
Datas limites para alteração de 
sistemas 

Com a implantação do Novo Sistema de Gestão Unimed - SGU, a Cooperativa informa que 
alguns processos de faturamento e autorização precisarão ser alinhados para que a mudança 
tenha o menor impacto possível na produção dos cooperados e prestadores.  
 
Fique atento às informações abaixo:  
 
Internações (Clínica/Cirúrgica/Psiquiátrica/Obstétrica) 
 
• A alta administrativa deve ser feita no dia 28/05/2014.  
 
• Após a alta administrativa, para as próximas autorizações, caso o cliente ainda permaneça 
internado depois do dia 29/05, o prestador deverá incluir um novo pedido (Top Saúde) para 
continuidade do atendimento. Não poderão ser continuadas as autorizações na primeira 
solicitação. Isso se faz necessário para que o impacto seja o menor possível durante a 
mudança do sistema, que exigem transferência das informações. Dessa forma, teremos mais 
segurança no processo. 
 
• Todas as solicitações (prorrogação/complemento) deverão ser feitas até o dia 26/05/2014, 
para que possamos agilizar a autorização até o dia 28/05/2014. Caso surja alguma 
prorrogação/complemento no dia 27 e 28/05, estas deverão ser incluídas com um novo 
número de autorização (Top Saúde) a partir do dia 29/05. Desta forma, o prestador irá gerar 
alta administrativa no dia 28/05. 
 
Atendimentos de urgência/emergência 
 
Todas as situações com caráter de urgência/emergência poderão ser incluídas a qualquer 
momento no Top Saúde até a data 31/05/2014. 
 
Atendimentos eletivos 
 
Solicitamos que a partir de 29/05 os pedidos de atendimentos eletivos, agendados para após a 
data de 01/06/2014, sejam incluídos diretamente no novo Sistema de Gestão. Isso se faz 
necessário para que as solicitações já sejam tratadas no novo sistema. Salvo as exceções de 
urgência e emergência. 
 
Documentos: Enviar os documentos necessários já no momento da inclusão para que a 
autorização se torne mais ágil. Quanto maior o número de informações, mais agilidade 
teremos para finalizar a autorização. 

 
 
SADT Quimioterapia 
 
Todas as solicitações eletivas após o dia 28/05/2014 deverão ser incluídas a partir de 
01/06/2014. Isso se faz necessário para que as solicitações já sejam tratadas no novo sistema. 
 
Documentos: Enviar os documentos necessários já no momento da inclusão para que a 
autorização se torne mais ágil. Quanto maior o número de informações, mais agilidade 
teremos para finalizar a autorização. 
 
Consultas e SADT 
 



Confirmar todas as consultas até dia 20/05/2014, mantendo as datas de pagamento. Após 
essa data continuar lançando e confirmando as consultas no Top Saúde até dia 31/05/2014. O 
que for lançado de 21 a 31/05/2014 não haverá alteração, mantendo as datas de pagamento. 
 
Para os exames, pedimos que sejam todos incluídos com a indicação clínica para agilizar no 
processo de autorização.  


