
Treinamento Laboratório



O que é o Projeto SGU?

É o projeto de implantação do sistema de gestão de planos de saúde -
SGU (Sistema de Gestão Unimed) que irá substituir o Top Saúde.

O Módulo SGU-Card é um sistema de atendimento web, compatível com 
qualquer sistema de gestão (conforme padrão TISS), cuja principal 
função é a solicitação de procedimentos  e captura das informações nos 
consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais, garantindo confiabilidade 
da validação das informações correspondentes ao atendimento do 
beneficiário.



Benefícios

 Ferramenta simples e intuitiva;

 Agilidade no processo de integração da Unimed; 

 Agilidade no processo de autorização;

 Confiabilidade no processo de autorização; 

 Facilidade no envio da produção médica; 

 Diminuição no número de glosas.



Tela de Acesso ao SGU-CARD

O acesso ao SGU-Card é simples, basta digitar o nome do usuário e a senha, 
e apertar o botão 'Entrar'.



Menu Superior

Depois de acessado, na parte superior do SGU-Card é apresentado:

•Quadro 1 -nome do usuário, o número da Unimed que atende ao local e o 
nome do local de atendimento.

•Quadro 2 - opções de acessar chats em aberto, acessar os dados do usuário e 
sair do sistema.

•Quadro 3 - apresenta o menu do prestador.



EXAMES EM ABERTO



Grupos de execução

No momento da solicitação o sistema já está parametrizado para separar os 
exames em guias diferentes, de acordo com os grupos de execução. 

Grupos de execução:
•Exames de laboratório 
•Exames de imagem...

Caso o prestador ao fazer a captura, verifique que não realiza um dos exames da 
guia, poderá realizar os demais exames, e o exame não realizar informar 
quantidade “0”.

Caberá ao cliente pedir ao seu médico que faça uma nova solicitação para os 
procedimentos que porventura não tenham sido realizados. 



Exames em aberto

Na aba “Exames em Aberto” é possível baixar exames/procedimentos solicitados 
e consultar todas as guias, atendimentos em aberto ou para um determinado 
beneficiário.



Protocolo de Autorização
O médico deverá fazer a solicitação de exames ou internações 
diretamente via sistema. Dessa forma, o cliente não precisará 
vir até a Unimed trazer o pedido. O cliente sairá do consultório 
com um Protocolo informando o número de sua autorização para 
acompanhá-la pelo site.



Cartão do Beneficiário

Ao clicar em novo exame, será feita a localização do cliente local ou 
intercâmbio.



Pelo campo 'Tipo de pesquisa' é possível pesquisar beneficiário de três 
maneiras diferentes, nos casos em que o beneficiário não estiver com o 
cartão em mãos:

• Pesquisa por família;

• Pesquisa por nome, data de nascimento e sexo;

• Pesquisa por nome, CPF e sexo.

Os campos de preenchimento obrigatório estarão destacados em vermelho.

Pesquisa beneficiário



Localizar beneficiário local

Após apertar Localizar o sistema buscará na base de dados o 
beneficiário informado e abrirá a janela abaixo. Bastar clicar sobre o 
nome do beneficiário para continuar o processo de consulta.



Beneficiário Intercâmbio

Cliente intercâmbio não migra para o SGU - Para verificar beneficiário de 
intercâmbio é necessário digitar o número inteiro da carteira do beneficiário, 
incluindo o dígito verificador. Após confirmar os dados do beneficiário  deve-se 
apertar em “Cadastrar”.



Quando todas as informações necessárias para cadastro não constarem na 
carteirinha, a secretaria deverá entrar em contato com o contact center da 
Unimed Grande Florianópolis para obter os dados do paciente.

Beneficiário Intercâmbio



Ao clicar no ícone “Novo exame”, deve-se digitar o código do beneficiário, 
selecionar a guia autorizada, e clicar sobre o número da guia e capturá-la. 
Nos casos em que o prestador executante não estiver contratualizado  para 
execução do procedimento não será possível realizar a captura da guia.

Captura de Guia



Ao selecionar a guia de exames, deverá ser atentado para o preenchimento 
do campo “Profissional executante”:

• Para Procedimentos que preveem pagamento apenas de CO, preencher com 
o nome do laboratório.
• Para Procedimentos que preveem pagamento de honorários médicos, 
selecionar o nome do médico.

Para troca de executante não será mais necessário 
entrar em contato com a Unimed. Basta remover da 
lista exames em aberto, que foram capturados, e 
liberar para captura de outro prestador.



Na aba “Exames em aberto”, é possível realizar filtros para procurar as 
guias capturadas, inclusão de complemento, participação e outras 
despesas.
Também é possível excluir uma determinada guia capturada da lista de 
exames em aberto, selecionando-a e apertando no botão “Excluir 
selecionadas”. 



Execução de Guia

Passa a ser obrigatória a informação do médico executante/complementar do 
procedimento. Caso não seja devidamente repassada a informação, a conta não 
poderá ser processada pela Cooperativa.



Após preenchida toda a guia, pode-se gravar, caso ainda ocorra alguma 
mudança na guia, ou finalizar. 
Para finalizar deve-se apertar em “Gravar e Finalizar”.

Execução de Guia

Para reverter a guia é possível fazer isso dentro do mesmo dia, 
considerando o horário limite até às 23:59h do mesmo dia. Neste 
caso não é mais necessário contato com a Unimed.



Após apertar em “Gravar e Finalizar”, uma mensagem alertando que se
confirmar a finalização da guia a Unimed processará o pagamento e as 
informações não poderão mais ser alteradas.

Após apertar o botão “Confirmar”, a guia é finalizada e o seu status muda para 
executada, sendo possível imprimir a Guia.



Exames Finalizados

Após finalizada, a guia sairá da aba de “Exames em Aberto” e poderá ser 
visualizada na aba “Exames Finalizados”. 
Na lista de exames finalizados é possível realizar a pesquisa padrão e ainda 
consultar outras despesas realizadas, imprimir a guia e desfazer a finalização 
da guia.



GUIAS

Abaixo os casos em que as guias DEVEM ser impressas e 
encaminhadas à Unimed:

•Guias SADT com insumos (incluindo procedimentos de oncologia);

•Guias de internação;

•Guias de fisioterapia;

•Guias de radioterapia;

•Guias de radiologia com insumos.

* As guias de laboratórios não devem ser mais entregues.

Guias sem insumos 
não devem mais ser 
encaminhadas para a 
Unimed, somente as 
guias de fisioterapia.



Digitação de Guia SADT

Quando o beneficiário estiver portando o receituário ou a guia TISS, as 
quais não foram geradas via sistema SGU e não estão visíveis na listagem de 
“Exames
disponíveis”, o prestador poderá cadastrar e solicitar autorização desta 
guia ao clicar no link “Digitação de guia SADT”.



Digitação de Guia 

O sistema apresentará uma janela onde é necessário optar por “Solicitação 
já autorizada” ou “Autorizar solicitação”. 

Cliente 025 Cliente Intercâmbio



Digitação de Guia SADT
Ao clicar em “Autorizar Solicitação”,  será apresentada uma a guia SADT para 
digitação dos dados.
Os campos indicados com asterisco são obrigatórios, incluindo o número da 
guia. 



Depois de preencher todos os campos e adicionar as solicitações deve-se 
apertar o botão “Autorizar” para ser realizada a leitura de regras. Após este 
processo apertar o botão “Finalizar e Gerar Guia” para encerrar a solicitação.
•Para a digitação de “Solicitar autorização”, após a análise Unimed a guia 
estará disponível  para captura.
•Para  a digitação de “Solicitação já autorizada”, a guia estará disponível para 
execução.



Depois de preencher todos os campos e adicionar as solicitações deve-se 
apertar o botão “Autorizar”. Neste momento os procedimentos solicitados 
serão submetidos as regras de autorização da Unimed. 
Após este processo, deve-se apertar o botão “Finalizar e Gerar Guia” para 
encerrar a solicitação. 

Análise Unimed

Não será mais necessário 
entrar em contato com a 
Unimed após  solicitar 
análise do pedido. 



3  - “CHAT”



Chat

O Chat é utilizado como meio de comunicação entre o setor de Autorização e
Auditoria Médica com os Prestadores Solicitantes. 
As salas de chats são iniciadas apenas pela Unimed. Após aberta uma sala de 
chat aparecerá um envelope no menu superior principal. O número ao lado do 
envelope indicará a quantidade de mensagens em aberto.



Ao clicar no envelope destacado, o usuário prestador irá visualizar quantos 
chats existem “em aberto”. 



É possível verificar o que foi solicitado clicando no “Nr. Guia”. 
Na parte do “Chat”, o usuário poderá verificar as mensagens encaminhadas 
pela Unimed conforme demonstrado.



4  - RELATÓRIOS



Estatística 

Na aba de “Estatísticas”, é possível consultar e criar estatísticas das 
solicitações realizadas e da produção médica de um local de atendimento.



Para estatísticas mais detalhada, deve-se apertar em “Filtrar” embaixo do 
gráfico. Pode-se filtrar as estatísticas para cada médico do local, por data 
inicial e final, e por tipo de agrupamento. 



Relatório de Produção 

Na aba de “Relatório de Produção”, é possível gerar relatório sintético e 
analítico de produção médica. Pode-se filtrar os dados por período, médico, 
tipo de guia, campo do período, tipo de relatório e ordenação que o 
relatório deve ser gerado. 





Guias não executadas 

Na aba de “Guias não executadas”, é possível gerar relatório no formato PDF 
indicando quais guias estão pendentes de finalização pelo prestador (local de 
atendimento) ou por médico, conforme filtro selecionado.
Pode-se filtrar também por período e tipo de guia (consulta, SADT, internação). 





Exportação 

Na aba de “Exportação”, é possível exportar os eventos de um médico em um  
determinado período. O arquivo gerado é um arquivo no formato TXT, onde 
pode ser usado em sistemas externos. 
Pode-se gerar o arquivo utilizando filtros: período; médico e tipo de 
guia/evento (consulta, SADT, internação). 



5  - UTILITÁRIOS



Kits 

Na aba “Kits”, é possível adicionar um novo kit, visualizar a lista de kits do 
local de atendimento e pesquisar por um kit.
Kit é um conjunto de procedimentos, materiais, medicamentos ou taxas 
comumente utilizados pelo prestador que são agrupados para otimizar o 
processo diário.



Para adicionar um novo kit, deve-se apertar em “Novo Kit”. Abrirá uma janela 
para o cadastro. Após escolher o local de atendimento, nome do prestador 
que solicitou o kit e digitar o nome do kit, deve-se apertar em “Gravar”. 



Após gravar os detalhes do kit, deve-se escolher os itens que devem fazer 
parte do kit. Para adicionar mais itens, deve-se apertar em “Adicionar Linha”, 
para atualizar a lista de itens do kit apertar em “Atualizar”, e para salvar o 
kit no sistema apertar em “Gravar”. 



Atendimentos a finalizar 

Em “Atendimentos a finalizar”, é apresentada uma lista (formato PDF) de 
todos os atendimentos em aberto do local de atendimento e os principais 
dados de cada atendimento.
Desta maneira é possível finalizar um ou mais atendimentos no mesmo 
momento.



Consulta solicitações 
Em “Consulta solicitações" é possível buscar por qualquer solicitação 
realizada pelo local de atendimento.
Deve-se preencher obrigatoriamente o código do beneficiário, senha ou 
número da guia. Após incluir os dados de filtro deve-se apertar no botão 
“Filtrar”. O sistema apresentará uma lista de solicitações conforme os filtros 
informados.



6  - AUDITORIA



Arquivo TISS
Nesta aba é possível verificar os arquivos TISS importados e importar um novo 
arquivo. Basta clicar em “Enviar arquivo”.

Para envio das contas os prestadores tem duas maneiras de proceder: 
envio de arquivo XML ou digitação direta no SGU Card pelo próprio 
prestador. A Unimed não realizará mais a digitação.



Será apresentado uma janela para busca do arquivo. 
Lembrete: Arquivo deve estar no formato TISS e zipado.



O arquivo enviado será apresentado na aba “Arquivo TISS” e processado pelo 
sistema. Poderá apresentar os seguintes status: A processar; Processado com 
sucesso; Processado com erro e não enviado; e, Em processamento. 



Caso durante o processamento do arquivo algum erro ocorra, este será 
apresentado no ícone “Detalhes”.
No ícone “Relatórios” é possível verificar o relatório de envio das contas, 
onde será apresentado uma relação das guias encaminhadas no arquivo, em 
formato PDF.
No ícone “Guias” é possível identificar a listagem com o número das guias 

importadas, e se necessário anexar algum documento a esta guia.



Nesta tela são apresentados os filtros para pesquisa de guias e na parte 
inferior são listadas as guias que estão em processo de auditoria com a 
Unimed.

Em aberto (Webin)



O usuário prestador deve acessar as guias para a verificação das críticas. Para 
isto basta selecionar uma guia com destaque em azul. É possível acessar 
apenas as guias com status de pendência para o prestador. 

Diferentes situações da guia em processo de auditoria:



As críticas podem ser de guia ou de itens da guia. 
Após a guia ser justificada, a mesma muda seu status automaticamente para
pendência a Unimed responsável. 



“Anexos Guia”

Nesta opção é possível visualizar os anexos da guia, como também anexar 
novos documentos. 



“Histórico”

Esta opção apresenta o 
histórico de alterações 
da guia tanto pela 
Unimed como Prestador.



Finalizadas

Após realizada a manipulação na guia (correções, aceitar críticas, negar 
críticas, inserir crítica manual, etc...) é feito a gravação das alterações e 
automaticamente a guia muda o status para aguardando reprocessamento. 
Caso a guia já esteja com todos os erros aceitos ou negados ela é considerada 
auditada, e irá para aba finalizadas. 
Após este processo a guia poderá assumir uma das quatro opções:

Aceito: guia aceita sem erros.

Glosada: guia negada tecnicamente.

Pronta para pagamento: guia pronta para análise administrativa, caso 
nenhuma inconsistência administrativa seja encontrada, estará pronta para 
pagamento.

Glosada definitiva.



A aba “Finalizadas” apresenta a lista de guias que foram finalizadas. 
Através do link no número da guia é possível visualizar os dados da guia.
O usuário prestador poderá selecionar uma guia em qualquer situação, mas 
apenas terá acesso as informações da guia. 



“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma 
gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe 
faltasse uma gota.”

Obrigado!

sgu@unimedflorianopolis.com.br
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