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Esse material serve de apoio para inserção de documentação no 

Top Saúde para Autorizações, divido pelas seguintes categorias: 

 

 

SADT 

 

o Relatório médico com justificativa orientado pelos critérios da DUT, código TUSS, 

quantidade solicitada; 

o Laudo de exames comprobatórios. 

 

 

INTERNAÇÕES  

 

INTERNAÇÕES CLÍNICAS:  

o Relatório médico;  

o Laudos/ Imagens radiográficas complementares; 

o Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto. 

 

PRORROGAÇÃO DE DIÁRIAS: 

o Relatório médico justificando o período de internação, identificação do 

segurado, tipo de acomodação, data de internação e alta. 

 

EXAMES E PROCEDIMENTOS: 

o Relatório médico detalhado, contendo data do evento e quantidade. 

 

 

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS DE URGÊNCIA: 

SEM OPME:  

o Relatório médico;  

o Laudos/ Imagens de exames complementares; 

o Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto.  
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COM OPME:  

o Relatório médico; 

o Laudos/ Imagens radiográficas complementares; 

o Relação de OPMES; 

o Justificativa detalhada para cada um dos OPME(s) solicitado(s); 

o Três opções de fabricantes para cada OPME solicitado; 

o Justificar por escrito a existência de fabricante exclusivo e a necessidade 

específica desse OPME (se necessário); 

o Informar a forma de cobrança dos honorários dos profissionais 

envolvidos. 

 

OPME 

 

CIRURGIAS ELETIVAS/URGÊNCIA COM OPME 

o Relatório médico; 

o Laudos/ Imagens radiográficas complementares; 

o Relação de OPMES; 

o Justificativa detalhada para cada um dos OPME(s) solicitado(s); 

o Três opções de fabricantes para cada OPME solicitado; 

o Justificar por escrito a existência de fabricante exclusivo e a necessidade 

específica desse OPME (se necessário); 

o Informar a forma de cobrança dos honorários dos profissionais envolvidos. 

 

ONCOLOGIA 

 

QUIMIOTERAPIA 

o Preenchimento completo da guia TISS; 
o Relatório médico; 
o Laudos de exames (Anatomopatológico, Imuno-histoquímica, laudos de exames 

de imagem). 
o  

Mudança de esquema de quimioterapia por progressão de doença ou efeito colateral 
do esquema em uso:  

o Relatório médico detalhado (com a linha de tratamento, o tipo de quimioterapia, 
os efeitos colaterais do esquema anterior e laudos de exames comprobatórios 
do diagnóstico das metástases). 
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RADIOTERAPIA 

o Preenchimento completo da guia TISS; 
o Relatório médico; 
o Laudos de exames (Anatomopatológico, Imuno-histoquímica, laudos de imagem 

da topografia a ser irradiada). 

 

 

*** Para mais informações, consultar o MANUAL DE OPERAÇÕES REDE REFERENCIADA 

2020, localizado no site da Seguros Unimed. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

o Top Saúde: http://v12topsaude.segurosunimed.com.br 
o Central de Relacionamento Nacional: (011) 3003-5303, opção 1, em seguida 

digite 2. 

 

 


