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  FORMULÁRIO INFOSASMED PARA SOLICITAÇÃO DE GUIAS MÉDICAS
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Indique, apenas dentre os credenciados,  para qual Clínica/Hospital ou Médico você deseja esta guia (de exame, consulta, cirurgia, internação)
Endereço do Credenciado indicado acima
Nome da Clínica/Hospital ou Médico credenciado:
 Matrícula:
 Nome completo do Empregado:
Dados do Empregado
Data Hora
 Nome completo do Paciente (substituir se dependente):
Paciente
 DDD
Telefone de Contato
Cidade de Lotação Empregado
Dados da Guia
Data do Atendimento
É Troca Termo 
Compromisso?
Local do 
 Atendimento
ATENÇÃO: ESTE FORMULÁRIO NÃO PRECISA SER DIGITALIZADO
 
1. Após preencher este formulário no computador, verifique se os dados estão ok e clique em
 
2. O computador abrirá uma tela com 2 opções de escolha (se Adobe Reader 9 ou 10): 
 
         a) Usar aplicativo de email do computador (Outlook por exemplo) - nesse caso, será gerado um e-mail já endereçado e com os dados da solicitação em anexo no formato XML, bastando anexar demais documentos digitalizados (pedido médico, etc);
 
         b) Usar e-mail da Internet - Para esse caso,  abrirá uma tela para você salvar o arquivo XML da solicitação em seu micro o qual junto com os demais documentos digitalizados. Abra seu e-mail da Internet (Gmail, Hotmail, Yahoo, etc), anexe todos os arquivos digitalizados e o arquivo XML que vc salvou e digite ou copie e cole este endereço no e-mail: 
 
               c) Caso você esteja com a versão XI do Adobe Reader, ele pedirá para vc configurar seu email (apenas na primeira vez), neste caso, configure de acordo com seu e-mail e as configurações conforme se pode ver por este link....
           Como mais uma opção, vc pode ainda baixar o aplicativo Affixa que envia seus emails de qualquer conta que vc possua no micro ou na Internet automaticamente. Desejando conhecer e usar Baixe Affixa por aqui (Depois de instalar,  abra o aplicativo e adicione o seu e-mail padrão).
 
Importante: Para digitalizar o pedido do médico e os demais documentos você pode  usar Scanner, Impressora Multifuncional, Câmara de Celular, Tablet, smartphone,  etc. Evite usar alta resolução  para não gerar arquivos de grande tamanho, pois são bloqueados no email.
                 
3. Após anexar os arquivos com os documentos necessários, envie o email. Sua solicitação é encaminhada e sua Guia será emitida e enviada a você  por email ou via postal de acordo com sua opção neste formulário.
 
 
Atenção:
 
Lembre-se que os prazos de recebimento da Guia via Postal serão acrescidos dos prazos do encaminhamento postal.
   
  Os demais canais de atendimento de Guias (Nos Pontos de Emissão e Via Postal ), continuam a funcionar normalmente. Esta é uma opção a mais que GESAU/MG coloca à sua disposição
 
 Gerência de Saúde/COREC/MG
Baixe o Adobe Reader 9 ou 10 Gratuito:
Este formulário roda em Adobe Reader 9 ou superior
Automação/Programação - Dumbá COREC/MG
Processo - Wemerson/Alessandra/Henrique/Flávia Fonseca - GESAU Infosasmed - Artur CECOR e WilsonAPEGE
Versão 2.8.-agosto2013 
dumba@correios.com.br
CEP
Cidade
UF
Tipo de Guia
Bairro
Rua/Av.
Número
Complemento
Quero receber a Guia por:
 Email para recebimento da Guia:
Especialidade da Consulta:
CEP
Cidade
UF
Bairro
Rua/Av.
Número
Complemento
Acomodação
Edereço para remessa da guia (para receber via Postal)
10.0.2.20120224.1.869952.867557
dumba@correios.com.br
10/03/2013
COREC
DUMBA
	DR de localização do empregado : 
	Nome do credenciado. Tenha o endereço do credenciado em mãos. Isso será solicitado: 
	TipoForm: 
	Nome completo do paciente: 
	Data de hoje.Pode ser alterada: 
	Matrícula do Empregado: 
	Nome completo do Empregado: 
	Telefone de contato do paciente SEM O ddd. Exemplo: 3274-3253 : 
	Cidade de Origem da Solicitação. digite a primeira letra quantas vezes forem necessárias para achar a cidade ou digite o nome completo da Cidade.: 
	DDD com 2 dígitos (31, 37, 34....): 
	A guia é para troca de Termo de Compromisso? Dizer se Sim ou Não: 
	Data do Termo de Compromisso. Para evitar erro, selecione pelo calendário na seta ao lado do campo.: 
	Gera o arquivo com os dados da solicitação em XML e se email no computador, monta e endereça o email (bastando anexar demais documentos conforme tipo de guia e enviar. Se email na Internet, salva o arquivo XML com os dados (o qual deve ser anexado e enviado pelo seu email para o destinatário indicado no item 2 das Orientações: 
	Fecha o formulário: 
	imprime um cópia do formulário: 
	Selecione o tipo de guia desejada. Atenção! Para cada tipo exige-se um documento a ser anexado ao email: 
	Selecionar como quer receber a Guia: Por E-mail ou Via Postal: 
	RuaGuia: 
	NumGuia: 
	Casa, apto nº, etc: 
	BairroGuia: 
	Não use Traço ou espaços: 
	CidadeGuia: 
	Sigla do Estado: 
	Lista os Exames exigidor por tipo de Guia. : 
	Email para retorno da guia ao solicitante. Pode ser qualquer email: 
	Especialidade da consulta. Obrigatório para opção Tipo de Guias para Consultas: 
	Sigla do Estado: 
	RuaCre: 
	NumCre: 
	Casa, apto nº, etc: 
	BairroCre: 
	Não use Traço ou espaços: 
	Selecione o tipo acomodação que vc deseja ou ficou (enfermaria ou apartamento: 
	CidadeCre: 
	Baixa a versao gratuita do Adobe Reader X, caso vc não possua uma versao atual.: 
	Selecione o LOCAL DE ATENDIMENTO: 
	Email para o qual deve ser enviada a solicitação. Depende da localização dosolicitante, do tipo de guia e se dentro ou fotra da ECT. Copie este email e use caso precise usar email via internet: 
	Selecione o tipo de Area de atendimento desejado. Atualmente disponível apenas área Médica: 



