
Perguntas e respostas SGU 

 

Por que duas faturas no mesmo mês? 

Em virtude da alteração do sistema da Unimed Grande Florianópolis, em alguns casos 

pode haver o envio de dois boletos em um mesmo mês para os clientes. O valor é 

devido e as duas faturas precisam ser pagas. Essa situação acontecerá por um período 

determinado, uma vez que poderá haver a necessidade da cobrança por utilizações 

realizadas no plano de saúde, que foram realizadas antes da alteração do sistema, e 

que ainda foram faturadas no sistema antigo. 

Com a mudança de sistema muda o processo de autorização? 

O processo de autorização ficará ainda mais fácil. O médico terá a opção de fazer a 

solicitação diretamente via sistema (no consultório, clínica ou hospital). O cliente 

poderá acompanhar pelo site, por meio de um número de protocolo (pedido de 

autorização). Dessa forma, o cliente não precisará vir até a Unimed para solicitar 

autorização para realizar exames e internações.  

Para que serve o protocolo? 

O protocolo serve para acompanhar o processo de autorização pelo site da Unimed. 

Assim, o cliente saberá quando o exame ou a internação for autorizada, para poder 

marcar e ir até a clínica/hospital realizar. 

Posso ver o andamento da autorização online? 

No site da Unimed Grande Florianópolis (www.unimedflorianopolis.com.br) é possível 

acompanhar os pedidos de autorização de procedimentos e internações. Após acessar 

o site, clique no ícone Serviços Online > Acompanhamento de Autorizações. Para isso, 

basta preencher um cadastro breve. Com o número desse protocolo que o cliente 

receberá na consulta poderá acompanhar as informações através do número da guia 

e/ou pedido de autorização. 

O que fazer quando já estiver autorizado no site? 

Quando o exame ou internação já estiver autorizado, o cliente poderá entrar em 

contato com o prestador (clínica ou hospital) e agendar o procedimento. Após o 

agendamento, basta aguardar a data para realizar. 

No dia da realização do exame/internação é necessário levar o protocolo? 



O protocolo serve para acompanhar a autorização pela internet e facilita a busca do 

pedido médico na realização do procedimento. Caso o cliente não tenha o protocolo, 

poderá levar a guia impressa. 

 

Caso o médico cooperado não entregue a guia física (TISS) e não entregue o 

Protocolo, como o cliente deve proceder? 

O cliente deverá retornar ao seu médico e pedir que ele faça a solicitação dos procedimentos 

(exames/internação). O médico poderá fazer a solicitação diretamente via sistema e entregar o 

protocolo com o número do pedido para o cliente acompanhar pelo site, ou preencherá uma 

guia impressa para levar até o local onde irá realizar o procedimento. 

Por que o cliente não precisa mais ir até a Unimed para solicitar autorização? 
 
Durante a consulta com o médico, ele mesmo poderá fazer a solicitação para exames, cirurgias 
ou outros procedimentos direto via sistema. O cliente já sairá do consultório com o número de 
protocolo de solicitação de autorização. Depois, basta aguardar o contato da Unimed para 
saber sobre o andamento da autorização. 
  
  

Por qual motivo houve essa mudança? 
  
Essa mudança ocorreu para agilizar o processo de solicitação de autorização, uma vez que ela 
poderá ser realizada pelo médico, dentro do próprio consultório no momento da consulta. 
  

De que forma o cliente será avisado sobre a autorização? 
  
O cliente será comunicado por SMS, e-mail ou telefone (como preferir), e também poderá 
acompanhar o andamento do pedido pela internet. Basta realizar essa consulta no site da 
Unimed no endereço www.unimedflorianopolis.com.br / Serviços online /Acompanhamento 
de autorizações e informar o número do protocolo de autorização que foi informado durante 
a consulta pelo seu médico.  
 

Como o cliente que não usa internet pode saber sobre o andamento do pedido? 
 
Neste caso, é possível entrar em contato com a central de atendimento, pelo 0800 483500, ou 
apenas aguardar o contato da Unimed, que é realizado via telefone, SMS ou e-mail em todas 
as situações. 
  

E se o médico não fizer a solicitação via sistema? 
 
O processo de solicitação de autorização não altera. 
Para solicitações de cirurgias o cliente pode se dirigir ao presencial da Unimed e para exames e 
terapias pode se dirigir diretamente ao local da realização do procedimento caso já esteja 
agendado. 
  

Todos os médicos farão a solicitação via sistema? 
 

http://www.unimedflorianopolis.com.br/


Inicialmente, poderá acontecer de algum médico não ter aderido ao novo sistema, este será 
um processo gradual. Porém, o cliente poderá solicitar a autorização conforme já acontecia 
antes para estas situações. 

 


