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Quem é o Grupo São Francisco? 

Com 73 anos de história, o São Francisco é um dos maiores grupos de saúde do Brasil. Composto pela 
São Francisco Saúde, 4ª maior operadora de medicina de grupo do País; São Francisco Odonto, que está 
entre as duas melhores operadoras de planos odontológicos do País; São Francisco Resgate, líder 
nacional de resgate rodoviário e a São Francisco Saúde Ocupacional, o Grupo dispõe de 7 hospitais 
próprios e atendimento multidisciplinar, planejado para oferecer mais conforto e bem-estar aos seus 
pacientes. A São Francisco Saúde, plano médico do grupo, conta com mais de 220 hospitais credenciados 
e cerca de 110 unidades próprias – entre unidades de atendimento e administrativas. Hoje, a operadora 
de planos médicos atua em seis estados: SP, MG, MT, MS, GO e PR. A São Francisco Saúde é a única 
operadora de medicina de grupo no ranking do Great Place to Work, que seleciona as 80 melhores 
empresas para se trabalhar no país. Já a São Francisco Odonto é a 7ª maior do país em quantidade de 
beneficiários. Oferece ampla rede credenciada e um trabalho preventivo sério e de qualidade. Atuando 
nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal, a empresa contabiliza quase 1 milhão de vidas e mais de 8 
mil dentistas credenciados. A São Francisco Resgate é a maior empresa de resgate rodoviário do Brasil. 
É formada atualmente por 2 mil colaboradores e cerca de 200 bases operacionais nas rodovias dos 
estados de SP, MG, RJ, GO, SC e PR. Além disso, é responsável pela cobertura médica de 5,6 mil km 
de rodovias e oferece também atendimento pré-hospitalar no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde 
dezembro de 2013. 

 

 

 PERGUNTAS GERAIS 

 Quando será o início do atendimento através do sistema São Francisco? 

 O início do atendimento de beneficiários na plataforma São Francisco ocorrerá a partir da incorporação 
autorizada pela JUCESP, prevista para ocorrer no final de julho. Durante os meses de agosto e 
setembro (após a incorporação), alguns beneficiários ainda utilizarão a carteirinha do plano Regional 
Saúde. No entanto, todo o atendimento deve ser realizado no sistema da São Francisco, incluindo 
a emissão de guias, realizando a busca do beneficiário no sistema São Francisco Saúde. Esta transição 
é necessária até que todos os beneficiários recebam as novas carteirinhas. 

 

 

 

PERGUNTAS FREQUENTES 

 

A Regional Saúde passou a fazer parte do São Francisco 

Saúde em março de 2019. Com a aquisição, a operadora passa 

a contar com a qualidade de um dos mais importantes Grupos 

de saúde do país. 

 

Seja bem-vindo(a) ao Grupo São Francisco! 
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 Em caso de dúvidas, com quem entro em contato? 

 O Grupo São Francisco conta com um canal exclusivo para tirar todas as suas dúvidas. Entre em 
contato com o SAP - Serviço de Atendimento ao Prestador pelo telefone (16) 3797-8154 ou e-mail 
sap@saofrancisco.com.br  

Você também pode contar com o apoio da equipe de Credenciamento em Franca: 

(16) 3711-3046 

(16) 3711-3157 

(16) 3711-3097 

(16) 99995-7657 

(16) 99160-0601 

 

 

 ROTINAS DE ATENDIMENTO 

 Será necessário trocar a guia autorizada do Regional Saúde, já emitida, para prestar 
atendimento?  

 Durante os meses de agosto e setembro, as guias emitidas pelo Regional Saúde com data anterior à 
incorporação (31/07) poderão ser utilizadas no sistema do Regional sem a necessidade de troca. Após 
30/09 somente deverão ser aceitas, pelos prestadores, guias autorizadas da São Francisco Saúde. 

Para os atendimentos de sessão de terapias das especialidades de Psicologia, Fonoaudiologia, 
Nutrição e Terapia Ocupacional, basta realizar o lançamento da guia no Portal do Prestador São 
Francisco, no caminho: www.saofrancisco.com.br > “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar 
Portal do Credenciado” > “Atendimento ao beneficiários” > “SAP” > “Solicitação de Autorização de 
Procedimento” > “SP/SADT”. 

Os beneficiários que possuíam uma pré-autorização no sistema Tasy terão acesso automático a esse 
saldo via sistema São Francisco e a guia será emitida automaticamente. Caso o beneficiário não 
possua uma pré-autorização ou seu saldo tenha se encerrado, é necessário seguir o processo normal 
de solicitação de terapias com o envio do encaminhamento médico e aguardo do processo de análise. 

Para as demais especialidades e procedimentos, como internações e exames de alto custo, o prestador 
deverá utilizar o sistema do Regional (Tasy) para realizar a baixa da guia. A guia será processada 
internamente e transferida para a base da São Francisco, que será responsável pelo seu 
acompanhamento e pagamento. 

 

 Caso o usuário se apresente para atendimento sem a carteirinha do plano São Francisco, 
como proceder? 

 Até 30/09 o prestador poderá realizar a pesquisa do beneficiário diretamente no Portal do Prestador 
(http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br > “Área do 
Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado”) com base no nome ou documento de 
identificação. Após esse período o prestador deve entrar em contato com a Central de Emissão de 
Guias da São Francisco Saúde pelo número 0800 771 8772. 

 

 Caso o procedimento precise de autorização, para onde encaminho o usuário? 

 Nos casos de baixa complexidade, a solicitação pode ser feita direto no Portal do Prestador 
(http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br > “Área do 
Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado”). Nos demais casos, o beneficiário 
deve ser encaminhado para retirar sua autorização na unidade de Emissão de Guias mais próxima: 

mailto:sap@saofrancisco.com.br
http://www.saofrancisco.com.br/
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/


Dúvidas Frequentes – Migração dos planos Regional Saúde 
 
 

- FRANCA/SP: Rua Doutor Fernando Faleiros de Lima, nº 2233 – Bairro São José 

- NUPORANGA/SP: Rua Espírito Santo, nº 499 – Bairro Centro 

 

 Os impressos do Regional ainda podem ser utilizados? Quando passo a utilizar os impressos 
da São Francisco? 

 Os impressos do Regional Saúde que ainda estão disponíveis com os prestadores continuarão válidos. 
No entanto, novos impressos do Regional Saúde não serão mais entregues, restando somente os 
impressos da São Francisco Saúde. 

 

 Quais documentos são necessários para solicitar autorização de guias de alta complexidade e 
cirurgias? 

 O beneficiário deve ser orientado a levar à emissão de guias, para autorização, os exames 
comprobatórios e relatório médico, juntamente com o formulário TISS, preenchido completa e 
corretamente. Importante observar os relatórios necessários para solicitações de ressonância, exames 
genéticos, vitamina D entre outros seguindo a rotina do SF, disponíveis em www.saofrancisco.com.br  
> “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal TISS e Manuais”. 

 

 ROTINAS DE FATURAMENTO 

 Como será feita a transição do faturamento? Quais as datas de corte e como emitir NF?  

 O CNPJ do Hospital Regional de Franca S/A deixou de existir a partir da data de 31/07/2019, sendo 
substituído pelos CNPJs da São Francisco: 

 

 

 

 

 

As notas já emitidas em nome do Hospital Regional continuam válidas.  

A partir de agora, todas as notas devem ser emitidas para os CNPJs da São Francisco. Todos os 
pagamentos pendentes e futuros também serão realizados pela São Francisco. 

• A produção de 20/06 a 19/07 será paga em 20/08. Não é necessária a emissão de nova nota 
fiscal. 

• A produção da Operadora (Regional Saúde), de 20/07 a 01/08 será finalizada em 02/08. A 
partir desta data, os demonstrativos serão disponibilizadas para a emissão da nota fiscal até o 
dia 08/08. O pagamento será efetuado no dia 20/09 e a NF deve ser  emitida para o CNPJ da 
Matriz (01.613.433/0001-85). 

• A produção do Hospital Regional, de 20/07 a 03/08 deverá ser finalizada e entregue na próxima 
semana (até dia 09/08). O pagamento também será efetuado no dia 20/09 e a nota fiscal deverá 
ser emitida para o CNPJ do hospital (01.613.433/0176-65). 

• Para remuneração de plantões realizados no Hospital Regional, até dia 31/07, o processamento 
será finalizado pelo Contas Médicas. Em agosto, todo o processamento já será                              
migrado automaticamente. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de Credenciamento ou Contas Médicas, nos 
mesmos canais anteriormente disponíveis. 

 

http://www.saofrancisco.com.br/
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 Como devo apresentar meu faturamento e qual o prazo?  

 O movimento físico e eletrônico (XML) deve ser entregue na Operadora São Francisco, localizada na 
Av. Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, 1.411, CEP: 14.021-600, Jd. Botânico, Ribeirão Preto – SP, 
até o 3º dia útil do mês subsequente ao atendimento. Para os prestadores que realizam consultas e 
exames simples (que não necessitam de materiais e medicamentos), não é necessário o envio do XML, 
apenas a confirmação da guia emitida no Portal do Prestador 
(http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br  > “Área do 
Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado”).  

O arquivo eletrônico deve ser encaminhado através do Portal do Prestador. Observação importante: 
durante os meses de julho e agosto, até a data efetiva da incorporação, o movimento do Hospital 
Regional seguirá a mesma rotina, não havendo alteração nas datas e formas de entrega e pagamento. 
Para os atendimentos da São Francisco, ocorridos a partir da data da incorporação, a rotina de 
faturamento será a descrita acima, com entrega no 3º dia útil. 

 

 Qual o prazo para confirmação de guias São Francisco na web? 

 As guias emitidas pela São Francisco podem ser confirmadas até o 2º dia útil do mês, referente aos 
atendimentos dos dias 01 a 30 do mês anterior. 

 

 Como confirmar o atendimento das guias autorizadas pela São Francisco? 

 Assista ao vídeo para facilitar seu acesso ao Portal do Prestador: veja como realizar a confirmação de 
atendimento em: www.saofrancisco.com.br > “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal 
do Credenciado” > “Tutorial de Confirmação de Atendimento” ou 
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/Institucional/04-
Confirma%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento.mp4  

 

 Não tenho sistema para gerar um arquivo “.xml”. Como devo proceder? 

 O Portal do Prestador (http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br 
> “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado”) possui recurso para 
digitação do faturamento e envio à operadora. Mais informações através do e-mail 
importacaosf@saofrancisco.com.br  

•  

 Quais são os documentos necessários para apresentar o faturamento?  

 As guias devem estar previamente autorizadas e devem ser enviadas no padrão TISS – ANS (Guia 
Resumo de Internação, Guia de SP/SADT, Guia de Honorários, Anexo de Outras Despesas, entre 
outros), identificando os valores faturados de cada item assistencial faturado no XML. 

Para os atendimentos ambulatoriais, são necessários os documentos listados a seguir: 

• Guia de Serviços Profissionais/Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia – SP/SADT (padrão TISS) 
com assinatura do beneficiário ou responsável e do médico solicitante; 

• Autorização de OPME/medicamentos de alto custo; 
• Guia da Operadora com assinatura do beneficiário ou responsável; 
• Guia Anexo de Outras Despesas (padrão TISS); 
• A guia deve conter a indicação clínica e data do atendimento; 

Para as internações, são necessários os documentos listados a seguir: 

• Guia de Solicitação de Internação original, com assinatura do médico e do beneficiário ou 
responsável; 

• Guia da Operadora com assinatura do beneficiário ou responsável; 
• Guia de Resumo de Internação e de Outras Despesas (padrão TISS); 

http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/Institucional/04-Confirma%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento.mp4
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/Institucional/04-Confirma%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento.mp4
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
mailto:importacaosf@saofrancisco.com.br
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• Guia de Honorário Médico (padrão TISS); 
• Autorização de OPME/medicamento de alto custo; 

Nota fiscal (OPME e materiais que não constam na revista contratada); 

 Qual o prazo de apresentação das faturas à operadora? 

 O prazo estabelecido para faturamento e envio de guias à Operadora é de no máximo 90 dias, 
posteriores a realização do atendimento prestado ao beneficiário. Após esse período, a guia é 
considerada expirada e não deve ser enviada para pagamento. O faturamento enviado de forma 
eletrônica no padrão TISS vigente, deve ser idêntico ao faturamento enviado no físico (valores, itens, 
códigos, descrições) e o valor total da guia. Divergências entre faturamento físico e eletrônico são 
passíveis de glosa. 

 

 OPME necessitam de autorização prévia? Quais documentos devem ser enviados na fatura? 

 Para todas as faturas que constem OPME, são necessários os documentos listados a seguir: 

• Autorização da Operadora com descrição da OPME; 
• Nota fiscal da OPME; 
• Fatura detalhada condizendo com autorização da Operadora e nota fiscal; 
• Selo do produto com o número do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA); 
• Escopia (raio-x) pós-cirúrgico das OPME utilizadas (materiais radiopacos e metálicos). 

 

 Medicamentos especiais também necessitam de autorização prévia? 

 Sim, de acordo com o Manual do Credenciado, os medicamentos de alto custo (por exemplo: drogas 
antineoplásicos e antimicrobianos) devem estar devidamente autorizados para que sejam remunerados 
pela operadora. 

 

 Qual o prazo para envio do faturamento físico? Para onde encaminhar?  

 O faturamento físico deve ser encaminhado até o 3º dia útil para:  

Av. Carlos Eduardo de Gasperi Consoni, 1.411 CEP: 14.021-600, Jd. Botânico, Ribeirão Preto - SP. 

 

 Qual o último prazo para envio das guias do Regional? 

 Até o dia 30/09, obedecendo as regras de prazo de entrega estabelecidas em contrato. As guias que 
precisam de autorização devem ser regularizadas antes do envio. 

 

 Posso entregar as guias do Regional e da São Francisco no mesmo faturamento? 

 Os sistemas são diferentes e, portanto, as guias devem ser faturadas separadamente e enviadas em 
seu respectivo portal. 

 

 Como emito e envio nota fiscal? 

 Para emitir a nota fiscal você deve acessar o “Relatório de Pagamento (Analítico)” no Portal do 
Prestador (http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br > “Área do 
Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado”) e verificar o valor a ser informado na 
nota e a retenção de impostos. O relatório estará disponível 2 dias antes do efetivo pagamento. A Nota 
Fiscal deve ser enviada através do endereço de e-mail notafiscale@saofrancisco.com.br. 

http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
mailto:notafiscale@saofrancisco.com.br
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 As datas de fechamento e pagamento permanecem as mesmas?  

 Todas as guias confirmadas até o 2º dia útil do mês serão pagas no dia 30 do mês subsequente à 
prestação do serviço. 

 

 ROTINAS DE AUDITORIA E RECURSOS DE GLOSA 

 Quais documentos devo apresentar na auditoria de contas in loco?  

 A auditoria in loco ocorre mediante agendamento prévio entre operadora e prestador, realizado na 
própria instituição de saúde, onde deve ser disponibilizado ao auditor, além de todos os documentos 
anteriormente descritos, o prontuário completo, com todas as evidências da assistência prestada ao 
nosso beneficiário. 

 A operadora possui material de apoio para nortear a análise de auditoria e faturamento das 
contas médico-hospitalares? 

 Acesse o site da São Francisco, (http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou 
www.saofrancisco.com.br > “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado” 
> “Manuais e Video Tutoriais”. Lá estão disponibilizados o Manual de Auditoria e o Manual do 
Credenciado, onde constam as regras e procedimentos adotados pela operadora. 

 Onde acesso meu demonstrativo de pagamento? 

 Os demonstrativos e outras facilidades ficam disponíveis no Portal do Prestador, através do link: 
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou www.saofrancisco.com.br > “Área do 
Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado” 

 Onde consultar o detalhamento das glosas? 

 As glosas são detalhadas no Relatório Analítico, incluindo o detalhamento dos itens e motivos. O 
relatório está disponível no Portal do Prestador (http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/ ou 
www.saofrancisco.com.br > “Área do Credenciado” > “Sou Saúde” > “Acessar Portal do Credenciado” 
> “Rotinas do Prestador”. O mesmo pode ser gerado em PDF ou em Excel. 

 Posso entregar os recursos de glosa no mesmo canal utilizado no Regional?  

 Os recursos deverão ser entregues nos canais de cada operadora, de acordo com as guias emitidas. 

- Se a guia for da São Francisco: sap@saofrancisco.com.br  com a planilha no padrão baixada do 
Portal do Prestador. 

- Se a guia for do Regional: http://portalops.hospitalregional.com.br:8084/PlanodeSaude/  

 

 QUESTÕES CONTRATUAIS 

 O contrato de prestação de serviços será alterado? 

 Não haverá alteração em seu contrato de atendimento e nem nas condições. Os prestadores receberão 
um termo de cessão referente a transferência dos contratos do Regional para o São Francisco. Os 
atendimentos podem ser realizados durante todo o período de transição, sem ônus para o prestador. 

 

http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
http://portalprestador.saofranciscosaude.com.br/
http://www.saofrancisco.com.br/
mailto:sap@saofrancisco.com.br
http://portalops.hospitalregional.com.br:8084/PlanodeSaude/

