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1. Liberação de Consultas
Menu Emissão de Guias
Emissão de Guias –>Guia de Consulta
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Tem a opção para leitura do cartão do beneficiário usando a leitora de cartão. Quando o
cartão apresentar alguma falha ou defeito, pode usar a opção sem cartão e pesquisar
pelo nome do mesmo:
Clicando na lupa deverá passar o cartão do beneficiário na leitora de cartões.



A pesquisa por nome (opção sem cartão) pode ser executada clicando no botão sem
cartão e depois no botão localizar.
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Se não retornar registro algum, a pesquisa pode ser feita com utilização de mais filtros
e depois clicar no botão Localizar novamente.
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Depois clicar sobre o nome do beneficiário para que o mesmo seja selecionado.
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Selecionar o prestador Executante , Informar os campos Tipo de Consulta,
Atendimento ao RN (Recém Nascido) e Indicador de Acidente.



Clicar no botão autorizar

.
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Irá aparecer a seguinte caixa de mensagem:



Para imprimir a guia, basta clicar no Botão imprimir, que a caixa de mensagem se fecha
e abra a guia para ser impressa.
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Se clicar no Botão OK, a caixa se fechará e a guia só poderá ser impressa a 2ª. via pelo
menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas.

OBS: Caso a guia seja negada, verificar o motivo entrar em contato com a Unimed.




Em caso de guias de Intercâmbio (outras UNIMEDS), ficar atento ao quadro ao lado de
Auditoria/Intercambio, pois a guia pode demorar um pouco para ser liberada/negada,
conforme informativo na tela principal do site.
Para emissão da guia após a liberação da Unimed Origem, basta clicar em ciente e a
mesma irá abrir para impressão.
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2. Emissão de 2ª. via de Consultas

Menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas



Informar os filtros para a busca da Guia a Ser emitida.

Período de liberação
da Guia ou...
Nr da autorização da
Guia ou...
Digitar o código do
beneficiário



Logo mais abaixo clicar no botão Listar autorizações.
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Para imprimir a guia, editar, cancelar ou excluir a mesma clicar nos botões conforme a
sequencia.

Imprimir - Editar - cancelar - Excluir

3. Liberação de Guias de SADT
Menu Emissão de Guias
Emissão de Guias –> Guia de SP/SADT.
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Tem a opção para leitura do cartão do beneficiário usando a leitora de cartão. Quando o
cartão apresentar alguma falha ou defeito, pode usar a opção sem cartão e pesquisar
pelo nome do mesmo:
Clicando na lupa deverá passar o cartão do beneficiário na leitora de cartões.



A pesquisa por nome (opção sem cartão) pode ser executada clicando no botão sem
cartão e depois no botão localizar.
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Se não retornar registro algum, a pesquisa pode ser feita com utilização de mais filtros
.

13



Depois clicar sobre o nome do beneficiário para que o mesmo seja selecionado para
emitir a Guia de procedimentos ambulatoriais (SADT).



Selecionar o prestador Solicitante, prestador Executante , Informar os campos,
Atendimento ao RN (Recém Nascido) e Indicador de Acidente.
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Continuando na Guia de SADT, também informar os procedimentos a serem liberados e
a quantidade, por padrão. São 05 (cinco) os campos apresentados para informar os
códigos de procedimentos, mas caso necessite mais que 05 (cinco) utilizar o botão
Adicionar Procedimento
05 procedimentos.

, o mesmo permite solicitar mais de

Obs.: Recomenda-se que não ultrapasse a quantidade de 10 (dez) por guia de SADT.



Caso não se saiba o código do procedimento, o sistema permite que use a consulta por
nome através da lupa localizada a frente do código, conforme indicado na figura abaixo:
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Após localizar o procedimento, basta clicar em cima do mesmo para que seja
selecionado, depois basta repetir a operação para os demais ou digitar código CBHPM
direto no campo código.



Existem outros campos que ficam ocultos, tais como pacotes, taxas, materiais e
medicamentos, OPMEs, anexos e Observações da Guia, para acessá-los basta clicar em
cima deles que irá abrir para preenchimento, caso seja necessário.
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Após preenchidos os campos necessários para gerar a autorização da guia de SADT,
basta clicar no botão autorizar

.
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Irá aparecer a seguinte caixa de mensagem:



Para imprimir a guia, basta clicar no Botão imprimir, que a caixa de mensagem se fecha
e abra a guia para ser impressa.
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Se clicar no Botão OK, a caixa se fechará e a guia só poderá ser impressa a 2ª. via pelo
menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas.

OBS: Caso a guia seja negada, verificar o motivo entrar em contato com a Unimed.




Em caso de guias de Intercâmbio (outras UNIMEDS), ficar atento ao quadro ao lado de
Auditoria/Intercambio, pois a guia pode demorar um pouco para ser liberada/negada,
conforme informativo na tela principal do site.
Para emissão da guia após a liberação da Unimed Origem, basta clicar em ciente e a
mesma irá abrir para impressão.
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4. Emissão de 2ª. via de Guias de SADT
Menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas



Informar os filtros para a busca da Guia a Ser emitida.

Período de liberação
da Guia ou...
Nr da autorização da
Guia ou...
Digitar o código do
beneficiário



Logo mais abaixo clicar no botão Listar autorizações.
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Para fazer a impressão da 2ª.via da guia, clicar no botão conforme a sequencia

.

5. Cadastro de beneficiários de Intercâmbio (outras Unimeds)




Quando a consulta de beneficiários não retornar nenhum registro mesmo usando a
opção mais filtros, isso significa que o mesmo não se encontra cadastrado na base,
portanto é necessário fazer o cadastramento do mesmo para conseguir fazer liberação de
atendimento.
Para fazer o cadastro, basta passar o cartão do beneficiário na leitora.
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Caso, ao passar o cartão do beneficiário de intercâmbio na leitora, o mesmo apresente
algum defeito na leitura, clicar no botão ativar manual, conforme a figura abaixo:
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Fazer a digitação do código do beneficiário e clicar no botão confirmar



Após irá abrir a seguinte tela para cadastramento das informações.

Digitar as informações e salvar clicando no botão incluir

.
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Acima vemos a tela com o resultado da busca do nome do beneficiário que acabou de
ser cadastrado.
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6. Cancelamento de Guias de Consulta/SP-SADT

Menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas



Informar os filtros para a busca da Guia a Ser emitida.

Período de liberação
da Guia ou...
Nr da autorização da
Guia ou...
Digitar o código do
beneficiário



Logo mais abaixo clicar no botão Listar autorizações.
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Para proceder o cancelamento da guia basta clicar no botão de cancelar Guia



Para executar o cancelamento, clicar no botão

Irá exibir a seguinte caixa de diálogo abaixo:

.

.
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Para fechar a caixa de diálogo, clicar no botão OK, e a guia estará sinalizada como cancelada,
na cor vermelha.

7. Edição de Guias de Consulta/SADT (DESABILITADA NESTA
VERSÃO)
Menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas
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Informar os filtros para a busca da Guia a Ser emitida.

Período de liberação
da Guia ou...
Nr da autorização da
Guia ou...
Digitar o código do
beneficiário



Logo mais abaixo clicar no botão Listar autorizações.



Para proceder à edição da guia basta clicar no botão de Editar Guia

.
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Estão permitidos alterar apenas os seguintes campos, caso seja necessário:








Tipo de Doença
Tempo da doença
Hipótese diagnóstica
Indicador de acidente
Tipo de Consulta
Tipo de saída
CID



Para executar a alteração das informações, clicar no botão

.
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Irá exibir a seguinte caixa de diálogo abaixo:

Para fechar a caixa de diálogo, clicar em no botão OK.

8. Exclusão de Guias de Consulta/SADT

Menu Emissão de guias -> Relação de Guias emitidas
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Informar os filtros para a busca da Guia a ser emitida.

Período de liberação
da Guia ou...
Nr da autorização da
Guia ou...
Digitar o código do
beneficiário



Logo mais abaixo clicar no botão Listar autorizações.



Para proceder à exclusão da guia basta clicar no botão de Excluir Guia

.



Informar o motivo da exclusão da guia

.
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Para executar a exclusão da Guia, clicar no botão
Irá exibir a seguinte caixa de diálogo abaixo:



Para fechar a caixa de diálogo, clicar no botão OK.

.

OBS: As guias do intercâmbio (outras UNIMEDs), só podem receber o
pedido de cancelamento, não podem ser excluídas do sistema, o processo de
exclusão só irá funcionar com as guias emitidas dos beneficiários da Unimed
de Mineiros. Conforme explicações no item 6 -Cancelamento de Guias de
Consulta/SADT.
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Para proceder o cancelamento da guia de Intercambio (outras Unimeds) basta clicar
no botão de cancelar Guia

.

9. Guias de Intercambio (Outras UNIMEDs)

O processo para liberação/cancelamento de guias de consulta e SADT para
beneficiários de intercâmbio (outras unimeds), é o mesmo já mencionado nos itens 1 Liberação de Consultas, 2 - Emissão de 2ª. via de Consultas, 3 - Liberação de Guias de SADT,
4- Emissão de 2ª. via de Guias de SADT, 5- Cancelamento de Guias de Consulta/SADT do
presente manual, porém deve-se atentar para a informação gerada na caixa de diálogo abaixo:





O processo de liberação/negativa das guias tem um quadro Auditoria/Intercambio que
deve ser acompanhado na tela liberação de guias do site, pois a guia pode demorar um
pouco para ser liberada/negada.
Para emissão da guia, após a liberação da Unimed Origem, basta clicar em ciente e a
mesma irá abrir para impressão.
Obs: Enquanto não clicar em ciente, não irá conseguir fazer a impressão da 2ª.via
da Guia.
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Guia aguardando a liberação da
Unimed Origem.

10.

Legenda do Status da Guia

Através da legenda do Status da Guia, tem como saber o andamento da mesma,
basta acompanhar o quadro de legenda, que ficou bem mais visível nesta versão. Cada cor
representa uma situação que se encontra a Guia, vejam as figuras abaixo:
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11.


Leitura/confirmação do status das guias

Quando as guias do intercambio (outras Unimeds), estiverem com o status de liberadas,
negadas ou canceladas, deve-se clicar em ciente para que seja efetuada a leitura
(confirmação) de que a mesma já foi arquivada no sistema e libere o espaço para as
próximas a ficarem com o mesmo status, caso contrário não irá conseguir visualizar as
guias (liberadas, negadas ou canceladas) mais recentes.
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Quando a guia está com o status de liberada, ao clicar em ciente, a mesma abrirá para ser
impressa, conforme explicado na sessão 1- Liberação de Consultas e 3 – Liberação de Guias de

SADT.




No que se refere às guias com status de negadas ou canceladas, estas desaparecem do
quadro Auditoria/Intercambio, apenas confirmando a leitura da sua situação.
Este processo existe e precisa ser realizado para melhorar o desempenho na localização
das guias a serem impressas.
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Fiquem atentos a este processo.

12.

Faturamento – Envio de arquivo XML

Menu Faturamento
Faturamento –>Envio de Arquivo XML



Ao selecionar a opção para envio de arquivos XML irá abrir a tela abaixo, onde deverá

informar versão do TISS
arquivo
XML
a

ser

enviado

, e selecionar o
para
faturamento

, e depois clicar no botão enviar
.
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Caso apresente erros, favor verificar os mesmos no relatório de erros e corrigi-los para
posterior tentativa de envio.

OBS: Caso queira utilizar a opção ambiente de teste basta deixá-la marcada e clicar no
botão enviar. O arquivo será apenas validado, porém não será enviado para faturamento.
Entretanto, poderá usá-la para testar o mesmo, verificando os erros e fazendo as
correções previamente, para que, ao enviar em definitivo o mesmo esteja validado e sem

erros.



Os prestadores que não estiverem ainda preparados com seus sistemas para o envio das
contas médicas pelo envio de arquivo TISS-XML, poderão optar pela opção de envio de
faturamento simplificado ou detalhado.

Acessar o Menu na opção Faturamento – Simplificado ou Detalhado conforme a figura
abaixo:
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Envio do Faturamento Simplificado:



Após selecionada a opção de faturamento simplificado, irá acessar a tela para selecionar
o período a ser enviado das contas médicas, informar o mesmo e clicar no botão listar

autorizações

, conforme o exemplo abaixo:
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Em seguida irá apresentar a lista das autorizações no período informado na tela anterior,
conforme a figura abaixo:



Existem duas opções no canto superior esquerdo da listagem para a seleção total das
contas para faturamento, que permitem marcar ou desmarcar todas
.
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Caso deseje apenas faturar algumas guias avulsas, basta selecionar clicando na caixa ao

lado

. Conforme a figura abaixo:
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Após escolhida a opção desejada para o envio do faturamento, basta clicar no botão faturar
guias marcadas



,conforme a figura abaixo:

Irá apresentar a tela abaixo com a opção para impressão do protocolo de envio. Para
imprimi-lo basta clicar na palavra aqui em azul.
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Caso necessite listar os protocolos de faturamentos gerados, basta acessar no menu a opção de
faturamento e item Protocolo de faturamento, conforme a figura abaixo:
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Clicando sobre o número do Protocolo é gerado um relatório onde pode ser visualizado o
conteúdo do mesmo, conforme a figura abaixo:
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Cancelamento de Guias – Faturamento simplificado
Menu Faturamento – Opção Cancelamento

O Cancelamento de faturamento de guia é bem simples, basta informar o número da
autorização que foi informada e clicar no botão
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Após irá gerar um protocolo de confirmação que a guia foi retirada do faturamento. Irá
apresentar a tela abaixo com a opção para impressão do protocolo. Para imprimí-lo
basta clicar na palavra aqui em azul.

Obs.: Lembrando que só será permitido remover do faturamento simplificado apenas as
guias que ainda não tiveram seu lote fechado. Após o fechamento do lote, não será mais
permitido a remoção de qualquer guia.

