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Olá, beneficiário(a)!
 
Realizamos algumas mudanças em nossos sistemas e agora você 
tem à sua disposição um novo Portal do Beneficiário CCG. 
 
Com isso, você conta com maior facilidade para o acesso, segurança 
para os seus dados e agilidade no atendimento.  
 
Confira nas próximas páginas o tutorial para marcar suas consultas 
através do novo Portal do Beneficiário.
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Primeiro
Acesso
Portal do Beneficiário

Acesso

Para ter acesso ao novo Portal, entre no site www.ccgsaude.com.br
Vá até o menu “Fazer Login” > “Para Você” > “Acessar” >“Acesso a área logada” > “Fazer Login”
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Na Página de Acesso preencha os dados:

1. Login - código do seu cartão (com 10 dígitos, inclua 00 antes do número do seu cartão)

Ex. Sua carteirinha é 291311/00, então digite 0029131100.

2. Senha padrão - sua data de nascimento, com 8 dígitos e somente números. 
Ex: 30081986
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
4. Insira sua nova senha. 
5. Confirme a senha escolhida.
6. Clique em “Alterar” para finalizar o processo.
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Marcação de 
Consultas
Portal do Beneficiário

Agendar Consulta

Na pagina inicial do portal, menu “Consultas Médicas”, você pode agendar consultas, 
tanto para você como para seus dependentes.
Para agendar siga o caminho abaixo:

1. Menu: Consultas Médicas
2. Submenu: Agendar Consulta
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Na aba “Agendamento de Consultas”, selecione o beneficiário, no caso de dependentes, 
que você deseja marcar atendimento:

Na janela “Busca avança”, selecione as 
opções:
 
Local de atendimento: você pode escolher se a 

consuta será Presencial ou via Telemedicina;

Selecione a especialidade:  selecione a 

especialidade desejada na lista disponivel;

Selecione a área de atuação: dentro da a 

especialidade selecionada, escolha a área de 

atuação desejada na lista disponivel;

Selecione a unidade: escolha a unidade de 

atendimento mais proxima de você;

Selecione o prestador: Selecione o médico, ou se 

preferir deixe a opção “Todos os prestadores” para 

ver a lista completa de prestadores disponivéis.

Na janela abaixo, selecione a data, os 
horarios e os dias da semana desejados:

Agora escolha o medico e clique em “Ver agenda”:
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As datas em azul estão disponiveis, selecione a data, no caso de mais dias disponiveis, 
e escolha o horario na lista de “Horários Disponíveis”, após clique e “Confirmar 
agendamento”.

Agora é so confirmar as informações, 
incluir seu telefone e e-mail e clicar em 
“Confirmar”.

Cancelar Consulta

Na pagina inicial do portal, menu “Consultas Médicas”, você pode agendar consultas, 
tanto para você como para seus dependentes.
Para agendar siga o caminho abaixo:

1. Menu: Consultas Médicas
2. Submenu: Agendar Consulta
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Na aba “Agendamento de Consultas”, selecione o beneficiário, no caso de dependentes, 
que você deseja cancelar o atendimento.
Na janela “Minhas consultas” veja a lista de contas e clique no botão “Cancelar” no 
atendimento que deseja cancelar.

Confirme o cancelamento clicando no botão “Sim”.

Geração de 
Boletos
Portal do Beneficiário
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2° via de 
Boletos 

Na pagina inicial do portal, menu “Boletos”, você pode viasualizar a relação de todos os 
seus boletos, pagos ou em aberto.

1. Menu: Boletos
2. Submenu: Relação boletos

Na aba “Relação de faturas e boletos”, você pode selecionar a mensalidade que deseja 
gerar o boleto clicando no símbolo de “+” .

Na aba “Relação de documentos”, clique em “Imprimir Boleto” para abri-ló em outra 
janela e então realizar o processo de pagamento.
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Informações 
Gerais
Portal do Beneficiário

Canais de 
Atendimento

 Clientes:

SAC: 0800 647 9600

E-mail: faleconosco@ccgrs.com.br 

Chat na home do site: www.ccgsaude.com.br/ 
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ccgsaude

ccgsaude.com.br

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

