no portal é necessario criar número de protocolo; 
2- Em seguida preencher o campo “Número da Guia de SO”, conforme imagem acima. Esse 

número refere-se a internação já solicitada no portal; 
3- Preencha os campos obrigatórios conforme padrão TISS; 
4- Informe os códigos que serão utilizados na prorrogação, os campos 019, 020, 022; 
5- “Procedimentos Solicitados” – Inserir conforme cada campo abaixo: 
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Selecionar o “Código da Tabela” correspondente ao serviço prestado, conforme abaixo: 
 

 
 
Material / Medicamento  – Se atentar no lançamento do código e assegurar que o mesmo seja 
efetivado obrigatóriamente pela codificação TUSS. 
 

6- Preencher os campos conforme padrão TISS e, ao final, “Confirmar” o atendimento para 
gerar o protocolo de execução da guia: 
 

 

Cód. Tabela Nomenclatura 

22 Procedimentos e Eventos em Saúde

00 Tabela Própria das Operadoras

02 CBHPM

18 Diárias, Taxas e Gases Medicinais

19 OPME - Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

20 Terminologia de Medicamentos

Tabela de Padrão ANS
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Honorário Individual  

A guia de honorário individual é um formulário utilizado para a apresentação/cobrança dos 
honorários relacionados ao serviços médicos realizados na internação e posteriormente realizar 
o pagamento. 
 
Acesse o menu inicial “Principal”, em seguida selecione “Honorário Individual”: 
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Em seguida siga o processo abaixo: 
 

1- Informe o número gerado na solicitação de internação no campo “003 - Número Guia 
Internac” e clique no botão “Buscar”; 

2- Preencha os campos no padrão TISS, se atentar ao fazer o lançamento do campo “Dados 
da Internação”, conforme abaixo: 
 

 
 

3- Após preencher os campos conforme solicitado, clicar em “Confirmar” para gerar a guia 
de honorário individual. 
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Anexos 

 
ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA 
 
No menu “Principal” acesse “Anexo de Quimioterapia” conforme abaixo:  
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Processo: 
 

1- Para realizar o anexo é necessário vincular a uma guia principal. 
2- Informar o campo “003 - Número da Guia Refer” o número da guia principal. 
3- Preencher os campos conforme padrão TISS. 
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ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE RADIOTERAPIA 
 

No menu “Principal” acesse “Anexo de Quimioterapia” e siga as instruções abaixo:  
 

 
 
Processo: 
 

1- Para realizar o anexo é necessário vincular a uma guia principal. 
2- Informar o campo “003 - Número da Guia Refer” o número da guia principal. 
3- Preencher os campos conforme padrão TISS. 

 

 
 



   
 

 
Manual de Lançamento de Atendimento (Sistema TOTVS) 
                                                                                                                                                                                                                                    Página 32 de 44  

Cruz Azul Saúde – Rua Albuquerque Maranhão, 72 – Cambuci – São Paulo/SP – CEP 01540-020 

Kit de Implantação 

 
 
ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS – OPME 
 

No menu “Principal” acesse “Anexo de OPME” e siga as instruções abaixo:  
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Processo: 
 

1- Para realizar o anexo é necessário vincular a uma guia principal. 
2- Informar o campo “003 - Número da Guia Refer” o número da guia principal. 
3- Preencher os campos conforme padrão TISS. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Upload XML TISS 

O módulo Plano de Saúde permite que os PRESTADORES façam o envio dos arquivos XML à 
OPERADORA diretamente no Portal Plano de Saúde (Prestador), por meio do upload via website. 
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Ao enviar um arquivo XML, o PRESTADOR visualiza se o arquivo foi acatado ou não acatado. Caso 
não acatado, o PRESTADOR ainda pode emitir um relatório que demonstra quais inconsistências 
devem ser corrigidas no arquivo. 
 
Caso o PRESTADOR não tenha a possibilidade de enviar os arquivos XML via Portal, ou a OPERADORA 
não disponibilize essa facilidade, há a opção de a própria OPERADORA submeter os arquivos XML 
através do módulo Plano de Saúde, por meio da rotina Gerenciador XML TISS (PLSA974). 
 
Por essa rotina, a OPERADORA faz a importação das guias para dentro do sistema, gerando assim o 
fluxo interno da análise de contas até o pagamento para seus PRESTADORES. 
Para facilitar o entendimento desse processo e seus possíveis cenários, foram elaborados 
fluxogramas que ilustram a interação PRESTADOR → OPERADORA. 
 
 
1- Prestador utilizando o Portal realizando o upload do arquivo XML. 
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2- Prestador não utilizando o portal com a funcionalidade de upload XML. 
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3- Prestador não utiliza o portal e entrega os arquivos XML para a operadora importar: 
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Processamento de Arquivo XML TISS 

Para realizar o upload dos arquivos XML pelo portal o prestador é necessário acessar o portal 
pela rotina Portal TISS → Upload XML TISS. 
 

 
 
Processo: 
 

1- Clique no botão “Selecionar Arquivo”. 
2- Clique no botão “Enviar”. 

Neste momento o XML será processado pelo sistema, caso seja acatado o portal apresenta o 
número de protocolo, caso não, é apresentado um relatório com as críticas. 
Apenas arquivos criticados que são passíveis de exclusão, após acatado o portal não aceita a 
exclusão. 
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Exemplo do arquivo acatado com o número do protocolo gerado para o prestador juntamente 
com a capa do protocolo. 
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Faturamento 

 
Gerar e Consultar Protocolos 
 
Essa tem por objetivo realizar a apresentação das guias dos prestadores que realizam 
atendimentos de consulta e SADT. 
A rotina apresenta todos os atendimentos realizados pelo prestador no portal durante o período 
determinado no parâmetro. 
Ao realizar o filtro e informar a operadora a necessidade do pagamento o sistema gera um 
número de protocolo que será utilizado pela operadora até finalizar seu atendimento. 
 
Processo: 
 

1- Selecionar no menu principal a opção “Prestador”. 
2- Na sequência clicar em “Geração de Protocolo”. 
3- Selecione a Rede de Atendimento. 
4- No campo “Data De” informe o período inicial para o filtro dos atendimentos. 
5- No campo “Data Até” informe o período final do filtro. 
6- No campo “Tipo de Guia” informe a guia desejada a cobrança. 
7- Clique no campo “Exibir”. 
8- O portal apresenta na tela as guias executadas pelo prestador. 
9- Marque a guia no Box e clique no botão “Gerar Protocolo para a Operadora”. 
10- O portal irá apresentar uma mensagem informando que o sistema está gerando o 

protocolo para a operadora. 
11- Na aba do lado “Consultar Protocolos Gerados” o sistema apresenta o protocolo gerado 

com as guias que compõe. 
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Por fim, o sistema apresentará o Protocolo de Fechamento: 
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Caso haja necessidade de cancelar o Fechamento / Protocolo, clicar na opção “Cancelar”  
 

 
 
 

 
 

Envio de Faturamento 

 

Resumo Para Entrega de Faturamento 

Faturamento  Entrega 
Validade do 

Atendimento Nota Fiscal  Pagamento  

Será mensal de 
1 a 31 do mês 
de 
atendimento. 

Até o 5º dia 
útil do mês 
posterior ao 
atendimento.  

60 dias conf. 
acordo contratual. 

A nota fiscal será 
emitida após avaliação 
da conta, que será 
realizada pelo 
Departamento 
competente, esta 
resposta será efetivada 
através de e-mail em 
até 30 (dias). 

10º (décimo) dia útil 
do mês subsequente 
à entrega do 
faturamento. 

 
Documentos Necessários para envio do Faturamento: Protocolo de Fechamento, Guia de 
autorização se for o caso, Guia de Consulta ou Guia de Comprovante Presencial devidamente 
assinada pelo beneficiário e/ou responsável. 
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Possibilidades de Entrega de Faturamento: 
 
1º Entrega Física - Cruz Azul Saúde: Rua Albuquerque Maranhão, 72 – Cambuci – São Paulo / SP 
- CEP 01540-020 – A/C: Departamento de Contas Médicas. 
 
2º Entrega via E-mail: recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br  
Obs. É necessário digitalizar o protocolo de fechamento e as guias de autorização envolvidas no 
processo de atendimento. 
 

Orientações Gerais  

 
1. Lançamentos no autorizador: Todos os atendimentos devem ser lançados no autorizador, 

inclusive os atendimentos mediante Guia de Autorização, no dia real do atendimento.  
 

2. Procedimentos que necessitam de guia de autorização: Internação, prorrogações, materiais 
/medicamentos de alto custo e tratamento seriados especiais como por exemplo método 
ABA. 
 

3. Prazo para lançamento no autorizador: Caso o prestador fique sem internet, será possível 
efetivar o lançamento do atendimento em até 3 (três) dias uteis após a data real do 
atendimento, porém, antes devemos assegurar a cobertura e carência do beneficiário, 
através da Central de Atendimento 24h pelo telefone: (11) 3388-5000 / (11) 3274-5199. 
 

4. Crítica ou Bloqueio de Atendimento: Caso o atendimento seja bloqueado / criticado, entrar 
em contato com a Central de Atendimento 24h pelo telefone: (11) 3388-5000 / (11) 3274-
5199 para verificar o motivo do bloqueio.  

 
5. Carteirinha Física: Será composta por 10 dígitos, sendo que as carteirinhas antigas são 08 

dígitos, desta forma os beneficiários que forem no local com a carteirinha antiga, terá que 
lançar no portal os 08 dígitos e acrescentar 00 (2x zero) a esquerda e sem o traço. 

Ex: Antigo: 12345600 / Novo: 0012345600 

 
6. Carteirinha Digital: Nova estrutura de carteirinha digital possui 17 dígitos, conforme abaixo. 

No local que está “Grupo Empresa” estará 0001 para pessoa física, e demais codificações para 
quando for empresas. 

Ex Pessoa Física: 0001 0001 123456 00 1 

 
 
 

mailto:recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br


   
 

 
Manual de Lançamento de Atendimento (Sistema TOTVS) 
                                                                                                                                                                                                                                    Página 44 de 44  

Cruz Azul Saúde – Rua Albuquerque Maranhão, 72 – Cambuci – São Paulo/SP – CEP 01540-020 

Kit de Implantação 

7. Documentos obrigatórios para atendimento: O atendimento deve ser prestado aos 
beneficiários da Cruz Azul Saúde, condicionado a apresentação dos seguintes documentos: 
Carteirinha do convênio (Física ou Digital) e Documento de identificação com foto. 

 
8. TUSS: Solicitamos atenção quanto aos códigos para lançamento do atendimento, pois eles 

devem seguir o padrão TUSS ou código próprio acordado entre as partes, inclusive Material 
e Medicamento. 

 
9. Emissão de Nota Fiscal no Faturamento: Quanto a Nota fiscal, após contato efetivado pelo 

departamento de Contas Médicas, com a notificação de conta analisada, vai ser necessária a 
expedição de apenas 1 (uma) nota fiscal contendo a somatória dos atendimentos prestados 
dentro do mês, no qual deve ser enviada por e-mail: 
recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br. 

 
10. Consulta em Pronto Socorro: Todas as consultas de pronto socorro, devem ser lançadas no 

sistema com a classificação SADT, pois nesta opção consta o status de urgência / emergência. 
 

11. Prazo para retorno de cirurgia eletiva: Guia de autorização ou negativa para cirurgias 
eletivas: Tempo de resposta da CAS em até 10 dias úteis. 

 
12. Prazo para retorno de procedimentos no final de semana e feriado: Quando houver 

solicitação de cirurgia, internação e procedimentos de alta complexidade aos finais de 
semana e feriado, a análise da gerência técnica será efetivada no 1º dia útil. 

 
13. Expedição de Pedido Médico: É obrigatória a expedição de pedido médico, para exames, 

tratamentos seriados e procedimentos que sejam realizados na clínica ou consultório, 
independente da elegibilidade eletrônica. 

 
 

Comunicado Importante 

 
Informamos que é de suma importância manter os dados do prestador de serviços como: corpo 
clínico, endereço, telefone, período de férias dentre outros, devidamente atualizados junto à 
Cruz Azul Saúde, pois desta maneira, evitaremos qualquer tipo de problema de direcionamentos 
de beneficiários e possíveis sanções dos órgãos vigentes. 
 
 

Lista de Contatos - Departamentos 

 
 

LISTA DE CONTATO – CRUZ AZUL SAÚDE  

Setor Responsável Telefones E-mail 

Atendimento Telefônico 
(11) 3388-5000 atendimento@cruzazulsaude.com.br  

(11) 3274-5199 prestadores@cruzazulsaude.com.br 

mailto:recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br
mailto:atendimento@cruzazulsaude.com.br
mailto:prestadores@cruzazulsaude.com.br
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Atendimento Pessoal 

(11) 3388-5061 

atendimento@cruzazulsaude.com.br  (11) 3388-5017 

(11) 3388-5011 

Internação 

(11) 3388-5016 

internacao@cruzazulsaude.com.br  (11) 3388-5026 

(11) 3388-5060 

Credenciamento 

(11) 3388-5018 

credenciamento@cruzazulsaude.com.br 

(11) 3388-5056 

(11) 3388-5027 

(11) 3388-5020 

(11) 3388-5071 

(11) 3388-5019 

Contas Médicas 

(11) 3388-5023   

(11) 3388-5022   

(11) 3388-5024 contasmedicas@cruzazulsaude.com.br  

(11) 3388-5025 recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br  

(11) 3388-5034   

(11) 3388-5065   

SAC (11) 3388-5050 sac@cruzazulsaude.com.br 

 
 
Em casos de dúvida relativo ao processo de lançamento de atendimento x faturamento, por 
favor, entrar em contato através do e-mail: duvida.implantacao@cruzazulsaude.com.br ou 
pelo telefone (11) 3388-5018 / 3388-5071 / 3388-5020 / 3388-5019 / 3388-5056 / 3388-5027 
em horário comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________                                _____________________________                   
                Credenciamento                       Credenciado 
 
Nome:        Nome: 
 
CPF:                                                                    CPF: 
           
Data (____/____/_____)                                                            Data (____/____/______) 

mailto:atendimento@cruzazulsaude.com.br
mailto:internacao@cruzazulsaude.com.br
mailto:credenciamento@cruzazulsaude.com.br
mailto:contasmedicas@cruzazulsaude.com.br
mailto:recebimento.contasmedicas@cruzazulsaude.com.br
mailto:sac@cruzazulsaude.com.br
mailto:duvida.implantacao@cruzazulsaude.com.br

