
Recurso de Glosa 

Tutorial
Envio



APRESENTAÇÃO .........................................................................................................................................    
OBJETIVO ...................................................................................................................................................    
FLUXO DO PROCESSO ................................................................................................................................    
ACESSO A PLATAFORMA ............................................................................................................................    
TELA INICIAL DE FUNCIONALIDADES .........................................................................................................    
TELA INICIAL DE FUNCIONALIDADES .........................................................................................................    
FORMULÁRIO EM EXCEL ............................................................................................................................     
ENVIO RECURSO DE GLOSA CHECK LIST  ....................................................................................................     
ENVIO RECURSO DE GLOSA PASSO A PASSO ..............................................................................................      
ENVIO RECURSO DE GLOSA PASSO A PASSO ..............................................................................................   
ENVIO RECURSO DE GLOSA PASSO A PASSO ..............................................................................................   
DEVOLUÇÃO DO PROCESSO (TICKET) .........................................................................................................   
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO (TICKET) ........................................................................................................   

SUMÁRIO

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
6.     
7.
7.1.  
7.2. 
7.3. 
8.      
9.

1
2 
3
4 
5 
6 
7     
8 
9  

10 
11 
12 
13      



Este tutorial foi elaborado para apresentar a Plataforma Movidesk, que será utilizada para recepção de recursos
de glosas da Seguros Unimed.

A seleção da ferramenta foi baseada em três pilares: fácil usabilidade, controle dos recursos recebidos e
celeridade no retorno ao Prestador, com o objetivo de potencializar a organização dos processos.

Para que possamos desenvolver em parceria essa ferramenta, estamos divulgando neste tutorial, as principais
informações sobre a utilização da plataforma, que poderá ser acessada através do Link
https://segurosunimed.movidesk.com/kb/pt-br/ ou pelo site: https://www.segurosunimed.com.br/.

Estas orientações foram elaboradas com o objetivo primordial, para servir de apoio no envio dos
Recursos de Glosas, este tutorial descreve detalhes importantes que poderão orientá-lo na sua correta
utilização.
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APRESENTAÇÃO
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Esta ferramenta será utilizada exclusivamente para
Recebimento de Recurso de Glosa.

Em virtude da pandemia, deixamos de receber os recursos
de forma física e, passamos a recebê-los por e-mail.

Com a utilização desta ferramenta, esperamos aumentar a
eficiência operacional, garantindo mais agilidade e
transparência ao processo.

OBJETIVO



SEGUROS UNIMED

Após a análise Origem é liberado 
o Extrato Prestador

Recepcionar o Recurso de Glosa 

Envia confirmação / Devolução 
do Recurso

Análise de Recursos confirmados

Finalização da análise dos 
Recursos apresentados

Baixar no Top Saúde o Extrato 
Prestador

Confirmação de crédito ou 
solicitação de reanalise (Novo 

Processo)

Verificar status do Recurso no 
Top Saúde “Extrato Revisão”

Recebimento do protocolo de 
confirmação ou de devolução.

Analisar e enviar Recurso de 
Glosa via Movidesk

PRESTADOR SAÚDE
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FLUXO

DO

PROCESSO

3. ENVIO RECURSO DE GLOSA – FLUXO DO PROCESSO



4. ENVIO RECURSO DE GLOSA - ACESSO A PLATAFORMA

O ACESSO A PLATAFORMA PODE SER REALIZADO DE DUAS FORMAS:

*Não é necessário login e senha para acessar a ferramenta.

Site Seguros Unimed: https://www.segurosunimed.com.br/
Prestador Saúde / Envio Recurso de Glosa. 

Link https://segurosunimed.movidesk.com/kb/pt-br/
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Divulgar informações, 
que auxiliem no seu 
dia a dia.

Localizar informações, 
incluindo na pesquisa
uma palavra chave. 
chave

Transmitir informações 
habituais, sobre as 
atividades da área. 

5. ENVIO RECURSO DE GLOSA - TELA INICIAL FUNCIONALIDADES

5



Dados imprescindíveis para 
análise do seu Recurso.
Ao clicar neste ícone,  será 
direcionado para o site da 
Seguros Unimed.

Acessar no site: 
Formulário Recurso de Glosa, 
ao clicar,  será realizado o 
Download do formulário em 
Excel.

zz

5.1. ENVIO RECURSO DE GLOSA - TELA INICIAL FUNCIONALIDADES
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É Imprescindível o preenchimento de todos os campos do formulário, que estão sinalizados 
em amarelo.

Caso o Prestador utilize formulário próprio, é necessário que contenha todas as informações 
do formulário abaixo, essas informações são encontradas no extrato de glosas, que é extraído 
no Top Saúde. 

6. ENVIO RECURSO DE GLOSA – FORMULÁRIO EM EXCEL
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Capa 
de 

Capítulo
PASSO A PASSO



7. ENVIO RECURSO DE GLOSA - CHECK LIST

Não é necessário login e senha para acessar a ferramenta;

Confirme em contrato, seu prazo para envio de recursos, evitando a perda do mesmo;

Todos os campos são de preenchimento obrigatório, o sistema não permitirá o envio, na falta de algum campo;

O número 09 a frente do campo, é um controle interno da área;

Os recursos deverão ser realizados por NR (Número de Remessa);

Envio do 1º Recurso incluir numero de NR origem (faturamento), quando for réplica, incluir NR do 1º Recurso;

As informações solicitadas para abertura da recurso, poderão ser localizadas no Extrato Prestador (Disponível no Top Saúde;

O formulário de recurso, contém todos os campos necessários para análise, podendo ser substituído pelo formulário próprio,
desde que, contenham todas as informações determinadas;

Importante salvar o anexo referente as justificativas, com o número da NR Origem (número da remessa gerado no faturamento);

A falta de informações ou preenchimento incorreto, pode resultar na devolução do Recurso de Glosa para correção;

Após envio do recurso o prestador receberá um e-mail com o número do ticket, importante digitar um e-mail válido;

Se for identificada alguma inconsistência no envio, efetuaremos a devolução do Ticket para correção e novo envio.
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Será direcionado para: 
“SEGUROS UNIMED – RECURSO DE 
GLOSA” - Onde serão inseridos os 
dados para iniciar com o Recurso de 
Glosa. 

Preencher com a Razão Social e 
pressionar  tecla “Enter” ou “Tab” 
para carregamento da tela e 
demais itens a serem preenchidos.

7.1. ENVIO RECURSO DE GLOSA - PASSO A PASSO

Clique no botão “Envie seu Recurso”   
Canto   superior direito da página.
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1 - Razão Social preenchida na tela anterior, 
carregada automaticamente.

2 - Código de Prestador junto a Seguros 
Unimed.

3  - CNPJ com 14 dígitos (somente números).

4 - Referência de entrega do Faturamento 
(mês/ano).

5 - NR (número da remessa) Origem  
faturamento ou NR do recurso, em caso de  
réplica.

6 - Valor Total glosado, informar as casas 
decimais. 

7 - Valor recursado, informar as casas 
decimais. 

8 - Valor aceito, informar as casas decimais.

7.2. ENVIO RECURSO DE GLOSA - PASSO A PASSO
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*OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS



7.3. ENVIO RECURSO DE GLOSA - PASSO A PASSO
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9 - Anexar o formulário de Recurso de 
Glosa com as justificativas, poderá ser 
nomeado com o número da NR origem.

10 - Caso tenha anexado um documento e 
queira trocar, clique no ícone lixeira e 
descarte o anexo, em seguida poderá 
anexar um novo documento.

11 - Inserir o número de telefone com 
DDD – para facilitar nosso contato, caso 
seja necessário.

12 - Inserir o endereço de e-mail, para que 
possamos contatá-lo se houver 
necessidade.

13 - Preencher este campo com alguma 
mensagem ou dados do Recurso de Glosa.

14 - Após o preenchimento de todos os 
campos clique em “ENVIAR MENSAGEM”, 
no canto inferior direito.
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*OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS



Após o envio do processo, caso sejam identificadas irregularidades, efetuaremos a devolução para
correção, vale ressaltar que todos os processos passam por conferência - Protocolo, análise e liberação
do Recurso de Glosa.

O Prestador receberá um e-mail com as informações sobre devolução do ticket, para que sejam
efetuadas as correções e realização de novo envio.

8. ENVIO RECURSO DE GLOSA – DEVOLUÇÃO DE PROCESSO - TICKET
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Após clicar em “Enviar 
Mensagem” será gerado o 
número do Ticket.

Após geração do ticket,
prestador receberá um 
e-mail com a confirmação 
de envio do Recurso.

O anexo enviado na 
plataforma será anexado no 
e-mail de retorno.

9. ENVIO RECURSO DE GLOSA - FINALIZAÇÃO DO PROCESSO (TICKET)
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