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BEM-VINDO A SEGUROS UNIMED! 

Com o propósito de cuidar para transformar, a Seguros Unimed é o grupo segurador e braço financeiro 

do sistema de cooperativas médicas Unimed, presente em todo o país.  

 

Com uma trajetória de 30 anos no mercado, a Companhia atende a 6 milhões de segurados nos segmentos 

de Saúde, Odontologia, Vida, Previdência e Ramos Elementares – voltados a Seguros Patrimoniais e de 

Responsabilidade Civil Profissional. Desde 2019, atua também na gestão de recursos financeiros para o 

sistema cooperativista, com a criação da InvestCoop Asset Management.  

 

O grupo conta com mais de 1,4 mil colaboradores diretos e indiretos em São Paulo, além de 22 escritórios 

regionais. 

 

Seja bem-vindo ao time de prestadores de serviços da Seguros Unimed! 

E este Manual aproximará a nossa comunicação, facilitando a operacionalização de nossos produtos e 

contribuindo para agilizar o atendimento aos nossos segurados. 

Aqui, você encontrará orientações importantes para utilizar diariamente. Recomendamos uma leitura 

criteriosa a fim de assegurar a satisfação de todos que integram essa parceria. 
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IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO 
 

A identificação do segurado e sua elegibilidade para atendimento são determinadas, obrigatoriamente, pela 

apresentação de seu cartão de identificação (carteirinha) do seguro-saúde, acompanhada de um documento de 

identidade com foto do usuário. 

No ato do atendimento conferir os seguintes dados: 

▪ Carteira de identificação do plano é azul e inicia-se com “0994” 

▪ Documento com foto 

▪ Validade da carteira 

A Seguros Unimed também disponibiliza o cartão virtual para identificação do segurado, válido em todo território 
nacional. O modelo virtual proporciona ainda mais segurança e praticidade aos atendimentos, pois contempla 
todas as informações do beneficiário, garantindo maior elegibilidade. Basta apresentar o cartão virtual pelo 
aplicativo, acompanhado por um documento oficial com foto. 
 

Caso o segurado não esteja portando o cartão de identificação, o prestador poderá entrar em contato conosco via 

Central de Relacionamento. 

 

 

 

DADOS DO CARTÃO 

O cartão de identificação apresenta os dados preliminares para verificação da modalidade do seguro, do plano 

permitido ao usuário, da vigência, bem como as informações necessárias para o preenchimento das guias de 

cobrança pelo referenciado, conforme campos abaixo:  

 

• Matrícula do segurado 

• Data de validade do cartão 

• Nome do segurado 

• Nome do estipulante (nome da empresa  

                 contratante do produto saúde) 

• Tipo de plano do segurado 
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COMO FAZER A ELEGIBILIDADE 

 

O referenciado dever validar a elegibilidade do usuário a cada atendimento, conforme ferramenta disponibilizada 

no sistema Top Saúde.  

Em caso de indisponibilidade do sistema, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento pelo telefone: 

(011) 3003-5303, opção 1, em seguida digite 1.  

 

 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PRESTADOR 

Tem como objetivo prestar atendimento telefônico, esclarecendo dúvidas referentes as solicitações de senhas e 

coberturas do segurado.  

Canais de Comunicação  

▪ Central de Relacionamento Nacional (011) 3003-5303, opção 1, em seguida digite 2. 

 

ASSUNTOS TRATADOS PELO TELEFONE: 

O contato por telefone permite a resolução dos seguintes assuntos:  
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▪ Senhas para internação de urgência e realização de contato médico  

▪ Elegibilidade do cartão do segurado: plano, carência, número e validade 

▪ Remoção  

 

REMOÇÃO TERRESTRE  

Inserir a solicitação de remoção via canal Fale Conosco e anexar os seguintes documentos:  

• Relatório médico com estado clínico atual 

• Motivo da remoção 

• Tipo de ambulância 

• Tipo de vaga;  

• Peso e altura 

• Nome, endereço e contato do prestador de origem 

• Nome e contato do acompanhante 

 

Após a solicitação via Fale Conosco, entre em contato com a Central de Relacionamento no (011) 3003-5303, opção 

1, em seguida digite 2 e informe o número do protocolo. 

 

PRAZO PARA ANÁLISE DE REMOÇÃO 

O prazo para análise do procedimento de remoção é imediato. 

 

LIBERAÇÃO DE SENHA 

O fluxo para liberação de senha deverá ser seguido, respeitando os prazos regulatórios da RN 395/2016 da ANS, e 

regramentos impostos para o envio da documentação. 

VALIDADE DA GUIA DE AUTORIZAÇÃO  

A guia de autorização possui validade de 30 dias a partir da data de sua emissão, exceto nos casos de alteração no 

contrato do usuário (rescisão, exclusão) anterior a este prazo. 

Atenção: A data da vigência do contrato não é a vigência do cartão.  
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REVALIDAÇÃO DA GUIA DE AUTORIZAÇÃO  

A revalidação da guia de autorização serve para conceder uma nova data de validade à guia, cuja validade anterior 

expirou. Esse processo aplica-se estritamente nas situações em que não há qualquer alteração no processo já 

autorizado, ou seja, a nova guia emitida será exatamente igual à guia vencida.  

Documentação necessária para revalidação: 

• Segurado ELEGÍVEL  

• Equipe cirúrgica  

• Local para realização (Prestador)  

• Proposta cirúrgica (códigos TUSS ou CBHPM)  

• Materiais (tipo, quantidade, fornecedor, registro ANVISA, valor e forma de faturamento) 

Uma guia com validade expirada que apresentar qualquer diferença entre a autorização prévia e a nova proposta 

não poderá ser revalidada. Caberá, nessa situação, uma nova solicitação de autorização com envio dos novos 

documentos/ exames.  

A revalidação só pode ser feita uma vez e em até 60 dias da data da primeira autorização. 

 

AUTORIZAÇÃO RETROATIVA PARA SERVIÇOS E/ OU ITENS JÁ FATURADOS  

Não emitimos autorização retroativa para serviços ou itens já faturados. Nessa situação, em que o serviço e/ou 

item não possui autorização e por essa razão foi glosado, após o faturamento da conta o seu tratamento se dará, 

exclusivamente, via Recurso de Glosa. 

INTERNAÇÕES /CIRURGIAS ELETIVAS 

As solicitações referentes a internações /cirurgias eletivas devem conter as informações e documentos necessários 

para análise de autorização. Existem dois critérios de solicitação, com ou sem material especial. A solicitação deverá 

ser realizada por meio do sistema Top Saúde (anexar os documentos pertinentes). Após realizar a solicitação, 

acompanhar via Top Saúde a liberação da guia de autorização. 

Segue a documentação necessária para cada tipo de solicitação. 

Cirurgias Eletivas sem OPME: 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome e nº do cartão) 
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• Diagnóstico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto por código solicitado da tabela CBHPM/ TUSS 

com quantidades de códigos solicitados 

• Laudos complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos casos em que o diagnóstico 

seja exclusivamente clínico 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

Cirurgias Eletivas com OPME 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome, nº do cartão e telefone) 

• Diagnóstico 

• Laudos/Imagens de exames complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos casos 

em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto por código solicitado da tabela CBHPM/TUSS 

com quantidades de códigos solicitados 

NOS CASOS QUE PRECISAREM DE OPME:  

Deverá, obrigatoriamente, ser enviado relatório do médico assistente contendo: 

*justificativa detalhada para cada um dos OPME(s) solicitado(s) 

*Três opções de fabricantes para cada OPME solicitado, conforme Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1956/2010. Note que fabricante não é o mesmo que fornecedor/distribuidor de OPME 

*nos raros casos em que não exista três opções de fabricantes do material solicitado, justificar por escrito a 

existência de fabricante exclusivo e a necessidade específica desse OPME 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

• Nome do segurado e contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail 

Informar a forma de cobrança dos honorários dos profissionais envolvidos - cirurgião, auxiliares e anestesista, se: 

• Hospital (via conta hospitalar) 

• Médico Credenciado (direto a Seguros Unimed) 
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• Segurado/Particular (via reembolso) 

 

O prestador deverá enviar relação de OPME contendo: 

• Descrição dos itens 

• Quantidade 

• Registro ANVISA 

• Indicação de três fabricantes e orçamento com valor unitário e total (sem acréscimo de taxa acordada) 

 

• Em ambas as solicitações de cirurgias, com ou sem OPMEs, no documento deverão conter:  

✓ Identificação do Prestador (nome, telefone, e-mail para contato) 

✓ Regime de atendimento (eletivo, urgência/emergência)  

✓ Data do evento.  

 

PRAZOS PARA ANÁLISE DE INTERNAÇÃO/CIRURGIAS ELETIVAS  

• A autorização para cirurgias ou procedimentos eletivos com ou sem OPMEs seguirá o prazo estipulado pela 

RN 395/2016 da ANS ou outra regulamentação que a substituir. 

 

Importante: A documentação deve vir completa para não impactar o prazo de atendimento ao segurado. 

 

INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRURGIAS DE URGÊNCIA 

As solicitações referentes a internações /cirurgias de urgência devem conter as informações e documentos 

necessários para análise de autorização. Existem dois critérios de solicitação, com ou sem material especial. A 

solicitação deverá ser realizada por meio do sistema Top Saúde (anexar os documentos pertinentes), após realizar 

a solicitação, entrar em contato com a Central de Relacionamento (11) 3003-5303, opção 1, em seguida digite 2, e 

informe o número do pedido para realização do contato médico. 

A seguir, a documentação necessária para cada tipo de solicitação.  

 

INTERNAÇÕES CLÍNICAS: 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome e nº do cartão) 
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• Diagnóstico 

• Justificativa para o tratamento 

• Laudos/ Imagens radiográficas complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos 

casos em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto 

• Nome do médico, nº do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e data 

• Nas internações de urgência o contato médico com a Central de Regulação 24 horas é necessário para que 

seja procedida a autorização imediata da guia 

INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS DE URGÊNCIA COM OU SEM OPME 

 Sem OPME:  

• O prestador executante deverá preencher o código do prestador solicitante no campo solicitante do Top 

Saúde 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome e nº do cartão) 

• Diagnóstico 

• Laudos/ Imagens de exames complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos casos 

em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto, por código solicitado da tabela CBHPM/ TUSS 

com quantidades 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

Com OPME: 

• O prestador executante deverá preencher o código do prestador solicitante no campo solicitante do Top 

Saúde 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome, nº do cartão e telefone) 

• Diagnóstico 

• Laudos/ Imagens radiográficas complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos 

casos em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 
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• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto, por código solicitado da tabela CBHPM/ TUSS 

com quantidades 

• Deverá obrigatoriamente ser enviado relatório do médico assistente contendo: 

• *justificativa detalhada para cada um dos OPME(s) solicitado(s) 

• *Três opções de fabricantes para cada OPME solicitado, conforme Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1956/2010. Note que fabricante não é o mesmo que fornecedor/distribuidor de OPME 

• *nos raros casos em que não exista três opções de fabricantes do material solicitado, justificar por escrito 

a existência de fabricante exclusivo e a necessidade específica desse OPME 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

 

O Prestador deverá enviar a relação de OPMES contendo: 

• Descrição dos itens 

• Quantidade 

• Registro ANVISA 

• Indicação de três fabricantes e orçamento com:  

o Valor unitário e total (sem acréscimo da taxa acordada) 

• Em ambas as solicitações, no documento deverão conter:  

✓ Identificação do Prestador (nome, telefone, e-mail para contato) 

✓ Regime de atendimento (eletivo, urgência/emergência)  

✓ Data do evento  

Forma de cobrança dos honorários dos profissionais envolvidos - cirurgião e anestesista -, se: 

• Hospital (via conta hospitalar) 

• Médico Credenciado (direto a Seguros Unimed) 

• Segurado/Particular (via reembolso) 

 

PRAZOS PARA ANÁLISE INTERNAÇÃO E CIRURGIAS DE URGÊNCIA  

O prazo para liberação de Internações/Cirurgias de urgência é imediato após o contato médico. A solicitação 

retroativa, decorrente da internação, seguirá os prazos abaixo, após recebimento de toda a documentação 
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comprobatória incluindo relatório médico, descritivo cirúrgico e laudos e/ou imagens de exames relevantes ao 

diagnóstico pré e pós procedimento: 

• Cirurgia sem OPME, solicitação posterior ao procedimento terá o prazo de até 10 dias úteis 

• Cirurgia com OPME, solicitação posterior ao procedimento terá o prazo de até 20 dias úteis 

• Medicamentos (incluindo os oncológicos) pós utilização terá o prazo de até 10 dias úteis 

• Exames/procedimentos não cirúrgicos e terapias terão o prazo de até 10 dias úteis 

 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Os procedimentos devem ter a sua elegibilidade feita por meio do TOP SAÚDE. 

Para os eventos que requerem análise técnica/administrativa (diretriz/rol) o sistema direcionará automaticamente 

para a equipe de Autorizações da Seguros Unimed. 

 

SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPIAS (SADT) 

Os exames devem ter a sua elegibilidade feita por meio do TOP SAÚDE. 

Para os eventos que requerem análise técnica/administrativa o sistema direcionará automaticamente para a equipe 

de Autorizações da Seguros Unimed. 

 

Tratamentos especiais e procedimentos com DUT: 

Relatório médico com justificativa orientado pelos critérios da DUT (Anexo 2 da ANS), código TUSS, quantidade 

solicitada e laudo de exames comprobatórios.  

 

Quimioterapia: 

 

Para autorização de quimioterapia é necessário o envio dos seguintes documentos: 

 

• Preenchimento completo da guia TISS: 
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o O campo dose é para cada dose  

o O campo frequência é o número de doses do ciclo  

o O campo via corresponde a via de administração – INTRATECAL ou INTRAVENOSO ou SUBCUTÂNEO 

etc.  

o O campo dose deve ser preenchido com mg, g, ampola etc. 

 

 

• Relatório médico que norteou a conduta solicitada  

• Laudos de exames (anatomopatológicos da biópsia e/ou procedimento cirúrgico, laudos de exames de 

imagem, imunohistoquímica para hormonioterapias e tratamentos com alvo molecular definido) 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

 

Para quimioterapia e hormonioterapia via oral será necessário o envio de receita médica atualizada 

mensalmente, contendo medicamento com posologia e data do evento. 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

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

• Deverão ser enviados relatório médico detalhado do caso, 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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• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data. 

 

 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

 

 

 

Radioterapia 

 

• Preenchimento completo do anexo da guia TISS: 

o Indicar a técnica a ser utilizada (2D, 3D, IMRT, etc.) 

o Indicar o(s) local(is) a ser(em) irradiado(s) 

o Número de campos (Item 34 do anexo TISS) 

o Dose por dia (Item 35 do anexo TISS) 

o Dose total (Item 36 do anexo TISS) 

o Número de dias (Item 37 do anexo TISS) 

o Data prevista para início do tratamento (Item 38 do anexo TISS) 

Abaixo guia TISS com os campos de preenchimento obrigatório: 

 

 

 

 

o Códigos dos procedimentos com respectivas quantidades totais 
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• Laudos de exames (anatomopatológicos da biópsia e/ou procedimento cirúrgico, de imagem da topografia 

a ser irradiada)  

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

Tratamento de suporte em Oncologia: 

• Para análise de suporte medular 

o Terapia para anemia relacionada ao uso de antineoplásicos com estimuladores da eritropoiese 

▪ É necessário apresentar laudo do hemograma atualizado 

o Terapia para profilaxia e tratamento da neutropenia relacionada ao uso de antineoplásicos com 

fatores de crescimento de colônias de granulócitos 

▪ É necessário apresentar laudo de hemograma atualizado, data da quimioterapia anterior e 

relatório médico que norteou a solicitação 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

Diálise e Hemodiálise 

Relatório médico com justificativa para o tratamento, código TUSS e quantidade solicitada e datas de realizações. 
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Imunobiológico 

Relatório médico com: 

 

• Critérios de indicação de acordo com a Diretriz de Utilização nº 65 do Anexo II da RN 428/2017, rol vigente 

da ANS 

• Relato dos tratamentos anteriores com doses, temporalidade de uso e eventos adversos 

• Índice de atividade da doença atual 

• Laudos de exames que corroborem com o tratamento proposto 

o Receita médica atualizada contendo medicamento a ser utilizado com posologia e data da aplicação 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

 

Além das informações supracitadas, no documento deve conter:  

• A identificação do segurado (nome, telefone para contato com o segurado e número do cartão) 

• A identificação de um contato administrativo para retorno (nome, telefone, e-mail corporativo do 

setor/grupo, não utilizar e-mail corporativo individual) 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

PRAZOS PARA ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS  

• Serviços de diagnóstico em análises clínicas o prazo é imediato ou em até 3 dias úteis 

• Demais serviços de diagnóstico e terapia em regime de ambulatório imediato ou em até 5 dias úteis 

• Procedimentos de alta complexidade (quimioterápicos e com diretriz de utilização) em até 10 dias úteis 

 

PRAZO DE VALIDADE DOS PEDIDOS DE EXAMES 

O prazo de validade dos pedidos médicos é de 30 dias.  

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO  

1º Top Saúde: http://v12topsaude.segurosunimed.com.br 

2º Central de Relacionamento – telefone: (011) 3003-5303 (24h) 

http://v12topsaude.segurosunimed.com.br/
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SOLICITAÇÃO DA SENHA VIA TOP SAÚDE  

No sistema Top Saúde, o prestador terá a opção de solicitar a senha, verificar seu status, anexar documentos e 

posteriormente realizar a impressão. 

Acesso 

 

O prestador deve utilizar os dados de acesso enviados pela célula de Conectividade. Caso não tenha 

conhecimento de seus dados de acesso, entre em contato no e-mail: 

conectividade@segurosunimed.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu  

mailto:conectividade@segurosunimed.com.br
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Tipos de solicitações/Inclusão dos pedidos 

 

 

CONSULTA 



  

 Manual de Operações - Rede Referenciada                                                                                                          2020  

          
 

 

19 /71    
Primeira Versão 06/2017 
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SADT 
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INTERNAÇÃO 
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Para a inclusão de anexos no pedido utilizar a tela abaixo: 

 



  

 Manual de Operações - Rede Referenciada                                                                                                          2020  

          
 

 

23 /71    
Primeira Versão 06/2017 

 

 

 

 

 

Impressão da guia de autorização 
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PRORROGAÇÃO 

O prestador deverá enviar diariamente o censo de pacientes internados e altas hospitalares, contendo o motivo 

da alta: melhorado, óbito, transferência, alta administrativa, para o e-mail: censo@segurosunimed.com.br. 

O envio diário do censo facilita a operacionalização das prorrogações, diminuindo o tempo para envio da 

autorização das mesmas ao prestador.  

A solicitação de prorrogação deverá ser realizada via TOP Saúde, com as devidas documentações solicitadas, 
lembrando que a mesma deverá ocorrer em até 30 dias corridos após a alta, passado esse período acionar a Gestão 
de Rede para aval comercial. 

Quando um pedido estiver com status “Autorizado” ou “Negado” só será possível inserir “anexos” após ter 
colocado o (s) procedimento (s) /serviço (s), pelo item de menu Intercorrência/Prorrogação. 

 

 

 

 

 

mailto:censo@segurosunimed.com.br
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SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO VIA TOP SAÚDE  

Informar o número do pedido na tela de intercorrência/prorrogação 
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Adicionar  

 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PRORROGAÇÃO: 

 

DIÁRIAS 

Relatório médico justificando o período de internação, identificação do segurado, tipo de acomodação, 

justificativa para permanência em isolamento com laudos de culturas e antibiograma, data de internação e alta. 

Em caso de alta tardia, será necessária a justificativa detalhada.  

 

EXAMES E PROCEDIMENTOS 

Para realização de procedimentos e exames complexos em pacientes internados, como por exemplo: endoscopias 

diagnósticas e cirúrgicas, angiografias, procedimentos de radiologia intervencionista, neurorradiologia, angio 

ressonância, angiotomografia, diálise peritoneal, hemodiálise, hemoperfusão, plasmaaférese, hemofiltração, será 

necessário o envio de relatório médico detalhado, contendo data do evento e quantidade. 
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PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 

Sem OPME:  

• O prestador executante deverá preencher o código do prestador solicitante no campo solicitante do Top 

Saúde. 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome e nº do cartão) 

• Diagnóstico 

• Laudos/ Imagens radiográficas complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos 

casos em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto por código solicitado da tabela CBHPM/TUSS 

com quantidades 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data. 

 

Com OPME: 

• O prestador executante deverá preencher o código do prestador solicitante no campo solicitante do Top 

Saúde. 

Relatório médico contendo: 

• Identificação do segurado (nome, nº do cartão e telefone) 

• Laudos/ Imagens de exames complementares realizados e pertinentes para o diagnóstico, salvo nos casos 

em que o diagnóstico seja exclusivamente clínico 

• Justificativa técnica detalhada para o tratamento proposto por código solicitado da tabela CBHPM/ TUSS 

com quantidades 

• Deverá, obrigatoriamente, ser enviado relatório do médico assistente contendo: 

• *justificativa detalhada para cada um dos OPMEs solicitados 

• *Três opções de fabricantes para cada OPME solicitado, conforme Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1956/2010. Note que fabricante não é o mesmo que fornecedor/distribuidor de OPME. 

• *nos raros casos em que não exista três opções de fabricantes do material solicitado, justificar por escrito 

a existência de fabricante exclusivo e a necessidade específica desse OPME. 
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• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data 

O prestador deverá enviar a relação de OPMEs contendo: 

• Descrição dos itens 

• Quantidade 

• Registro ANVISA 

• Indicação de três fabricantes e orçamento com:  

o Valor unitário e total (sem acréscimo da taxa acordada) 

• Em ambas as solicitações, no documento deverão conter:  

✓ Identificação do prestador (nome, telefone, e-mail para contato) 

✓ Regime de atendimento (eletivo, urgência/emergência)  

✓ Data do evento  

 

• No caso de pós-cirúrgico deverá ser enviado: 

✓ Descrição cirúrgica  

✓ Material utilizado com marca, quantidades, justificativa de uso e orçamento com valores unitários 

e totais 

✓ Imagem radiográfica pré e pós-operatória 

 

O prestador deverá informar a forma de cobrança dos honorários dos profissionais envolvidos - cirurgião e 

anestesista -, se: 

•  Hospital (via conta hospitalar) 

• Médico Credenciado (direto a Seguros Unimed) 

• Segurado/Particular (via reembolso) 

 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS COM VALOR MAIOR OU IGUAL A R$ 2.000,00, EXCLUI OPME  

Relação de materiais com descrição dos itens, quantidades, Registro ANVISA, valor unitário e total (sem acréscimo 

da taxa acordada), justificativa para a utilização, descrição cirúrgica ou laudo do exame no qual foi utilizado. 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 
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MEDICAMENTOS NÃO ONCOLÓGICOS  

Deverá ser solicitada autorização para todos os medicamentos com valor de dose unitária maior ou igual a R$ 

1.000,00, por exemplo:  

• Antitrombóticos 

• Antifúngicos  

• Imunoglobulina 

Medicamentos com valor de dose unitária inferior a R$1.000,00 que também necessitam de autorização: 

• Toxina Botulínica tipo A 

• Albumina 

Relatório médico com justificativa para o tratamento, posologia, peso do usuário, data da aplicação e exames 

pertinentes ao caso. 

Observação: ressaltamos que a utilização e as quantidades utilizadas serão confirmadas em contas médicas pela 

análise de prontuário. 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

Quimioterapia  

Para autorização de quimioterapia é necessário o envio dos seguintes documentos: 

 

• Guia TISS com todos os campos preenchidos (modelo abaixo): 

 

 

 

 

 

o O campo dose é para cada dose  

o O campo frequência é o número de doses do ciclo  
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o O campo via corresponde a via de administração – INTRATECAL ou INTRAVENOSO ou SUBCUTÂNEO 

etc.  

o O campo dose deve ser preenchido com mg, g, ampola etc. 

 

 

• Relatório médico que norteou a conduta solicitada  

• Laudos de exames (anatomopatológicos da biópsia e/ou procedimento cirúrgico, laudo de exame de 

imagem, imunohistoquímica para hormonioterapias e tratamentos com alvo molecular definido).  

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data. 

 

Para quimioterapia e hormonioterapia via oral será necessário o envio de receita médica atualizada mensalmente 

contendo medicamento com posologia e data do evento. 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

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

• Deverão ser enviados o relatório médico detalhado do caso com a linha de tratamento, o tipo de 

quimioterapia, os efeitos colaterais do esquema anterior e laudos de exames comprobatórios do 

diagnóstico das metástases. 

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data. 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

Radioterapia 

 

• Preenchimento completo do anexo da guia TISS: 

o Indicar a técnica a ser utilizada (2D, 3D, IMRT, etc); 

o Indicar o(s) local(is) a ser(em) irradiado(s); 

o Número de campos (Item 34 do anexo TISS); 
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o Dose por dia (Item 35 do anexo TISS); 

o Dose total (Item 36 do anexo TISS); 

o Número de dias (Item 37 do anexo TISS); 

o Data prevista para início do tratamento (Item 38 do anexo TISS); 

 

Abaixo guia TISS com os campos de preenchimento obrigatório: 

 

 

 

 

o Códigos dos procedimentos com respectivas quantidades totais. 

 

 

 

• Laudos de exames (anatomopatológicos da biópsia e/ou procedimento cirúrgico, de imagem da topografia 

a ser irradiada),  

• Nome do médico, número do CRM, contato telefônico - preferencialmente celular -, e-mail, assinatura e 

data. 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

Tratamento de suporte em Oncologia: 

• Para análise de suporte medular 

o Terapia para anemia relacionada ao uso de antineoplásicos com estimuladores da eritropoiese; 
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▪ É necessário apresentar laudo do hemograma atualizado. 

o Terapia para profilaxia e tratamento da neutropenia relacionada ao uso de antineoplásicos com 

fatores de crescimento de colônias de granulócitos 

▪ É necessário apresentar laudo de hemograma atualizado, data da quimioterapia anterior e 

relatório médico que nortearam a solicitação; 

• Nome do médico, nº do CRM, contato telefônico preferencialmente celular, e-mail, assinatura e data. 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

 

Diálise e Hemodiálise 

Relatório médico com justificativa para o tratamento, código TUSS, quantidade solicitada e datas de realizações. 

 

Imunobiológico 

 

Relatório médico com: 

• Critérios de indicação de acordo com a Diretriz de Utilização nº 65 do Anexo II da RN 428/2017, rol vigente 

da ANS 

• Relato dos tratamentos anteriores com doses, temporalidade de uso e eventos adversos 

• Índice de atividade da doença atual 

• Laudos de exames que corroborem com o tratamento proposto 

• Receita médica atualizada contendo medicamento com posologia e data do evento. 

 

 

 

TODOS OS ITENS QUE FOREM REQUERER ANÁLISE DEVERÃO SER SOLICITADOS NA LINHA MAT/MED DO TOP SAÚDE. 

 

 

Além das informações acima, na documentação deverá conter:   

•  Identificação do segurado (nome e nº cartão) 
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•  Número da senha inicial 

•  Nome do prestador 

•  Identificação de um contato administrativo para retorno (nome, telefone e e-mail corporativo do 

setor/grupo, não utilizar e-mail corporativo individual) 

• Data da internação e/ou alta.  

 

ANEXAR DOCUMENTAÇÃO NO TOP SAÚDE PRORROGAÇÃO 

A documentação deverá ser anexada no sistema Top Saúde para análise.  

 

MATERIAIS E MEDICAMENTOS PRORROGAÇÃO 

A inclusão de materiais e medicamentos no sistema Top Saúde é realizada através do campo intercorrência/ 

prorrogação. Utilizar a lupa para procurar os materiais e medicamentos por descrição. Quando o sistema não 

localizar algum item, descrever no campo de observação/emissão. 

 

Situação do Pedido 
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Histórico 
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Responder Exigência 
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PRAZOS PARA ANÁLISE DE PRORROGAÇÃO 

As autorizações de prorrogação seguirão os seguintes prazos, contados a partir do momento que toda 

documentação necessária para análise for recepcionada pela Seguros Unimed: 

• Prorrogação de diárias terá o prazo de até cinco dias úteis após o recebimento de toda documentação 

solicitada. 

• Cirurgias com ou sem OPME, solicitação prévia ao procedimento seguirão os prazos da RN 395/2016 da 

ANS ou outra regulamentação que a substitua. 

• Cirurgia sem OPME, solicitação posterior ao procedimento terá o prazo de até 10 dias úteis, contados A 

PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA necessária para análise. 

• Medicamentos (incluindo os oncológicos) têm o prazo de até cinco dias úteis, contados após o recebimento 

de toda a documentação completa necessária para análise. 

• OPME complementar pós-cirúrgico terá o prazo de até 20 dias úteis, contados A PARTIR DA DATA DE 

RECEBIMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO COMPLETA necessária para análise. 

• Exame /procedimento não cirúrgicos e terapias têm o prazo de até cinco dias úteis, contados após o 

recebimento de toda a documentação necessária para análise, qual seja, relatório médico informando 
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quadro clínico detalhado que justifique a realização do procedimento/exame. As quantidades e realização 

dos procedimentos/exames serão confirmados em contas médicas, com análise de prontuário. 

 

 

AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS 

 

Auditoria de Contas Retrospectiva in loco - Rede Direta: 

Sobre a apresentação da conta hospitalar para o processo de auditoria pelo hospital prestador:  

• Deverá disponibilizar o descritivo da conta hospitalar (resumo) acompanhado da Guia de Autorização da 

Seguros Unimed correspondente àquele período apresentado (tratando-se de contas parciais). Também 

deverá compor essa documentação o relatório/formulário de negociação da auditoria concorrente 

(prorrogação de diárias) do período correspondente à conta hospitalar apresentada. 

• Os itens da conta hospitalar que necessitam de autorização prévia da Seguros Unimed, por exemplo, 

órteses, próteses e materiais especiais, deverão estar devidamente autorizados em guia quando a conta 

for apresentada no processo de auditoria. Caso esteja faltando a autorização de algum item a conta não 

será auditada. 

• Necessidade de acesso para os auditores ao prontuário completo do paciente. 

• Estação de trabalho com mesa e cadeira para a equipe de auditores da Seguros Unimed. 

• As contas hospitalares parciais deverão ter período de cinco dias. 

• Não será permitida a apresentação de conta complementar sem a prévia autorização da Auditoria de 

Contas da Seguros Unimed. Essa autorização deverá estar formalizada por e-mail e anexada na conta 

hospitalar. 

• O hospital deverá apresentar as contas para a Seguros Unimed até às 18 horas do dia anterior à data do 

fechamento da auditoria de contas. 

• As contas referentes aos atendimentos do tipo ambulatorial e do tipo Pronto-Socorro deverão ser 

apresentadas em lote e o Relatório de Auditoria de Conta Hospitalar (RAH ou capeante) também será feito 

por lote. 

Sobre contas fora do prazo: 

• A conta poderá ser apresentada para a equipe de auditoria in loco em até 60 dias após a data da alta ou 

da data final da conta parcial. Para apresentação de contas fora do prazo é necessário que o hospital entre 

em contato com a Gestão de Rede da Seguros Unimed para que tal apresentação seja acordada entre as 

partes. Essa autorização deverá estar formalizada por e-mail e anexada na conta hospitalar. Exceção: para 

os hospitais que possuem os prazos de apresentação da conta hospitalar descritos em contrato. 

Sobre o cronograma de auditoria: 

• O cronograma da equipe de auditores de contas seguirá e respeitará as datas de faturamento do hospital. 

O fechamento da auditoria será realizado dois dias antes, contados retroativamente da data do 

faturamento das contas. Os adiantamentos serão realizados conforme necessidade e demanda do hospital. 
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• O cronograma de auditoria do mês seguinte será enviado por e-mail pela Seguros Unimed para o hospital 

na última semana do mês vigente. 

Sobre o processo de auditoria de contas: 

• O médico e /ou o enfermeiro auditor tem a liberdade de contestar e glosar um item previamente autorizado 

pela Seguros Unimed quando este não apresentar evidência de realização ou de uso ou até mesmo de falta 

de pertinência técnica diante de todas as informações contidas no prontuário do paciente.  

Sobre o recurso de glosa técnica: 

• Toda conta auditada in loco e consensada tecnicamente entre os auditores da Seguros Unimed e os 

auditores do hospital não será passível de recurso de glosa técnica. O consenso entre as partes é 

formalizado por meio do Relatório de Auditoria Hospitalar (RAH ou capeante). 

ITENS NÃO COBERTOS EM CONTAS MÉDICAS – REDE DIRETA 

MEDICAMENTOS OFF LABEL E TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS 

MATERIAIS UTILIZADOS/PROCESSADOS EM DIVERGÊNCIA COM O PRECONIZADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROCEDIMENTOS FORA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

ACOMODAÇÕES SUPERIORES AO APARTAMENTO CONVENCIONAL CONTRATADO 

ABAIXO LISTA DE ITENS SEM COBERTURA 

TIPO DE MATERIAL TIPO DE COBERTURA EXCEÇÃO (QUANDO AUTORIZADO) 

Absorvente higiênico Sem cobertura   

AGE: Dersani, Declair Sem cobertura 
Para presença de lesões de pele a partir do 
Grau 1 (escoriações)  

Agulhas descartáveis p/ acupuntura Sem cobertura   

Aparelho de barbear Sem cobertura 
Tricotomia pré-cirurgia - incluso na Taxa de 
tricotomia 

Assento d’água Sem cobertura   

Assento de espuma Sem cobertura   

Bico de seio artificial/silicone Sem cobertura   

Bolsa de gelo Sem cobertura   

Cadeira de banho ou de rodas Sem cobertura   

Calcinha Sem cobertura   

Camisola Sem cobertura 
Para procedimentos: cirurgias/exames - incluso 
na Taxa de porte/taxa de sala 

Chuca e Chupeta Sem cobertura   

Cinta abdominal/torácica Sem cobertura   

Colar cervical Sem cobertura   

Colete lombar Sem cobertura   

Condicionador Sem cobertura   

Cotonetes Sem cobertura   

Creme de barbear Sem cobertura   

Creme dental Sem cobertura   

Dispositivo para guardar imagens do recém-nascido 
(CD, pendrive) 

Sem cobertura   

Enxaguantes bucais: Listerine, Cepacol Sem cobertura   
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Escova de dente Sem cobertura   

Escova de cabelo/pente Sem cobertura   

Esponja/Bucha de banho Sem cobertura   

Faixa abdominal Sem cobertura   

Faixa restritora Sem cobertura   

Fraldas Sem cobertura Para pacientes acamados 

Gesso sintético Sem cobertura   

Imobilizador (inclusive Robofoot) Sem cobertura   

Kit de higiene oral e sucção Sem cobertura 
Paciente em uso de intubação com ou sem 

ventilador 

Lenço de papel Sem cobertura   

Lenços umedecidos Sem cobertura   

Ligações telefônicas Sem cobertura   

Loção hidratante: Lanidrat, Saniskin, óleo de 

amêndoa 
Sem cobertura 

Cavilon: para ostomias e Proderm para uso 

oncológico 

Malha tubular sintética Sem cobertura   

Mamadeira Sem cobertura   

Manteiga de cacau Sem cobertura   

Membros artificias/muletas/próteses externas Sem cobertura   

Porta dentadura Sem cobertura   

Prótese auditiva Sem cobertura   

Prótese dentária Sem cobertura   

Shampoo Sem cobertura   

Talco Sem cobertura   

Tipoia Sem cobertura   

 

 

ANÁLISE DE NEGOCIAÇÕES 

A Seguros Unimed vem trabalhando para adequar seus sistemas e processos a fim de atender as solicitações 

realizadas e visando estabelecer melhorias e maior clareza no processo de pagamento aos credenciados. Pedimos 

que todas as cobranças enviadas estejam de acordo com a negociação firmada entre as partes, impreterivelmente 

nos padrões estipulados pela TISS.  

A implantação desta rotina trará benefícios ao credenciado de forma a contribuir com: 

 

• Redução de erros de preenchimento e, consequentemente, glosas; 

• Agilidade no envio do faturamento eletrônico 
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FORMAS DE ENVIO DO FATURAMENTO ELETRÔNICO  

Por meio do sistema FATURE, disponibilizado pela Orizon, deverá ser feito o envio do faturamento eletrônico. 

O arquivo xml deve ser preenchido corretamente conforme as regras TISS, a fim de evitar glosas por erro de 

preenchimento.  

Exemplo: 

 

 

  

Central Orizon: (011) 3003-7333 ou 0800 724 7333. 
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FORMA DE ENVIO DO FATURAMENTO FÍSICO 

Após o envio do arquivo eletrônico pelo portal da Orizon, o documento físico deverá ser entregue no endereço 

abaixo, contendo as seguintes informações: 

• Nota fiscal*  

• Número do protocolo do arquivo eletrônico (GRD) 

• Relatório com o nome e o código do segurado 

• Discriminação dos serviços prestados contendo código e valor unitário. 

*O valor da Nota Fiscal e do boleto deve ser o mesmo do valor total do arquivo xml. 

 

ENDEREÇO PARA ENTREGA DE FATURAMENTO  

Seguros Unimed S/A  

• CNPJ 04.487.255/0001 

• Inscrição Estadual: Isenta  

• Rua Trajano, 182 – Lapa 

• CEP: 05050-110 - São Paulo - SP  

• A/C Recepção Contas Médicas.  

 

 

PRAZO PARA PAGAMENTO DE FATURA 

O prazo deverá seguir de acordo com o cronograma estabelecido em contrato firmado entre as partes. 

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO  

A consulta de pagamentos realizados deve ser realizada por meio do sistema TOP SAÚDE. 

Acesse: Consultas e Relatórios > credenciados > Extrato Pagamentos > Pagamentos Realizados.   
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RETORNO DE CONSULTA 

A consulta prestada ao segurado em período inferior a 30 dias será considerada retorno, não gerando pagamento. 
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RECURSO DE GLOSA 

Todas as glosas geradas na análise do protocolo são reanalisadas mediante a apresentação do recurso de glosa. 

Vale ressaltar que serão analisados os recursos de glosas pertinentes e com justificativas.  

ACESSO AO DEMONSTRATIVO DE GLOSA 

Por meio do login e senha, fornecidos pela Seguros Unimed, os prestadores conseguem verificar e extrair relatórios 

de todas as glosas e confirmação de pagamentos. 

No site www.segurosunimed.com.br clique em prestador saúde e acesse o sistema Top Saúde > Consultas 

Prestador. Nesta opção, o prestador tem disponíveis duas opções de relatórios: 

• Extrato Prestador: Acesso as informações sobre os faturamentos enviados, datas de pagamento e geração 

de arquivos em PDF ou TXT  

• Extrato Revisão: Acesso as informações sobre os Recursos apresentados, status do processo, datas de 

pagamento e geração de arquivos em PDF ou TXT 

 

Serviços/Formulário de Recurso de Glosa – Prestadores 

 

 



  

 Manual de Operações - Rede Referenciada                                                                                                          2020  

          
 

 

45 /71    
Primeira Versão 06/2017 
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COMO RECURSAR A GLOSA 

O recurso deverá ser feito via planilha em Excel, disponível no site. 

Caso o prestador já possua formulário de recurso de glosa próprio, o mesmo poderá será aceito desde que 

contemple as informações necessárias, conforme nosso formulário.   

O recurso deverá ser apresentado por NR (Número de Registro), não agrupar várias em um único formulário. 

O recurso deverá ser feito via planilha em Excel. A Planilha está disponível no site www.segurosunimed.com.br 

Menu: Serviços / Formulário de recurso de glosa / prestadores 

http://www.segurosunimed.com.br/
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Na planilha, apresentar o recurso de glosa por NR (Número de Registro) para cada fatura. 

Após o preenchimento de todos os campos o arquivo deverá ser impresso e encaminhado via Correios para o 

endereço abaixo, juntamente com a documentação necessária. 

 

ENDEREÇO ENTREGA DE RECURSO DE GLOSA 

Seguros Unimed S/A  

CNPJ 04.487.255/0001 
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Inscrição Estadual: Isenta  

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 366 – Térreo - Cerqueira César.  

CEP 01410-901 São Paulo - SP  

A/C: Recurso de Glosa 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A APRESENTAÇÃO DO RECURSO DE GLOSA 

• Xerox do demonstrativo de glosas 

• Relatórios, laudos, justificativas médicas ou de enfermagem, se solicitado 

• Xerox de aditivos, negociações ou contrato vigente, se necessário 

• As glosas não recursadas no período serão consideradas como aceitas pelo prestador.   
 

PRAZO RECURSO DE GLOSA 

O Recurso de Glosas deverá ser encaminhado no prazo estabelecido em contrato. 

OPME 

OPME são todos os materiais especiais (órteses e próteses) e descartáveis utilizados em procedimentos invasivos, 

e podem ser fornecidos pelo prestador ou seguradora. 

NEGOCIAÇÃO /COBRANÇA 

As informações referentes à negociação e a forma de cobrança de OPME consta no contrato de prestação de serviço 

firmado entre as partes. 

 

REGRAS DE OPME 

• Reservamo-nos ao direito de analisar as cotações enviadas pelo hospital integralmente e optar pela cotação 

de um dos fabricantes indicados pelo médico, desde que homologados pela Seguradora. 

 

• Em casos de faturamento via hospital, a negociação firmada em contrato poderá sofrer alterações se for 

acatado nova cotação de menor valor com o mesmo material e marca apresentada pela Seguradora, em 

casos de discordância de valor.  

 

• Os materiais descartáveis das especialidades urologia, laparoscopia/vídeo cirurgia e endovascular, sob 

nenhuma hipótese, serão considerados como materiais de consumo. Portanto, não cabe aplicação de 

tabela SIMPRO para estes casos.  
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• A solicitação de autorização deve acontecer previamente ao atendimento, conforme prazos estabelecidos 

pela ANS, e, para esta situação especifica, é de 21 (vinte e um) dias úteis antes da data da provável 

realização do procedimento. 

 

• O prestador deve, impreterivelmente, respeitar os prazos regulatórios da ANS e a autorização para 

realização do procedimento. 

 

• O prestador deve utilizar o sistema TOP Saúde para realizar a solicitação. 

 

• O prestador deve informar o código de honorário médico e, fica sob sua responsabilidade, anexar a 

documentação necessária para efetiva análise. 

 

• O prestador executante deverá preencher o código do prestador solicitante no campo solicitante do Top 

Saúde. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Pedido médico completo (histórico da doença resumido, incluindo tratamentos já realizados + CID 10), além 

da indicação da lista de OPME com indicação de três fabricantes e, sem indicação de fornecedores 

conforme o Rol ANS: Resolução Normativa 338 de 21 de outubro de 2013 (art.21.Inciso VI,§ 1º, item II), 

Resolução Normativa  do CFM nº 1956/2010 art.º 3 e Resolução Normativa 115 de 03 de abril de 2012, do 

Conselho Federal de Odontologia  Art.3º. 

 

• Laudo (s) de exame (s) e relatórios que comprovem o diagnóstico. 

 

• Três cotações de marcas distintas de fabricantes, conforme preconiza a ANS, dentro do solicitado pelo 

médico e pertinente aos procedimentos agendados. Sujeito à aplicação preconizada no Parágrafo único do 

art.7 da RN 424 de 26.06.2017. 
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DEFINIÇÃO DE OPME 

Implante: dispositivo implantado cirurgicamente no corpo, total ou parcialmente, temporária ou 

permanentemente. (NBR ISO 8828 – 1997). Qualquer produto médico projetado para ser totalmente introduzido 

no corpo humano ou para substituir uma superfície epitelial ou ocular, por meio de intervenção cirúrgica, e 

destinado a permanecer no local após a intervenção. Também é considerado um produto médico implantável 

qualquer produto médico destinado a ser parcialmente introduzido no corpo humano, através de intervenção 

cirúrgica, e permanecer após esta intervenção por longo prazo (RDC no 185/2001-Anvisa.) 

 

Material de Consumo: todo material que, em razão de sua utilização, perde normalmente sua identidade ou 

característica física ou tem sua utilização limitada em dois anos de validade.  

 

Órtese: peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou órgãos do corpo. Também definida 

como qualquer material permanente ou transitório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo 

materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a realização de ato cirúrgico. 

 

Prótese: peça ou aparelho de substituição dos membros ou órgãos do corpo. Compreende qualquer material 

permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido (Resolução Normativa 

da ANS – RN no 338, de 21 de outubro de 2013, publicada na seção 1, do DOU de 22 de outubro de 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONAMENTO COM O PRESTADOR 

 

O setor de Gestão de Rede atua de forma dinâmica para manutenção de um bom relacionamento com os 

prestadores de serviço credenciados. Formando a Rede de Prestadores de Serviços Médicos e Profissionais de 
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Saúde, buscando profissionais capacitados, a fim de manter a qualidade da rede credenciada aos associados. O 

credenciamento é realizado por meio de instrumento contratual com médicos, clínicas, laboratórios, hospitais e 

outros profissionais da área da saúde, obedecendo a rigorosos critérios técnicos e administrativos. Buscando 

constantemente a ampliação da rede em regiões carentes, aliada a qualidade dos serviços. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL 

Com o objetivo de manter as informações cadastrais atualizadas, se faz necessário que em caso de alterações, o 

prestador comunique a mudança ocorrida no prazo máximo de 30 (trinta) dias antecedentes, por meio do nosso 

canal de atendimento, evitando assim o bloqueio no atendimento e/ou pagamento. 

 

Tipo: Documento: 

Dados Cadastrais (e-mail, telefone, endereço de atendimento) E-mail solicitando a alteração 

Alteração de CNES E-mail com o novo CNES 

Alteração dados bancários – Pessoa Física Comprovante Bancário Pessoa Física 

Alteração dados bancários – Pessoa Jurídica Comprovante Bancário Pessoa Jurídica 

 

 

 

Alteração de CNPJ / Razão Social 

Contrato Social e a última alteração. 

RG, CPF e Documento do Conselho, dos 

Representantes Legais. CNPJ alterado. 

CNES atualizado. 

Comprovante Bancário de acordo com a 

Natureza Jurídica. 

 

 

Atualização Corpo Clínico 

Nome/CPF/ CRM. 

Número do conselho, 

Especialidade 

Diploma Médico 

(somente das especialidades contratadas) 

 

 

CANAL DE ATENDIMENTO 

E-mail: gestaodecontratos@segurosunimed.com.br 

Informar no e-mail de solicitação o CNPJ e/ou o código de prestador. 

PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO 

São processos relacionados ao credenciamento ou extensão de procedimentos, negociações, prospecção de novos 

recursos/procedimentos, atendimento a credenciados. 

 

mailto:gestaodecontratos@segurosunimed.com.br
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Tipo: Documento: 

Extensão de Serviços e Endereços de Atendimento Diploma 

Título de especialista 

RG, CPF e Documento do Conselho. 

Proposta de valor sobre o 

procedimento/exame. 

Encaminhar lista serviços realizados 

Reajuste Não é necessário envio de documentação, 
neste caso encaminhar proposta de 
reajuste.  

Os reajustes deverão ocorrer anualmente, conforme condições previstas em contrato de prestação de serviço 

Descredenciamentos Não é necessário envio de documentação, 

neste caso encaminhar a solicitação de 

descredenciamento. 

Suspensão Temporária de Atendimento Não é necessário envio de documentação, 

neste caso encaminhar a solicitação de 

suspensão temporária de atendimento 

(citar o motivo) com 30 dias de 

antecedência. 

 

CANAL DE ATENDIMENTO 

E-mail: 

negociacao.clinicas@segurosunimed.com.br 

negociacao.hospitais@segurosunimed.com.br 

negociacao.laboratorios@segurosunimed.com.br 

 

Informar no e-mail de solicitação o CNPJ e/ou o código de prestador. 

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ATENDIMENTO 

 A suspensão temporária de atendimento deverá ser comunicada pelo prestador diretamente a equipe de 

Negociação e Relacionamento de Rede. 

O período de suspensão temporária é de até 45 (quarenta e cinco) dias. Após este prazo a suspensão se 

transformara automaticamente em Descredenciamento, salvo os casos de: 

mailto:negociacao.clinicas@segurosunimed.com.br
mailto:negociacao.clinicas@segurosunimed.com.br
mailto:negociacao.hospitais@segurosunimed.com.br
mailto:negociacao.laboratorios@segurosunimed.com.br
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• Licença Médica devidamente comprovada de prestadores de Consultórios, desde que não ultrapasse o 

prazo máximo da licença maternidade.  

• Reforma Geral da estrutura, desde que não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias. 

Nos casos em que for necessário um prazo maior do que o citado, o prestador deverá negociar junto a Seguros 

Unimed um período que seja favorável para ambas as partes. 

IMPOSTOS 

Em casos de dúvidas ou eventuais esclarecimentos referentes a impostos, o setor Tributário está disponível para 

auxiliar. 

CANAL DE ATENDIMENTO 

E-mail: tributario@segurosunimed.com.br 
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ORIENTAÇÃO SOBRE GUARDA DE DOCUMENTOS E CONFIDENCIALIDADE DA 

INFORMAÇÃO 

A Seguros Unimed se preocupa em seguir e incentivar as práticas de confidencialidade da informação e guarda de 

documentos. 

A dúvida mais comum entre os médicos é com a solicitação do paciente para obter o seu prontuário. O prontuário 

médico é o documento construído pelo médico que contém informações sobre a saúde do paciente. “As 

informações contidas no prontuário médico são do paciente, em qualquer meio de armazenamento, porém sua 

propriedade física é da instituição onde o mesmo é assistido, quer seja uma unidade de saúde, quer seja um 

consultório particular, a quem cabe o dever da guarda de tais documentos”. 

Dessa forma, ao médico, cabe a guarda desse documento, disponibilizando ao paciente apenas a cópia integral e 

autêntica quando por ele solicitado. 

O Conselho Federal de Medicina, na Resolução do CFM n.º 1.821/07, estabelece que os documentos médicos em 

suporte de papel devem ser arquivados por tempo não inferior a 20 (vinte) anos, a partir da data do último registro 

de atendimento do paciente. Nos casos de hospitais-maternidade, os prontuários de parto serão arquivados por 

dezoito anos, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 10). 

Com a era eletrônica e a necessidade de modernizar o meio de armazenamento de dados médicos dos pacientes, 

a Resolução 1.821/07, instituiu a possibilidade de se manter prontuários médicos somente em meio eletrônico, ou 

digitalizar os de papel existentes. Uma vez que o prontuário esteja digitalizado, ou sendo ele produzido em meio 

eletrônico desde sua origem, a guarda do mesmo não mais se limita a 20 anos, devendo ser permanente, como 

estabelece o artigo 7º da mesma Resolução. 

Como já previsto no contrato de prestação de serviços, a contratada se compromete, por si, seus empregados, 

profissionais ou empresas subcontratadas e/ou terceiros, a manter o mais completo e absoluto sigilo e considerar 

confidenciais todos os dados, documentos e informações, seja de ordem técnica, comercial ou pessoal, que vier a 

ter conhecimento em razão deste contrato, inclusive as de caráter negocial, nada divulgando sem a prévia e 

expressa aprovação escrita da contratante, durante e após a vigência de seu contrato. 
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QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DA SEGUROS UNIMED 
 

Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (QUALISS) 

A Seguros Unimed apoia o QUALISS como forma de fomentar a qualificação dos prestadores de serviços de saúde, 

e aumentar a disponibilização de informações sobre qualidade dos prestadores de serviço, com objetivo de ampliar 

o poder de avaliação e escolha por parte dos beneficiários em geral. 

 

O Programa foi estabelecido pela RN 405, de maio de 2016, e consiste no estabelecimento de atributos de 

qualificação relevantes para o aprimoramento da qualidade assistencial oferecida pelos prestadores de serviços, 

na avaliação da qualificação desses prestadores de serviços de saúde, e na divulgação dos atributos de qualificação, 

tais como:  

✓ Acreditação 

✓ Segurança do paciente 

✓ Qualificação profissional 

✓ Monitoramento da qualidade por meio de indicadores, etc. 

 

Para a execução do QUALISS, a ANS conta com entidades participantes, que contribuem não só na elaboração de 

critérios como na coleta e consolidação de dados. Dentre as referidas entidades estão as instituições acreditadoras 

listadas abaixo: 

 

• Organização Nacional de Acreditação (ONA) 

• IQG Serviço de Acreditação em Saúde 

• Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) 

• DNV GL - Business Assurance 

• Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) 

• Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) 

• Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) 

• Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC/DICQ) 

 

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzI0OA==
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O QUALISS conta com um Comitê Técnico de Avaliação da Qualidade Setorial - COTAQ - que auxilia a ANS no 

estabelecimento de critérios de aferição e controle da qualidade da prestação de serviços na saúde suplementar, 

com participação dos diversos atores do setor. 

Com base nos dados apurados e divulgados pela ANS, a Seguros Unimed destaca os prestadores em seu Guia 

Médico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FATOR DE QUALIDADE 

Fator de Qualidade (FQ) é o percentual aplicado ao índice de reajuste anual dos prestadores de serviços de saúde 
estabelecido pela ANS, utilizando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com o 
cumprimento de critérios de qualidade. 

O FQ incide sobre o IPCA, que é aplicável aos contratos entre os prestadores de serviços e as operadoras de planos 
de saúde nas seguintes situações: 

• Quando há previsão de livre negociação entre as partes, como única forma de reajuste; e 

• Quando não há acordo após a negociação, nos primeiros 90 (noventa) dias do ano. 

Em 2018, a ANS atualizou a Resolução Normativa que trata do assunto. Com isso, a verificação do cumprimento 
dos critérios de qualidade poderá ser feita a qualquer tempo no âmbito da relação entre operadora e prestador de 
serviço de saúde. Por isso, não há mais necessidade da apuração ou divulgação de listas de prestadores que 
cumpram os critérios de qualidade pela ANS. 

O FQ está escalonado em níveis, que após a alteração da norma, passa a ser de 115%, 110%, 105%, ou 100% do 
IPCA, a depender do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no anexo da RN 364/2014 listados abaixo.
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A Seguros Unimed realiza a aplicação do FQ nas situações discriminadas na RN 364/2014, mediante o envio de 
comprovantes do cumprimento dos requisitos de qualidade descritos no quadro acima. O envio é de 
responsabilidade exclusiva do prestador de serviço de saúde. 
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RDC 36 - SEGURANÇA DO PACIENTE 

 

A Seguros Unimed conta com um núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, voltado a detecção e mitigação 

de incidentes e eventos adversos, principalmente os considerados evitáveis, em todos os seus prestadores de 

assistência direta e indireta em todas as esferas de atendimento. 

O núcleo atua como orientador dos prestadores, além de desenvolver treinamentos e capacitação aos nossos 

auditores. 

Os Auditores da Seguros Unimed notificam os incidentes ao núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, que 

analisa e encaminha ao Comitê de Segurança do Paciente para a discussão. 

Após a análise pelo comitê, o prestador pode ser notificado a apresentar um plano de ação para controle e 

mitigação dos incidentes e danos, observando o potencial de evitabilidade, incidência dos eventos e gravidade do 

dano ou óbito. 

O plano de ação será avaliado pelo Comitê de Segurança do Paciente e, caso seja necessário, sugestões serão 

emitidas. 

Para melhor elucidação, listamos alguns incidentes com alto grau de evitabilidade que configuram a tratativa 

prevista na cláusula 16.4.1 de auditoria em serviços de saúde. 

Evento Situação 

Lesão por pressão GIII e IV Em pacientes sem lesão prévia. 

Óbito ou lesão grave associado a choque elétrico durante assistência 

dentro do serviço de saúde  
Qualquer situação 

Procedimento cirúrgico realizado em local errado Qualquer situação 

Procedimento cirúrgico realizado do lado errado Qualquer situação 

Óbito ou lesão grave de paciente ou colaborador associado à introdução 

de objeto metálico em área de Ressonância Magnética 
Qualquer situação 

Queda com dano ao paciente 
Quando não instituído culpa 

comprovada ao paciente  

Procedimento cirúrgico realizado no paciente errado Qualquer situação 

Retenção não intencional de corpo estranho em um paciente após cirurgia Qualquer situação 
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Suicídio de paciente, tentativa de suicídio ou dano auto-infligido que 

resulte em lesão séria durante a assistência dentro do serviço de saúde 
Qualquer situação 

Óbito ou lesão grave de paciente associados à queimadura decorrente de 

qualquer fonte durante a assistência dentro do serviço de saúde 
Qualquer situação 

Óbito ou lesão grave de paciente associados ao uso de contenção física ou 

grades da cama durante a assistência dentro do serviço de saúde 
Qualquer situação 

Óbito ou lesão grave de paciente resultante de perda irrecuperável de 

amostra biológica insubstituível  
Qualquer situação 

 

Estes eventos serão considerados pela equipe de auditores e comunicados para a instituição no ato de sua 

detecção. A liberação das contas estará vinculada a negociação conduzida por esta equipe. 

A notificação ao órgão competente ficará a cargo do prestador, de acordo com sua política de qualidade. 

Como parte do incentivo a promoção a segurança do paciente e melhoria da qualidade nos serviços de saúde, a 

Seguros Unimed disponibiliza cursos em plataforma EAD para que seus parceiros possam ser introduzidos ao 

tema. 

 

EAD – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA SEGUROS UNIMED – RDC36 

A legislação foi constituída com o intuito de orientar o prestador de serviço sobre como executar e planejar ações 

para a segurança do paciente em sua instituição. Melhorando a qualidade dos serviços com a prevenção e a 

mitigação dos incidentes. 

Buscando orientar a rede de prestadores sobre o assunto, a Seguros Unimed elaborou cursos em EAD que estão 

disponíveis no site www.segurosunimed.com.br. 

Para os interessados em realizar o curso é necessário o envio das informações abaixo para a área de 

Relacionamento realizar o cadastro e a liberação do acesso. 

Dados para cadastro: 

➢ Nome do funcionário 

➢ CPF do funcionário 

➢ E-mail do funcionário  

➢ Razão Social do Prestador  

➢ CNPJ 

➢ Código Prestador 

➢ Cidade 

➢ Estado 

nucleodequalidade@segurosunimed.com.br 

mailto:nucleodequalidade@segurosunimed.com.br
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Conteúdo EAD RDC 36. 

Módulo Introdução 
➢ Segurança do Paciente 
➢ Gestão de Risco 

 
Módulo Protocolos 

➢ Protocolo Identificação do Paciente 

➢ Protocolo de Higienização das Mãos 

➢ Protocolo de Cirurgia Segura 

➢ Protocolo de Prevenção de Quedas 

➢ Protocolo de Prevenção de Úlcera por Pressão 

➢ Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamento 

 

Módulo Promoção, Análise e Tratamento. 

➢ Promovendo a Gestão dos Eventos Adversos pelo Núcleo de Segurança do Paciente 

➢ Análise Crítica do Desempenho e Identificação de Causa Raiz 

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE PRESTADORA  

OBJETIVO 
 

Avaliar a rede credenciada por meio de metodologia embasada no conceito de “qualidade em saúde”, com a 

finalidade de subsidiar a melhoria contínua dos serviços ofertados e a adoção de boas práticas com vistas a garantir 

a segurança dos nossos clientes e proporcionar-lhes a melhor experiência possível durante a utilização dos serviços 

contratados. 

 

APLICAÇÃO  

Rede direta de prestadores credenciados, classificados como: hospitais, laboratórios, centros de diagnose, 

consultórios e clínicas especializadas, serviços de assistência domiciliar, serviços de remoção e fornecedores de 

materiais e medicamentos. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS /LABORATÓRIOS E CENTROS DE DIAGNOSE /HOSPITAIS 

Os critérios que compõem a métrica de avaliação estão descritos abaixo, sendo distintos a depender do tipo de 

serviço ofertado pelo prestador. 
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Critérios 
Avaliados 

Consultórios e Clínicas 
Especializadas 

Laboratórios 
e Centros de 

Diagnose 
Hospitais 

Acreditação / 
Visita Técnica 

X X X 

Indicadores 
Assistenciais 

X   X 

Satisfação do 
Segurado 

X X X 

Junta Médica X   X 

Recomendação 
Profissional 

  X X 

 

Acreditação / Visita Técnica 

A avaliação neste critério será subsidiada pelas seguintes fontes de informação: 

• Consulta aos sites oficiais das metodologias de acreditação predominantes entre os serviços de saúde do 

país e das principais Instituições Acreditadoras (IAC) 

• Consulta aos sites institucionais dos prestadores de serviço 

• Performance obtida na visita técnica realizada utilizando o software Estrutura 2iM, reconhecido pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como apto a avaliar serviços de saúde conforme os critérios 

estabelecidos pelo QUALISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultórios e Clínicas Especializadas Laboratórios e Centros de Diagnose Hospitais 

Qualificação Evidência Evidência Evidência 

Ouro 
Performance acima de 
90% na visita técnica 

Acreditação internacional (CAP/PADI-
CBR/QMENTUM/JOINT 

COMMISSION/AC) 

Acreditação internacional (JOINT 
COMMISSION/QMENTUM/AC/ACSA) 

OU acreditação nacional (ONA) no 
nível máximo 

Prata 
Performance entre 71 e 

90% na visita técnica  
Acreditação nacional (ONA/PALC/DICQ) 

Acreditação nacional (ONA) nos 
demais níveis 
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Bronze 
Performance entre 61 e 

70% na visita técnica 
Sem nenhum tipo de acreditação 

Sem nenhum tipo de acreditação E 
com performance a partir de 80% na 

visita técnica 

Zinco 
Performance até 60% na 

visita técnica 
  

Sem nenhum tipo de acreditação E 
com performance inferior a 80% na 

visita técnica 

*Caso o prestador apresente diversas acreditações sua qualificação será a mais benéfica possível. 

 

As visitas técnicas serão previamente agendadas e realizadas por integrante do Núcleo de Qualidade da Seguros 

Unimed ou empresa especializada contratada por este. Caberá ao avaliado fornecer todas as informações e 

documentos solicitados pelo representante da Seguros Unimed durante a visita. 

 

Indicadores Assistenciais 

Avaliação do desempenho assistencial da rede credenciada por meio da construção e monitoramento de 

indicadores que serão distintos, a depender do tipo de serviço fornecido pelo prestador. 

Os parâmetros utilizados para a qualificação foram determinados em consonância com recomendações e/ou metas 

estipuladas pelo Ministério da Saúde (MS), ANS e Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitais 

Indicador Conceito Fórmula de cálculo Qualificação 

Tempo médio de 
internação 

Mensuração do tempo médio, em 
dias, de permanência dos pacientes 
admitidos na instituição para 
internação clínica em determinado 
período de tempo 

Total de pacientes - Dia pacientes 
com internação clínica no período 
/ Total de saídas de pacientes com 
internação clínica no período 

Ouro - até 4,04 dias 

Prata - de 4,05 a 6 dias 

Bronze - acima de 6 dias 

Tempo médio de 
internação em UTI 

Mensuração do tempo médio, em 
dias, de permanência dos pacientes 
admitidos na UTI em determinado 
período de tempo 

Total de pacientes - Dia pacientes 
com internação em UTI no período 
/ Total de saídas de pacientes com 
internação em UTI no período 

Ouro - até 2,55 dias 

Prata - de 2,56 a 3,5 dias 

Bronze - acima de 3,5 dias 

Ouro - até 20% 
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Taxa de internação 
em UTI 

Percentual de internação clínica 
com evolução para internação em 
UTI em determinado período de 
tempo 

(Total de pacientes com 
internação em UTI no período / 
Total de pacientes em internação 
clínica no mesmo período) X 100 

Prata - de 20,01 a 30% 

Bronze - acima de 30% 

Proporção de 
reinternação em até 

30 dias da saída 
hospitalar 

Proporção de reinternação de 
pacientes em um período menor ou 
igual a 30 dias após a saída 
hospitalar em relação ao total de 
pacientes com internação cirúrgica 
no mesmo período 

(Total de internações que 
ocorreram em até 30 dias a partir 
das saídas que constam no 
denominador / Total de saídas de 
internações cirúrgicas no mês 
anterior ao mês de competência) X 
100 

Ouro - até 20% 

Prata - de 20,01 a 25% 

Bronze - acima de 25% 

*Os indicadores considerados para a qualificação dos prestadores fazem referência ao ano de 2019 
**Todos os indicadores, exceto Tempo médio de internação em UTI, serão monitorados separadamente para internações clínicas, 
cirúrgicas, maternidade/puerpério e oncologia 

 

Consultórios e Clínicas Especializadas 

Indicador Conceito Fórmula de cálculo Qualificação 

Número médio de 
consultas por segurado 

Mensuração do número médio de 
consultas realizadas pelos 
segurados que foram atendidos 
em determinado período 

Total de consultas realizadas 
pelo prestador no período / Total 
de segurados atendidos no 
mesmo período 

Ouro - até 5,4 consultas 

Prata - de 5,5 a 7 consultas 

Bronze - acima de 7 consultas 

Número médio de 
exames por segurado 

Mensuração do número médio de 
exames realizados pelos 
segurados que foram atendidos 
em determinado período 

Total de exames realizados pelo 
prestador no período / Total de 
segurados atendidos no mesmo 
período 

Ouro - série histórica com 
tendência de queda 

Prata - série histórica com 
tendência de manutenção 

Bronze - série histórica com 
tendência de aumento 

*A qualificação dos prestadores em relação ao número médio de consultas utilizará como referência a produção de 2019, já a 
classificação quanto ao número médio de exames será subsidiada pela produção de 2018 e 2019. 

 

Após a qualificação dos prestadores para cada indicador, estes serão qualificados quanto a performance geral 

obtida neste critério de avaliação. 

 

Consultórios e Clínicas Especializadas / Hospitais 

Qualificação Performance 

Ouro  
Classificados como ouro em 100% dos 
indicadores analisados 

Prata 
Classificados como ouro ou prata em até 
50% dos indicadores analisados 

Bronze 
Classificados como ouro ou prata em 
menos de 50% dos indicadores 
analisados 

 

 

Satisfação do Segurado 
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Avaliação com o intuito de captar a satisfação do segurado ao utilizar os serviços ofertados pela rede credenciada. 

Para isso será utilizada a mesma métrica de avaliação do Net Promoter Score (NPS). 

O cálculo do NPS é realizado da seguinte forma:  

NPS = % CLIENTES PROMOTORES - % CLIENTES DETRATORES 

De acordo com as notas do NPS os prestadores serão qualificados em 4 (quatro) categorias que, em termos gerais, 

exemplificam o quão bem o serviço está em relação a satisfação de clientes. 

 

Consultórios e Clínicas Especializadas / Laboratórios e 
Centros de Diagnose / Hospitais 

Qualificação Performance 

Ouro 
NPS entre 76 e 100% (Zona de 

Excelência) 

Prata 
NPS entre 51 e 75% (Zona de 

Qualidade) 

Bronze 
NPS entre 1 e 50% (Zona de 

Aperfeiçoamento) 

Zinco NPS entre -100 e 0 (Zona Crítica) 

 

 

 

Junta Médica 

Avaliação dos prestadores de serviço em relação a instauração e percentual de negativa de junta médica e utilização 

de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME). 

 

Consultórios e Clínicas Especializadas / 
Hospitais 

Qualificação Evidência 

Ouro 
Sem apontamento de junta 

médica OU com juntas 
médicas 100% autorizadas 

Prata 

Com qualquer apontamento 
de junta médica com 

negativa parcial E com até 
15% de juntas médicas com 

negativa total 

Bronze 
Mais de 16% de juntas 

médicas negadas 
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Recomendação Profissional 

A avaliação neste aspecto visa mapear o direcionamento/referenciamento dos serviços de saúde realizado pelos 

próprios integrantes da rede credenciada. Para tanto, a rede credenciada de consultórios e clínicas especializadas 

será convidada a listar os laboratórios, centros de diagnose e hospitais mais recomendados aos segurados, o que 

permitirá qualificá-los da forma descrita abaixo. 

 

Laboratórios e Centros de Diagnose / Hospitais 

Qualificação Evidência 

Ouro 
Prestadores recomendados por mais 

de 70% da rede credenciada de 
consultórios e clínicas especializadas 

Prata 
Prestadores recomendados por 50 a 

69% da rede credenciada de 
consultórios e clínicas especializadas 

Bronze 
Prestadores recomendados por 30 a 

49% da rede credenciada de 
consultórios e clínicas especializadas 

Zinco 

Prestadores recomendados por 
menos de 30% da rede credenciada 

de consultórios e clínicas 
especializadas 

 

Qualificação Final 

Será atribuída pontuação específica a cada critério analisado e, ao final da aplicação da metodologia destinada a avaliação de 

cada tipo de prestador, estes serão qualificados de acordo com a performance total obtida. 

 

Qualificação 
Pontuação 
Atribuída 

Critérios Avaliados 
Fator 

Multiplicador 
(Peso) 

Pontuação 
Máxima por 

Critério 

Ouro 3 pontos Acreditação/Visita Técnica 4 12 pontos 

Prata 2 pontos Indicadores Assistenciais 3 9 pontos 

Bronze 1 ponto Satisfação do Segurado 2 6 pontos 

Zinco 0 Junta Médica 1 3 pontos 

    Recomendação Profissional 1 3 pontos 

 

Qualificação Final Performance Total 

Ouro Obteve acima de 80% dos pontos atribuíveis 

Prata Obteve entre 50 e 80% dos pontos atribuíveis 
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Bronze Obteve entre 30 e 50% dos pontos atribuíveis 

Zinco Obteve abaixo de 30% dos pontos atribuíveis 

 

 

FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS 

Serão avaliados somente os fornecedores que atendem mais de 10 (dez) segurados por mês. A avaliação deste 

grupo de prestadores se dará exclusivamente a partir de análise documental. 

 

Fornecedores de Materiais e Medicamentos 

Documentos Pontuação 

Autorização de Funcionamento (AFE) - 
ANVISA 

5 pontos 

Certificado de Boas Práticas de Distribuição 
- ANVISA 

7 pontos 

Licença de Funcionamento - PREFEITURA  5 pontos 

Certificado de Regularidade Técnica - CRF  5 pontos 

Licença de Órgãos Ambientais - CETESB  5 pontos 

Autorização de Funcionamento do Corpo 
de Bombeiros - AVCB  

5 pontos 

Certificações de Qualidade - ISO, GAFO 
entre outros  

7 pontos 

Carta de Credenciamento dos Laboratórios 
(Autorização de Comercialização)  

5 pontos 

 

Fornecedores de Materiais e Medicamentos 

Qualificação Performance 

Ouro 
Performance a partir de 70% 

(superior a 30 pontos) 

Prata 
Performance entre 50 e 70% 

(entre 22 e 30 pontos) 

Bronze 
Performance inferior a 50% 

(abaixo de 22 pontos) 
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SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 

Acreditação / Visita Técnica 

A avaliação neste critério será subsidiada pelas seguintes fontes de informação: 

✓ Consulta aos sites oficiais das metodologias de acreditação predominantes entre os serviços de saúde do 

país e das principais IAC’s 

✓ Consulta aos sites institucionais dos prestadores de serviço 

✓ Performance obtida na visita técnica 
 

Serviços de Assistência Domiciliar 

Qualificação Evidência 

Ouro 
Com acreditação OU performance 

a partir de 91% na visita técnica 

Prata 
Performance entre 80 e 90% na 

visita técnica 

Bronze 
Performance entre 61 e 79% na 

visita técnica 

Zinco 
Performance até 60% na visita 
técnica OU ainda não visitados 

 

Manifestações / Reclamações de Clientes 

A avaliação deste critério será subsidiada pelo monitoramento de manifestações/reclamações de clientes, realizado 

pela equipe da Atenção Domiciliar. De acordo com o índice de manifestações/reclamações apresentado, o 

prestador será qualificado conforme descrito abaixo: 

 

Serviços de Assistência Domiciliar 

Qualificação Evidência 

Ouro 
Índice de 

manifestações/reclamações de 
clientes até 1,5% 

Prata 
Índice de 

manifestações/reclamações de 
clientes entre 1,6 e 2,9% 

Bronze 
Índice de 

manifestações/reclamações de 
clientes a partir de 3% 
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Indicadores Assistenciais 

Este critério visa avaliar o desempenho assistencial por meio do monitoramento de dois indicadores considerados 

estratégicos para o acompanhamento dos desfechos clínicos dos segurados em uso de assistência domiciliar: Taxa 

de Alta e Taxa de Internação (média acima de seis meses). 

Serão avaliados neste critério apenas os serviços de assistência domiciliar que realizam mais de 20 (vinte) 

atendimentos ao mês. A partir da performance apresentada serão qualificados da seguinte forma: 

 

Serviços de Assistência Domiciliar 

Qualificação Taxa de Alta 
Taxa de Internação (média 

acima de 6 meses) 

Ouro 
Percentual acima de 

12% 
Percentual até 6% 

Prata 
Percentual entre 8 e 

12% 
Percentual entre 6,1 e 7% 

Bronze Percentual até 7% Percentual acima de 7% 

 

 

SERVIÇOS DE REMOÇÃO 

A avaliação destes prestadores será realizada por meio de análise documental. Para isso, será necessário o envio 

de evidências relacionadas ao cumprimento de alguns requisitos considerados essenciais ao funcionamento deste 

tipo de serviço no país. O prestador também será avaliado quanto ao desempenho apresentado diante dos 

acionamentos realizados pela Seguros Unimed. 

Serviços de Remoção 

Requisitos Pontuação Máxima 

Documentação básica 2 pontos 

Certificação profissional 2 pontos 

Checklist de verificação  2 pontos 

Protocolos assistenciais 4 pontos 

Educação continuada 4 pontos 

Registro da assistência 2 pontos 

Manutenção preventiva e corretiva 2 pontos 

Gerenciamento de riscos assistenciais 4 pontos 

Segurança do paciente 4 pontos 

Desempenho do serviço  4 pontos 
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Ao final da avaliação o prestador será qualificado de acordo com a performance geral obtida: 

 

Serviços de Remoção 

Qualificação Performance  

Ouro 
Performance superior a 80% 

(a partir de 25 pontos) 

Prata 
Performance entre 60 e 80% 

(entre 18 e 24 pontos) 

Bronze 
Performance entre 30 e 59% 

(entre 9 e 17 pontos) 

Zinco 
Performance abaixo de 30% 

(até 8 pontos) OU não 
avaliados 

 

 

PERIODICIDADE DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será realizado anualmente e as visitas técnicas poderão ser realizadas a qualquer tempo 

em prestadores não acreditados, em virtude de alteração de endereço, reclamações de segurados referentes à 

qualidade do serviço ofertado ou a pedido da equipe de auditoria médica. 

 

RECONHECIMENTO E INCENTIVOS 

Como forma de reconhecimento e incentivo, aos prestadores que apresentarem as melhores performances serão 
oferecidos cursos de instituições reconhecidas nacional e internacionalmente por produzir conteúdo relacionado à 
qualidade em saúde, a fim de estimular a melhoria contínua dos serviços ofertados. 

Os prestadores considerados estratégicos que apresentarem as piores performances serão convidados a participar 
de programa para implantação de boas práticas, sendo ofertados também cursos e treinamentos de instituições 
reconhecidas nacional e internacionalmente por produzir conteúdo relacionado à qualidade em saúde, com o 
intuito de promover melhoria dos aspectos em que apresentaram pior desempenho. 

 


