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1. Disposições Gerais
• Recomendamos a utilização do navegador Google Chrome.

• Para os clientes que possuírem autorização manual para atendimento e o código do Cartão iniciar 
com 004 77 não há necessidade de utilização do Sistema Autorizador Online, o envio do faturamento 
será manual.

• O atendimento do cliente não poderá ser prejudicado em hipótese alguma, no fi nal deste manual 
constam as ações que deverão ser tomadas em cada caso de insucesso na coleta e utilização da 
biometria.

1.1. Público Alvo
A obrigatoriedade de Coleta da Biometria será de forma gradativa, iniciando pelos consultórios na 
cidade de São José dos Campos, expandindo posteriormente para as demais cidades da área de 
atuação da Unimed São José dos Campos.

A Biometria será solicitada apenas para os clientes da Unimed São José dos Campos (004) com 
idade entre 7 e 65 anos.

2. Cadastramento da Biometria
Digite ou passe o cartão do cliente no campo “carteira” e pressione a tecla Tab .                                       
Irá aparecer a identifi cação do cliente.

Se o cliente não possuir a Biometria cadastrada, irá abrir a tela abaixo para cadastramento:

IMPORTANTE: Observe o que está escrito na imagem em destaque:  “Captura utilizando TSA” ou 
“Captura utilizando Java Applet”.
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Se estiver escrito “Captura utilizando Java Applet”, entrar em contato com a área de Tecnologia da 
Informação. Vide contatos no fi nal deste manual.

A biometria deverá ser cadastrada em DOIS dedos, sendo o indicador da mão esquerda e o indicador 
da mão direita.

Ao abrir a tela abaixo, pressione o botão correspondente ao dedo que será coletada a impressão 
digital, por exemplo: Indicador da Mão Esquerda.

Neste momento irá acender uma luz vermelha no leitor biométrico.
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Solicite que o cliente encoste o dedo correspondente no leitor e aguarde aparecer a tela a seguir:

Repita o processo com o mesmo dedo da outra mão. Depois de coletada a biometria das duas mãos, 
clique em “Salvar”.
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3. Biometria já cadastrada

Digite ou passe o cartão do cliente no campo “carteira” e pressione a tecla Tab                    . 

Aparecerá a identifi cação do cliente.

Se o cliente já possuir a Biometria cadastrada, abrirá a tela a seguir para identifi cação: 

O sistema exibirá a mensagem a seguir:

Clique em “Ok”.

Digite ou passe o cartão do cliente no campo “carteira” e pressione a tecla Tab                    . 
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O sistema exibirá os dedos que estão cadastrados, o cliente pode escolher qual dedo ele irá utilizar 
para identifi cação.

Clique em “Autenticar” e Solicite que o cliente encoste o dedo correspondente no leitor e aguarde 
aparecer a tela a seguir:

Após a autenticação, o atendimento será liberado e o sistema exibirá e mensagem de “Biometria 
Encontrada”.

Não há necessidade de identifi cação dos dois dedos, apenas um. 

Clicar no menu desejado.

4. Observações

4.1. Está aparecendo a mensagem “Captura utilizando Java Applet”
Entrar em contato com a área de Tecnologia da Informação.
De segunda à sexta das 8h às 17h através dos seguintes contatos:
Telefone: 0800 707 1019 (opção 2) ou (12) 2139-4172.
E-mail: suporte.prestador@unimedsjc.coop.br.
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4.2. Impossibilidade TEMPORÁRIA de coleta de Biometria
Caso o cliente tenha esquecido o Cartão do Plano de Saúde ou esteja impossibilitado, 
temporariamente, de coletar a impressão digital (por exemplo: está com o braço quebrado ou com 
curativo no dedo) entrar em contato com a Central de Atendimento: 0800 707 1019 (opção 1).

4.3. Impossibilidade PERMANENTE de coleta de Biometria
Caso não seja possível coletar a impressão digital de um ou ambos os dedos indicadores, deverá 
ser coletada a impressão do polegar.
Caso não seja possível coletar a impressão digital de um ou ambos os polegares, coletar em outro 
dedo, mas SEMPRE coletar o mesmo dedo da mão esquerda e direita.
Caso não seja possível cadastrar nenhuma digital, entrar em contato com o 0800 707 1019, 
opção 1, e solicitar autorização para o atendimento e, posteriormente, encaminhe o cliente a Sede 
Administrativa em São José dos Campos, munido do Atestado Médico, para alteração do cadastro 
da biometria.

4.4. A Biometria foi bloqueada
Haverá 3 tentativas de leitura da biometria, após a 3ª tentativa sem sucesso, a impressão digital do 
cliente será bloqueada.
Se isso ocorrer, entrar em contato com o 0800 707 1019, opção 1, e solicitar autorização para 
o atendimento e, posteriormente, encaminhe o cliente a Sede Administrativa em São José dos 
Campos para cadastramento de uma nova biometria.

4.5 Problemas com Leitor de Cartão/Biometria
Caso não seja possível o atendimento via sistema por falha, defeito ou quebra do Leitor de Cartão 
e/ou Biometria, entre em contato com o 0800 707 1019, opção 1, e solicite autorização para o 
atendimento. 
A Central de Atendimento irá direcionar a necessidade de troca do leitor para a área de Tecnologia 
da Informação. 

5. Tipos de dúvidas e áreas responsáveis

5.1. Central de Atendimento 
Dúvidas como:
• Cliente esqueceu o Cartão do Plano de Saúde;
• Meu leitor de cartão está com defeito ou quebrado (Cliente aguardando atendimento);
• Não foi possível coletar a impressão digital do cliente;
• A impressão digital do cliente foi bloqueada;
• Apareceu a seguinte mensagem de erro ao enviar a guia:
- Necessita documento da empresa;
- Pendente. Necessária análise da Auditoria Médica p/ liberação do atendimento.
Entrar em contato com a Central de Atendimento (Atendimento 24 horas):
Através do telefone: 0800 707 1019 (opção 1).

5.2. Tecnologia da Informação
Dúvidas como: 
• Mensagem: “Captura utilizando Java Applet”
• Esqueci a senha de acesso;
• Não consigo entrar no sistema;
• Meu leitor de cartão está com defeito ou quebrado (Sem cliente aguardando atendimento).
Entrar em contato com a área de Tecnologia da Informação.
De segunda à sexta das 8h às 17h através dos seguintes contatos:
Telefone: 0800 707 1019 (opção 2) ou (12) 2139-4172.
E-mail: suporte.prestador@unimedsjc.coop.br
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