
Aut    rizar procedimentos
agora é simples assim!



Para realizar o primeiro acesso, clique em Esqueci minha senha/Primeiro Acesso.

ACESSANDO O NOVO AUTORIZADOR
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Digite o e-mail cadastrado junto à Cemig Saúde e o seu CNPJ ou CPF no campo

Usuário. Caso não se lembre ou não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado, você

pode consultá-lo na Área do Credenciado >> Cadastro >> Alterar dados cadastrais*.

Na sequência, você receberá um e-mail com as instruções e o link para a criação da

senha, que deverá ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos 1 número. Caso não

receba o e-mail, verifique a pasta Spam ou Lixo Eletrônico. Procure pelo remetente

naoresponda@cemigsaude.org.br e pelo assunto: Solicitação de troca de senha.

Abra seu navegador de internet e digite www.cemigsaude.org.br, em seguida, cli-

que no botão Autorizador. Atualmente o navegador Internet Explorer não oferece

acesso aos nossos sistemas, em nenhuma das suas versões. Por isso, recomenda-

mos que você acesse o Autorizador por meio de uma versão atualizada dos seguin-

tes navegadores compatíveis e gratuitos: Google Chrome, Safari, Firefox ou Microsoft

Edge.
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Após o cadastro da senha, o usuário poderá fazer login imediatamente. Exceto para

os casos em que for solicitada a alteração de e-mail. Nesse caso, o prestador deve

aguardar um dia útil para que a atualização seja efetivada e somente então realizar o

cadastro da senha.
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CONSULTAS EM PRONTO SOCORRO

Depois de fazer login, será exibida a tela inicial do Autorizador, onde você encontrará os

quatro tipos de atendimento que podem ser autorizados. A primeira opção é Consulta

em Pronto Socorro. Você pode clicar no link ou apertar a tecla F4 do seu teclado.
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Na tela a seguir, digite o número do cartão do beneficiário e clique no botão Autorizar

ou aperte a tecla Enter. Caso o paciente seja recém-nascido, poderá ser utilizado o

cartão da mãe. Nesses casos, é necessário marcar a opção É recém-nascido.

A data será preenchida automaticamente. Porém, caso precise lançar um atendi-

mento retroativo, a data poderá ser alterada.
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Pronto! A consulta foi autorizada. Confira os dados do beneficiário na barra lateral. 

Se desejar autorizar um novo procedimento, basta clicar no botão Novo Atendi-

mento ou apertar a tecla Enter.

Para imprimir a guia, basta clicar no ícone da impressora. Porém, é importante res-

saltar que essa não é uma exigência da Cemig Saúde.

Importante: verifique se o bloqueador de pop-up do seu navegador está desblo-

queado.
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Caso a consulta não seja autorizada, será exibida a tela a seguir com a explicação

do motivo.
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Para realizar a cobrança do procedimento, se você não faz envio de XML, será ne-

cessário entrar na Área do Credenciado e seguir estes passos:  Faturamento >> Digi-

tar guias >> Escolha a guia SADT >> Insira o número do cartão do beneficiário >> In-

sira a data em que o procedimento foi realizado >> Cole o número da Guia gerada

no Autorizador >>       >> Preencha os dados obrigatórios >> Confirmar. 

9

Caso seja exibida a mensagem de erro abaixo, e sua internet esteja funcionando

normalmente, após duas tentativas, entre em contato com nossa Central de Rela-

cionamento.
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INSERIR  TELA - ATENDIMENTO NÃO AUTORIZADO
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Clique em Exames/Procedimentos em Pronto-Socorro (ou aperte a tecla F7), para

atendimentos em caráter de urgência ou em Exames/Procedimentos Eletivos (ou

aperte a tecla F8), para atendimentos eletivos. Os passos seguintes serão iguais tanto

para um caso quanto para o outro. 

Insira o número do cartão do beneficiário e clique no botão Verificar ou aperte a tecla

Enter.

A data será preenchida automaticamente. Porém, caso precise lançar um atendi-

mento retroativo, a data poderá ser alterada.

EXAMES ELETIVOS OU EM PRONTO-SOCORRO
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Digite o nome do profissional solicitante ou o número do conselho e, em seguida, a

ocupação. Caso não encontre o profissional que está procurando, clique em Não en-

contrei o profissional.

Serão habilitados os campos para que você preencha os dados do profissional que

solicitou o procedimento. Preencha e clique em Avançar ou aperte a tecla Enter.
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Em seguida, digite o código ou a descrição dos procedimentos e clique em Incluir.

Após digitar e incluir cada procedimento, clique em Autorizar. A quantidade será

preenchida automaticamente, mas caso queira alterá-la basta utilizar a setinha dos

campos Quantidade. Caso algum dos procedimentos necessite de auditoria, será

exibido esse ícone        ao lado do procedimento. Nesse caso, será necessário infor-

mar a indicação clínica. 
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Caso não seja necessária auditoria e o procedimento seja autorizado, será exibida a

tela a seguir.
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Quando a auditoria for necessária, será exibida a tela a seguir.

Importante: o acompanhamento de procedimentos passíveis de auditoria deverá

ser feito, como de costume, na Área do Credenciado, assim como o envio de docu-

mentos anexos, como pedido médico, laudo de exames, entre outros.
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Caso deseje imprimir a guia, basta clicar no ícone da impressora. 

Importante: verifique se o bloqueador de pop-up do seu navegador está desblo-

queado.

Caso o beneficiário tenha procedimentos de outro solicitante, basta clicar no botão

Sim ou apertar as teclas Ctrl+N e os dados do beneficiário serão preenchidos auto-

maticamente.
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CONSULTAS ELETIVAS

Antes de autorizar as consultas, é necessário cadastrar os profissionais executantes,

que são aqueles que atendem consultas eletivas no estabelecimento. Para isso, cli-

que em Menu >> Profissionais executantes >> Cadastrar Novo >> Preencha os da-

dos solicitados >> Cadastrar. O cadastro precisa ser feito uma única vez para cada

profissional executante.
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Clique em Consulta eletiva ou aperte F9.

Insira o número do cartão do beneficiário, escolha o profissional executante e clique

em Autorizar ou aperte a tecla Enter.

A data será preenchida automaticamente. Porém, caso precise lançar um atendi-

mento retroativo, a data poderá ser alterada.
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Caso você não faça envio de XML, para fazer o envio da cobrança, acesse Menu >>

Envio de lotes de cobrança de consulta eletiva >> Selecione os atendimentos >>

Enviar lote.

Quando o atendimento for autorizado, será exibida a tela a seguir.
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Em seguida serão exibidos os números do protocolo, do lote e a data. O envio do lote

de consultas deve respeitar o calendário de faturas já divulgado pela Cemig Saúde..

Importante: para consultas eletivas, não será gerada guia, portanto, deverá ser utili-

zada a lista de presença.

Caso o lote não seja aceito, será exibida a tela a seguir, com a descrição do motivo.
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Caso precise reimprimir alguma guia, clique em Menu>> Reimpressão de guias>>

Busque a guia desejada>> Clique no ícone da impressora.

Importante: verifique se o bloqueador de pop-up do seu navegador está desblo-

queado.

REIMPRESSÃO DE GUIAS
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