
 

 

Dicas para 

 

Autorizações 



Identidade Organizacional 

Negócio 

“Promover saúde e qualidade de vida.” 

 

Missão 

“Promover saúde e qualidade de vida aos nossos clientes, gerando 

prosperidade e satisfação aos cooperados.” 

 

Valores 

• Ética 

• Comprometimento 

• Humanização dos Serviços 

• Satisfação do Cooperado 

• Inovação 

• Responsabilidade Social 

• Excelência em Gestão 

 



MODELOS DE CARTÃO 



IMPORTANTE 



TIPOS DE PLANOS 



CONSULTAS/EXAMES 



DEMAIS SADT 



AUTORIZADOR WEB 

www.unimedsjc.coop.br 



EXAMES QUE NECESSITAM DE AUTORIZAÇÃO 



SOLICITAÇÕES VIA 0800 

Tecle... 
 
 
Autorizações 
 
 
 Suporte Autorizador On Line (AOL) 
 
 
Suporte Faturamento Eletrônico (SFE) 
 



SERVIÇOS VIA 0800 

A Central de Atendimento recebe mais de               

28.138 mil     ligações por mês 

Você sabia?  

 Autorizações de SADT e procedimentos,  verificar 

se o cooperado está credenciado para realização, 

se houver  alguma restrição no WAC ligar no 0800 

e para análise circunstancial onde resultará em 

autorização ou orientação específica. ( Ex: 

quantidade excedida se faz necessário enviar Guia  

TISS com CID para análise do médico auditor, que 

poderá autorizar  ou solicitar um relatório médico. 

 Informações contratuais dos 

beneficiários/Elegibilidade 

 Revalidação de Guias (...) 

 Informações sobre a rede de serviço 

 Informações Guia Médico 



AO LIGAR TENHA SEMPRE EM MÃOS 

 

 Código do cartão do cliente 

 Código do prestador executante ou CRM 

 CRM do médico solicitante 

 Código do procedimento (TUSS) 

  Nos casos de clientes Unimed SJ Campos, onde 

há restrições circunstancial para autorização, Ex: 

cartão danificado, vencido, trocou o cartão, via 

errada, ou qualquer outra situação restritiva, por 

favo, contatar o 0800.707.1019 para análise e 

possível autorização e ou orientação. 

  Não autorizamos para datas retroativas. 



INTERNAÇÕES 

CENTRAL DE VAGAS URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – (12)-2139-4080 

 Toda internação de urgência/emergência, deve ser realizada via Central de Vagas 

 Caso o cliente esteja no prestador e necessite de internação CLÍNICA IMEDIATA, a 

solicitação da vaga deve ser  feita por  relatório médico, enviado à Central de Vagas, pelo 

e-mail centraldevagas@unimedsjc.coop.br, , se não for possível o envio pelo e-mail, 

temos a opção do FAX-(12) 2139-4133. Após o envio da solicitação (e-mail ou FAX), 

sempre contatar a Central de Vagas para confirmar o recebimento, no telefone- (12) 

2139.4080, onde se dará o início do processo de prospecção de vagas. 

 Se a internação for cirúrgica, o pedido deve ser efetivado no SAE 

 A Central de Vagas retornará seu pedido, informando o local e leito que receberá o 

beneficiário. 

 INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS ELETIVAS 

 Solicitação para atendimento em nossa Rede Credenciada deve ser feita pelo SAE 

 Nunca agendar a cirurgia sem a liberação prévia da Unimed 

 Nas solicitações , fornecer detalhes do quadro clínico e histórico. Isso agiliza a análise da 
auditoria médica. 

 

 

mailto:centraldevagas@unimedsjc.coop.br


CLIENTES DE INTERCÂMBIO 



CLIENTES INTERCÂMBIO 



CLIENTES INTERCÂMBIO 

GAT (GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO) 

 

 Clientes de outras Unimeds, podem apresentar este tipo de guia para 

atendimento. 

 Desde que esta guia, esteja preenchida com o código TUSS correto (do 

que será realizado) o cliente deve ser atendido normalmente. 

 

Esse cliente, não deve ser encaminhado às Unidades Administrativas 

da Unimed, para validar essa autorização emitida pela Unimed de 

Origem. 

 

 

 

 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

** Este cronograma encontra-se disponível dentro da Intranet do Cooperado, na opção FORMULÁRIOS – 

CALENDÁRIOS - Calendário de Pessoa Física do 1º e 2º Semestre do ano correspondente. 

 

** No caso de clinicas (Pessoa Jurídica)  o calendário é disponibilizado individualmente para cada clinica. 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

Quais guias devem ser entregues? 
 

 

 Clientes Pré-Pagamento ( inicio da carteirinha 004): NÃO PRECISA enviar documento 

físico  guia TISS de consulta, exceto ocorra alguma problema no AOL ( Ex. sistema 

indisponível), nesse caso é preciso enviar ( Atenção ao comunicado abaixo).Fig.02 

 

 Clientes Intercâmbio ( Inicio da carteirinha diferente de 004): NÃO PRECISA enviar 

documento físico, guia TISS de consulta, além da execução pelo AOL, SALVO exceções 

conforme será informado mais abaixo.   

 

 Clientes Custo Operacional ( Inicio da carteirinha  004): É NECESSARIO  enviar 

documento físico, guia TISS de consulta, além da execução pelo AOL , abaixo segue relação 

das empresas de custo operacional.Fig.01 

 Obs. 1: Todas as guias das empresas de Custo Operacional abaixo devem ser 

enviadas para a Unimed. 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

PLANO MODALIDADE RAZÃO SOCIAL

ENF REGULAMENTADO 0004 46 00012 ABET - ASSOC BENEF DOS EMP EM TELECOMUNICACOES

APTO REGULAMENTADO 0004 46 00013 ABET - ASSOC BENEF DOS EMP EM TELECOMUNICACOES

ENF NÃO REGULAMENTADO 0004 40 00034 CIPAX MEDICINA DIAG PATOLOGIA

ENF NÃO REGULAMENTADO 0004 40 00377 CIPAX MEDICINA E SAUDE LTDA

ENF REGULAMENTADO 0004 46 00018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

ENF REGULAMENTADO 0004 45 03084 LP DISPLAYS AMAZONIA LTDA

0004 46 00025 GARANTIA SAÚDE

APTO/ENF REGULAMENTADO JONHSON & JONHSON

ATENÇÃO: Todas as contas/guias das empresas acima de Custo Operacional devem ser enviadas para a Unimed SJC, 

ou seja, não basta passar somente no AOL, além de passar pelo AOL é preciso encaminhar também o documento físico ( guias).

CÓDIGO

EMPRESAS CONTRATANTES EM CUSTO OPERACIONAL

TERMOS

Fig.01 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

Fig.02 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

Como proceder quando ficar sem sistema: 

  

Clientes 0004 e Custo Operacional >>> Ligar no 0800 da Unimed 

para pegar a senha de autorização para o atendimento, fazer a guia 

manual e enviar na data de entrega conforme calendário  

  

Clientes Intercâmbio >>> O 0800 não da senha para clientes de 

Intercâmbio, então para esses casos é necessário fazer a guia 

manual e escrever na guia o motivo pelo qual está sendo enviado 

guia manual. 

  

Atenção: Ressaltamos novamente que a utilização da guia 

manual é somente em caso de contingência  



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

PARA EVITAR DEVOLUÇÕES E GLOSAS NAS CONSULTA/EXAMES É NECESSÁRIO E 

OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO CORRETO DOS SEGUINTES DADOS:  

 Código do Cliente; 

 Nome do cliente; 

 Senha de autorização ( no caso dos 

procedimentos que necessitam);  

 CRM e carimbo do médico solicitante;  

 Data de realização do atendimento; 

 Assinatura do cliente; 

 Assinatura, CRM e carimbo do médico 

executante; 

 

 Código do procedimento/insumo 

completo; 

 Descrição do procedimento/insumo; 

 Quantidade do procedimento/insumo; 

 Não se esquecer de preencher de 

forma legível as informações do 

cliente como: código, nome completo, 

empresa e Unimed a qual pertence, 

validade da senha de autorização; 

 Enviar documentos sem rasuras e em 

boas condições de manuseio. 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

 Todas as guias de atendimentos deverão, 
obrigatoriamente, ser entregues dentro do prazo 
máximo de 30 dias; 

 No caso da AVAMP, é obrigatório anexar a guia de 
autorização emitida pela empresa, sem rasuras; 

 Observar a data de emissão nas autorizações da AVAMP, 
pois são válidas por exatamente 30 dias corridos; 

 Enviar a guia de autorização AVAMP junto com as guias 
TISS da Unimed; 

 No caso dos CORREIOS não precisa mais da Guia de 
Autorização, porem é obrigatório o envio da guia física  
(guia TISS). 

 

Observações importantes: 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

Observações importantes: 

No cartão de identificação do cliente, checar atentamente as seguintes 

informações: 

 Validade do cartão; 

 Carência; 

 Se o atendimento é restrito a uma determinada área de ação; 

 Verificar o verso do cartão de identificação; 

 Acomodação. 

Observar prazo de retorno para consulta, conforme: 

 30 dias para clientes da Unimed SJCampos.  

 20 dias para clientes pertencentes a outras Unimeds             

(Intercambio); 

 20 dias para as empresas de Custo Operacional da 

Unimed SJCampos; 

 20 dias para clientes da Unimed SJCampos – Na 

Especialidade de Pediatria.  



Quando for atendimento de beneficiário de outra Unimed (Intercâmbio) 

e ele não estiver cadastrado na nossa base de dados, irá aparecer à 

mensagem abaixo: 

 



Após confirmar que o beneficiário é da Unimed que está aparecendo na mensagem, clicar em 
ok e posteriormente clicar no menu “Manut. Benef. Outras Unimeds” e realizar o cadastro 
do beneficiário, conforme segue: 

 Nome: Idêntico ao que consta no cartão do beneficiário, em letra maiúscula, não pode 
ter acento, cedilha, ponto ou vírgula; 

 Data de Validade: Conforme cartão. Caso no cartão não conste data de validade, 
cadastrar com o último dia do ano corrente. O ano tem que ser digitado com os 4 dígitos; 

 Sexo: Feminino ou Masculino; 
7 Data de Nascimento: Conforme cartão. Digitar o ano com 4 dígitos; 

Os demais campos são opcionais. 

Após preencher os campos necessários, clicar em , finalizando o processo. 



Quando der a mensagem abaixo: 

 

Clicar no menu “Manut. Benef. Outras Unimeds”, alterar o campo “Data de Validade” e 
verificar se os campos NOME, SEXO e DATA DE NASCIMENTO estão corretos e alterar se 
necessário. Os demais campos são opcionais. 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

Após preencher os campos necessários, clicar em , finalizando o processo. 
 
Quando aparecer a mensagem abaixo, a alteração estará concluída, podendo reiniciar o 
processo de execução. 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 



NÚCLEO DE CONTAS MÉDICAS 

** Este formulário encontra-se disponível dentro da Intranet do Cooperado, na opção FORMULÁRIOS –  

Formulário de Recurso de Glosas. 


