Novo layout de Telas
Sistema Autorizador

A fim de proporcionar aos consultórios melhor desempenho do sistema Autorizador, as telas
alimentadas pelo antigo sistema Authorize foram atualizadas.
O novo layout de telas não alterará nenhum dos processos de registro ou pesquisa.

Neste

manual, encaminhamos o novo layout para conhecimento. O manual completo, disponível no
Portal do Cooperado e Blog das Secretárias, está sendo atualizado e será compartilhado.

PASTA SERVIÇOS

Checkin
Alterada a descrição de Autogerados para Check-in Disponíveis.

Incluído o campo telefone, permitindo que o consultório informe ou altere o telefone do
beneficiário. Importante para atualização cadastral do beneficiário.

Clicando no Editar/Visualizar, é possível realizar as alterações, informando o tipo do contato e
nome e então salvar os dados.

Comprovantes de Atendimento
Troca de layout dos comprovantes de atendimento no Registro de Consulta e Registro SP/SADT.
Ambos estão com o mesmo padrão.

Solicitação SP/SADT
Nesta tela, os campos que devem ser preenchidos são:
2 - Número em vermelho da guia TISS;
Especialidade - fica logo após o campo 16 – CRM. Caso o médico possua mais que uma, a
secretária deverá selecionar conforme a necessidade;
23 – Indicação clínica;
25 – Código do procedimento;
27 – Informar a quantidade e clicar no + para incluir cada exame a ser solicitado;
32- Tipo de Atendimento (novo campo), sempre deverá ser informado na Solicitação SP/SADT.
A informação escolhida deverá indicar quais procedimentos serão solicitados:
23 – Exames em Consultório (somente para exames realizados nos consultórios)
25 – Terapias em Consultório (somente para terapias realizadas nos consultórios)

58 – Informar novamente o número em vermelho da guia TISS.
Após, clicar em AUTORIZAR.

O exame solicitado ficará pendente, aguardando análise da Unimed. O retorno é dado em 48
horas. Somente após a autorização da Unimed o registro poderá ser realizado.
O sistema apresentará a tela abaixo, informando que o exame está em análise e possibilitará a
Impressão do que foi solicitado ou o cancelamento.

Registro SP/SADT
Nesta tela, os campos que devem ser preenchidos são:

2 - Número em vermelho da guia TISS;
Especialidade - fica logo após o campo 16 – CRM. Caso o médico possua mais que uma, a
secretária deverá selecionar conforme necessidade;
23 – Indicação clínica;

32- Tipo de Atendimento (novo campo), sempre deverá ser informado na Solicitação SP/SADT. A
informação escolhida deverá indicar quais procedimentos serão solicitados:
23 – Exames em Consultório (somente para exames realizados nos consultórios)
25 – Terapias em Consultório (somente para terapias realizadas nos consultórios)
(somente para terapias realizadas nos consultórios – acupuntura e psicoterapia de crise)
40 – Código do procedimento (pode ser digitado ou pesquisado, clicando na lupa );
42 – Informar a quantidade e clicar no + para incluir cada exame a ser solicitado.
Após, clicar em Executar. O sistema emitirá o comprovante de registro (não é obrigatório imprimir)
e informará o valor de franquia/coparticipação, se houver.

Importante:
Para os exames que foram primeiramente solicitados através da tela SOLICITA EXAMES, após
autorização, o registro pode ser realizado diretamente na tela inicial – Check-in, clicando em
Executar. Ou clicando no menu, Registro SP/SADT e informando os seguintes campos:
2 - Número em vermelho da guia TISS;
5 – Senha (protocolo gerado pela Unimed. Exemplo: 201500174978);
E clicar em Executar.

Cancelamento de Solicitações e Realizações
Possibilidade de cancelar os registros executados e as solicitações de autorização online, desde
que estiverem no período vigente.
Cancelamento de Realizações: marcar documento, escolher motivo e cancelar selecionado.

Confirmação de cancelamento

Cancelamento de Solicitações: marcar documento, escolher motivo e cancelar selecionado.

Confirmação de cancelamento

Justificativa Reconsulta
Selecionar período e realizar busca.
Serão listados somente os documentos do período vigente.
Não será possível informar justificativa em documentos com período já encerrados (meses
anteriores).

PASTA CONSULTAS
Guias do Beneficiário
Utilizado somente por médicos que registram Saúde Ocupacional.

Dados do Beneficiário
Após identificação do beneficiário, permitirá a verificação dos dados do plano, incluindo a classe
hospitalar (tipo de acomodação). Além das informações do beneficiário, apresentará os módulos
contratados pelo plano (cobertura) e data de carências eletivas e de urgência.

Solicitações SP/SADT
Pesquisa guias solicitadas pelo prestador da clínica logada. Possibilidade de busca por Tipo de
Pesquisa (período, período/carteira, por carteira, por guia).
Acompanhamento das guias de beneficiários de outras unidades (intercâmbio eletrônico).

PASTA RELATÓRIOS
Produção
Permite gerar o relatório da produção de consultório do cooperado. Para isso, é necessário
informar o período e clicar em Pesquisar. Este relatório possibilita ainda visualizar movimentos
cancelados e atendimentos com coparticipação.

Reimpressão de documentos
Lista todas as guias registradas no período informado, permitindo reimprimir o documento
selecionado. Exibe sequência do documento e procedimentos.

PASTA DEMONSTRATIVO
Para primeiro acesso aos demonstrativos deverá ser alterada a senha para novo formato.
Conforme encaminhado o manual de alteração de senhas.

Título de Pagamento
É a folha de pagamento do médico, disponibilizada após o dia 15 de cada mês. A secretária ou o
médico deve informar o período inicial e a senha pessoal do médico.

O titulo será gerado e, para visualizar, basta clicar na lupa.

INSS
Este demonstrativo gera uma declaração com o valor de INSS retido através da Unimed.
Para pesquisa, informar senha pessoal do médico e o período inicial, após clicar em Buscar.

O sistema permitirá selecionar as informações e imprimir o documento.

Relatório de Movimentos/Título
Permite a geração de relatório da produção geral do cooperado. Para isso, é necessário informar a
senha pessoal do médico, período inicial e clicar em pesquisar.

O relatório será gerado e, para visualizar, basta clicar na lupa.

