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O SAFe

SISTEMA DE AUTORIZAÇÃO E FATURAMENTO ELETRÔNICO DO IPSEMG - SAFE
Por ser um sistema próprio do IPSEMG, o SAFe resolverá de forma mais ágil e efetiva as
demandas e sugestões de melhoria que surgirem nos processos relacionados à
autorização/execução de procedimentos e faturamento. Além de proporcionar a otimização
do serviço, agilidade no pagamento, autonomia e acesso irrestrito e direto às informações
operacionais e gerenciais, o SAFe estará integrado com os demais sistemas de informações
que suportam os processos do Instituto.

SAFe

Para acesso ao Sistema de Autorização e Faturamento Eletrônico – SAFe, o prestador deve se
direcionar ao link safe.ipsemg.mg.gov.br , inserir como login sua matrícula no IPSEMG e sua
senha.
No primeiro acesso, a senha padrão é IPSEMG123 (em maiúsculo), sendo que será solicitado
cadastro de uma nova senha assim que for utilizada.
Em caso de dúvidas, favor enviar email para safe@ipsemg.mg.gov.br. A partir de 09/07/2012
o prestador poderá entrar em contato também por meio do 155.
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Acesse também o Portal do SAFe para maiores orientações no link
www.ipsemg.mg.gov.br/safe , como manual do sistema, vídeos com treinamentos,
perguntas frequentes e notícias.
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Para testes e ambientação acesse o endereço: http://homologasafe.ipsemg.mg.gov.br.
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1. Autorização
1.1 Autorização - Consulta
Esta tela tem como objetivo a Execução de Procedimento do Tipo Consulta Eletiva.
• Vá até o Menu “Autorização” e clique em “Consulta”.

1.1.1 Beneficiário
• Informe se a Consulta será feita através da “Matrícula” ou “Cartão Magnético”,
clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Informe a “Matrícula” ou “Cartão Magnético” em função do “botão de rádio”
escolhido.
•
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1. Autorização
1.1.2 Prestador
• Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.
• Escolha na “caixa de seleção” a “Especialidade”.

1.1.3 Profissional Executante
A seguir deverão ser registradas as informações do Profissional de Saúde que está
Executando a Consulta.
•
•

Informe o “Número Conselho Profissional”.
Escolha na “caixa de seleção” o “Tipo Conselho Profissional”.

• Escolha na “caixa de seleção” a “UF Conselho Profissional”.
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1. Autorização

1.1.4 Procedimento
• O “Número” já está preenchido com o código padrão do procedimento para consulta.

1.1.5 Botão “Executar”
• Clique no botão “Executar” para efetuar a Consulta.

• Clique no botão “Exibir relatório” para visualizar a “Execução do Procedimento”.
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1. Autorização

1.1.6 Relatório “Execução do Procedimento”
Este relatório é a comprovação de que a transação foi feita e se o procedimento foi
AUTORIZADO ou NEGADO.
• Neste relatório você vê os Dados do Beneficiário, Dados do Prestador e nos Dados
do Atendimento no campo “Autorização”, você pode verificar a situação do Procedimento.
• Se desejar imprimir este relatório basta escolher a opção de impressão do seu
navegador.
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1. Autorização
1.2 Autorização - Execução de Procedimento
Esta tela é utilizada para execução de Procedimentos Diversos, incluindo Consulta
de Urgência/Emergência e excluindo Consultas Eletivas.
• Vá até o Menu “Autorização” e clique em “Execução Procedimento”.

1.2.1 Dados Gerais
• Informe se o caráter da solicitação será “Eletivo” ou “Urgência/Emergência”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Informe o “CID”.
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1. Autorização
1.2.2 Beneficiário
• Informe se a Execução será feita através da “Matrícula” ou “Cartão”, clicando e
marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Informe a “Matrícula” ou “Cartão Magnético” em função do “botão de rádio”
escolhido.

1.2.3 Prestador
Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.
• Escolha na “caixa de seleção” a “Especialidade”.

1.2.4 Profissional Executante
A seguir deverão ser registradas as informações do Profissional de Saúde que está
Executando os Procedimentos.
• Informe o “Número Conselho Profissional”.
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1. Autorização
• Escolha na “caixa de seleção” a “Tipo Conselho Profissional”.

• Escolha na “caixa de seleção” a “UF Conselho Profissional”.

1.2.5 Profissional Solicitante
Nos campos a seguir deverão ser registradas as informações do Profissional de
Saúde que Solicitou os Procedimentos.
• Informe o “Número Conselho Profissional”.
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1. Autorização
1.2.6 Procedimento
Observação: ATENÇÃO DENTISTAS! O campo “Número” é formado pelo “código
do procedimento” mais o “código do dente-face”.
Não há limite de Procedimentos, se os campos não forem suficientes, novos campos
serão inseridos ao se clicar no Botão “Novo”.
• Preencha os dados dos Procedimentos.
• Informe o “Número” e “Quantidade”.

1.2.7 Botão “Executar”
• Clique no botão “Executar” para efetuar o Procedimento.

• Clique no botão “Exibir Relatório” para visualizar a “Execução do Procedimento”.
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1. Autorização
1.2.8 Relatório “Execução do Procedimento”
Este relatório é a comprovação de que a transação foi feita e se o procedimento foi
AUTORIZADO ou NEGADO.
• Neste relatório você vê os Dados do Beneficiário, Dados do Prestador e nos Dados
do Atendimento no campo “Autorização”, você pode verificar a situação do Procedimento.
• Se desejar imprimir este relatório basta escolher a opção de impressão do seu
navegador.
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1. Autorização
1.3. Autorização - Execução Pré-Autorizada
Esta tela deve ser utilizada para Executar uma Senha fornecida pelo IPSEMG correspondente à Execução de Procedimentos Específicos que passaram pela Central de
Regulação ou Auditoria.
• Vá até o Menu “Autorização” e clique em “Execução Procedimento”.

1.3.1 Beneficiário
• Informe se a Execução será feita através da “Matrícula” ou “Cartão”, clicando e
marcando o “botão de rádio” correspondente.
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1. Autorização
1.3.2 Prestador
Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.

1.3.3 Profissional Executante
• Informe o “Número Conselho Profissional”.
• Escolha na “caixa de seleção” a “Tipo Conselho Profissional”.

• Escolha na “caixa de seleção” a “UF Conselho Profissional”.
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1. Autorização
1.3.4 Procedimento
Não há limite de Procedimentos, se os campos não forem suficientes, novos campos
serão inseridos ao se clicar no Botão “Novo”. Lembrando que os Procedimentos
informados deverão ser apenas aqueles que foram AUTORIZADOS para a SENHA
informada.
• Preencha os dados dos Procedimentos.
• Informe o “Senha”.
• Informe a “Quantidade”.

1.3.5 Botão “Executar”
Ao Clicar no botão “Executar” será exibido o Relatório do Procedimento de “Execução Pré-Autorizada”.
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1. Autorização
1.4 Autorização - Extrato
Esta tela tem como objetivo exibir o histórico de transações (consultas, procedimentos, internações, etc.) do prestador, bem como o acompanhamento do valor dos
atendimentos realizados.
• Vá até o Menu “Autorização” e clique em “Extrato”.

1.4.1 Pesquisa de Transações
• Informe a “Data Inicial” e a “Data Final” digitando uma data no formato “dd/mm/
aaaa” ou clique no botão ao lado para que seja exibido um calendário para seleção
visual.

Você pode escolher o “Tipo de Relatório” selecionando uma das opções da “caixa
de seleção” Resultado.
. Analítico por Procedimento: Exibe as transações, conforme parâmetros de
seleção, e as exibe por procedimento.
. Consulta de Teto: Exibe o valor do teto do prestador.
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1. Autorização
. Analítico Excel: Exibe as transações, conforme parâmetros de seleção, e as exibe
por procedimento em formato de Planilha do Excel.
. Consolidado Prestador: Exibe o número de atendimentos consolidados pelo
prestador.
. Consolidado Procedimento: Exibe o número de atendimentos consolidados por
procedimentoTeste para reformar master page.

1.4.2 Transação
• Escolha na “caixa de seleção” a “Especialidade”.

• Escolha na “caixa de seleção” o “Tipo de Transação”.
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• Escolha na “caixa de seleção” a “Situação”.

• Informe o “Procedimento” e a “Autorização”.
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1. Autorização
1.4.3 Guia de Internação
• Informe o “Número”.

1.4.4 Beneficiário
• Informe a “Matrícula”.

1.4.5 Prestador
• Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.
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1. Autorização

1.4.6 Botão “Pesquisar”
• Clique no botão “Pesquisar” para processar o Extrato.

1.4.7 Relatório de Extrato
Esta tela exibe as transações, conforme parâmetros de seleção, e as exibe por procedimento.
• Nesta tela você vê os filtros que representam os argumentos informados a você e a
lista dos registros que atendem aos argumentos.
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1. Autorização
1.5 Autorização - Cancelamento
Esta tela tem como objetivo cancelar autorizações de procedimentos ou internações
quando o beneficiário não realizar o procedimento autorizado.
• Vá até o Menu “Autorização” e clique em “Cancelamento”.

1.5.1 Beneficiário
• Informe se o Cancelamento será feito através da “Matrícula” ou “Cartão Magnético”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.
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1. Autorização
1.5.2 Prestador
• Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.

1.5.3 Cancelamento
• Informe se a Cancelamento será feito “Por N° de Autorização” ou “Por N° da
Guia”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.
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1. Autorização
Não há limite de Cancelamentos, se os campos não forem suficientes, novos campos serão inseridos ao se clicar no Botão “Novo”.
• Informe o “Número”.

1.5.4 Botão “Executar”
• Clique no botão “Executar” para efetuar o Cancelamento.
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1. Autorização
1.5.5 Tela de Confirmação de Cancelamento
• Esta tela é a comprovação de que a transação foi realizada e se o procedimento
foi AUTORIZADO ou NEGADO.
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2. Faturamento
2.1 Faturamento - Geração de Remessa
Esta tela tem como objetivo exibir o histórico de transações (consultas, procedimentos, internações, etc) do prestador, bem como o acompanhamento do valor dos
atendimentos realizados.
• Vá até o menu “Faturamento” e clique na opção “Geração de Remessa”.

2.1.1 Manutenção de Geração de Remessa
• A “Data Inicial” já vem preenchida automaticamente conforme o primeiro atendimento depois do fechamento da remessa anterior.
• Informe a “Data Final” digitando uma data no formato “dd/mm/aaaa” ou clique
no botão ao lado para que seja exibido um calendário para seleção visual.

• O “Tipo da Remessa” já vem preenchido automaticamente como “Transacional”.
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2. Faturamento
2.1.2 Botão “Executar”
• Clique no botão “Gerar Remessa” para processar a Geração da Remessa.

2.1.3 Relatório de “Geração de Remessa”
Nesta tela é possível verificar os dados da Remessa, dados das Transações realizadas na Remessa, realizar Pesquisa de Transações da Remessa, ir para a página de
Alteração de Dados ou para a página de Inclusão de Dados.
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2. Faturamento
2.2 Faturamento - Consulta de Remessa
O objetivo desta tela é a realização de consulta das remessas.
• Vá até o menu “Faturamento” e clique na opção “Consulta de Remessa”.

2.2.1 Informe argumentos e clique em Pesquisar
• O campo “Matrícula” já vem preenchido com o número e o nome do Prestador.

• Selecione a “Situação da Remessa”.

• Informe se a Consulta será feita por “Data Geração” ou “Últimas Remessas”.
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• Informe a “Data Inicial” e a “Data Final” digitando uma data no formato “dd/
mm/aaaa” ou clique no botão ao lado para que seja exibido um calendário para
seleção visual.

2.2.2 Botão “Executar”
• Clique no Botão “Executar” para efetuar a Consulta.

2.2.3 Tela de “Resultado Consulta de Remessa”
Esta tela exibe o “Resultado Consulta de Remessa”.
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2.2.4 Campo “Operação”
• Clique no campo “Operação” para determinar a ação “Consultar”, “Enviar”, “Excluir” ou “Imprimir” para Remessa escolhida.

Importante: Todas as REMESSAS deverão ser ENVIADAS para que seja finalizado o
processo.

Pagina27

3. Internação
3.1 Internação - Solicitação
Esta tela é utilizada para a Solicitação de Internação.
• Vá até o menu “Internação” e clique em “Solicitação”.

3.1.1 Dados Gerais
• Informe se o caráter da Execução será “Eletiva” ou “Urgência/Emergência”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Informe a “Data Pedido Médico” digitando uma data no formato “dd/mm/aaaa”
ou clique no botão ao lado para que seja exibido um calendário para seleção visual.
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3. Internação
• Informe se o caráter da Internação será “Clínica” ou “Cirúrgica”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Você pode informar os campos “CID Principal” e “CID Secundária” 1, 2, 3 e 4.

3.1.2 Beneficiário
• Informe se a Execução será feita através da “Matrícula” ou “Cartão”, clicando e
marcando o “botão de rádio” correspondente.
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3. Internação
3.1.3 Solicitante
• Informe o “Nº Conselho Profissional”.

• Informe o “Nome do solicitante”.

• Seleciona na “caixa de seleção” o “Tipo Conselho Profissional”.

• Escolha na “caixa de seleção” o “UF Conselho Profissional”.
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• Selecione na “caixa de seleção” a “Especialidade”.

• Você pode informar a “Hipótese Diagnóstica”.

3.1.4 Prestador
• Como o usuário corrente é um “Prestador”, note que o campo “Matrícula” já está
preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.
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• Selecione na “caixa de seleção” a “Especialidade”.

3.1.5 Contato
• Informe o “Nome do Contato”.

• Informe o “DDD” e o “Telefone” de Contato.
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• Você pode informar o “Celular” com “DDD” e o “Email”.

3.1.6 Observações/Justificativa/Proposta Cirúrguca
• Você pode informar “Observações/Justificativa/Proposta Cirúrgica” feitas pelo
prestador na solicitação de internação.

3.1.7 Documentos Anexos
• Você pode acrescentar uma “Descrição” para o arquivo a ser anexado.
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3. Internação
• Ao clicar no botão “Escolher arquivo”, abrirá uma janela para selecionar o arquivo a ser enviado.

• Selecione o arquivo que deve ser enviado e clique no botão “Abrir”.

3.1.8 Procedimento
Não há limite de Procedimentos, se os campos não forem suficientes, novos campos
serão inseridos ao se clicar no Botão “Novo”.
• Informe o “Número” e a “Quantidade”.

3.1.9 Botão “Executar”
• Clique no Botão “Executar” para efetuar “Solicitação de Internação”.
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Após clicar no Botão “Executar” será exibido o “Relatório de Solicitação de internação”.
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3. Internação
3.2 Internação - Abertura / Alta
Esta tela é utilizada para a Abertura/Alta de Internação.
• Vá até o menu “Internação” e clique em “Abertura/Alta Internação”.

3.2.1 Internação
• Informe se o Tipo de Transação será “Abertura” ou “Alta”, clicando e marcando o
“botão de rádio” correspondente.

• Informe a “Guia”.
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• Informe a “Data” digitando uma data no formato “dd/mm/aaaa” ou clique no
botão ao lado para que seja exibido um calendário para seleção visual.

• Selecione o “Motivo de Saída”.

3.2.2 Beneficiário
• Informe se a Execução será feita através da “Matrícula” ou “Cartão”, clicando e
marcando o “botão de rádio” correspondente.
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3.2.3 Prestador
• Como o usuário corrente é um “Prestador”, o campo “Matrícula” já estará preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.

3.2.4 Profissional Executante
• Informe o “Número Conselho Profissional”.

• Escolha na “caixa de seleção” a “Tipo Conselho Profissional”.
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• Escolha na “caixa de seleção” a “Tipo Conselho Profissional”.

3.2.5 Botão “Gravar”
• Clique no botão “Executar” para efetuar a Consulta.

• Após clicar no botão “Executar” será exibido o Relatório de Abertura/Alta.

Pagina39

3. Internação
3.3 Internação - Acompanhamento de Solicitações
Esta tela é utilizada para realizar a pesquisa das solicitações de internações feitas
pelo prestador.
• Vá até o menu “Internação” e clique em “Acompanhamento de Solicitações”.

3.1 Acompanhamento de Solicitações
• Você pode informar o “Protocolo Internação”.

• Você pode informar o “Período de Solicitação” digitando uma data inicial e uma
data final,no formato “dd/mm/aaaa”.
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• Você pode informar o “Número Guia”.

• Escolha na “caixa de seleção” o “Status”.

• Você pode informar a “Matrícula Beneficiário”.

• Como o usuário corrente é um “Prestador”, o campo “Matrícula Prestador” já estará preenchido com a “Matrícula” e o “Nome” do mesmo.
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• Você pode informar o “N° Conselho Profissional Solicitante”.

• Informe se o caráter da Execução será “Eletiva” ou “Urgência/Emergência”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.

• Informe se o caráter da Internação será “Clínica” ou “Cirúrgica”, clicando e marcando o “botão de rádio” correspondente.
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3.2 Botão “Pesquisar”
• Clique no botão “Pesquisar” para efetuar a Consulta.

Após clicar no botão “Pesquisar” será exibido o Relatório informando o resultado da
pesquisa de “Acompanhamento de Solicitações”.
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