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aPrESEntaÇão

com o objetivo de melhorar a gestão do negócio, a Unimed Nordeste-rS implantará a 
Guia eletrônica nos consultórios, permitindo que o médico consulte a relação de exames e 
procedimentos feitos pelos beneficiários. isso evitará múltiplas solicitações de um mesmo 
código, além de otimizar o encaminhamento das guias para análise de auditoria, quando 
a situação exigir.

em função da implantação da Guia eletrônica, algumas mudanças irão ocorrer nas formas 
de registros, orientações no decorrer do manual.

através do Site da Unimed:
www.unimed-ners.com.br - link acesso restrito- cooperado- autorizador.
Obs.: Não utilizar atalho para acesso ao sistema.

após a mensagem de apresentação, clique novamente em autorizador.

Acesso Ao sistemA AutorizAdor totVs
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aPrESEntaÇão

O acesso também está disponível através do Blog daS SECrEtáriaS:

https://universosecretarias.wordpress.com – Sistema autorizador.

a tela ao lado abrirá e pedirá:

Usuário: número de clínica.
Senha: senha cadastrada para acesso geral do 
sistema (mínimo 8 dígitos, contendo somente 
letras e números. não é permitido o uso de 
caracteres especiais, a exemplo de: 8, #, @, *).
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PaSta SErViÇoS

cHecK-iN:
O sistema disponibilizará a tela de menu e pedirá que o nome do médico seja selecionado. 
a secretária deverá clicar na tela indicada abaixo para selecionar (apenas para clínicas 
com dois médicos ou mais. Se na clínica estiver cadastrado apenas um médico, o sistema 
informará automaticamente o nome).

com o médico informado na tela, o sistema abrirá a tela de check-in (identificação do 
beneficiário a ser atendido).

Para efetuar qualquer registro para o 
beneficiário, a secretária deverá passar 
o respectivo cartão na leitora de cartões 
(conforme tela ao lado).

O sistema pedirá a autenticação do 
beneficiário mediante coleta da biometria. 
a secretária deverá clicar em Autenticar e, 
neste momento, o leitor biométrico acenderá 
uma luz e aguardará que a biometria seja 
informada. após confirmação/autenticação do 
beneficiário, os registros (consulta/exames) 
poderão ser realizados.

importante: o sistema permitirá até três tentativas de validação da biometria para 
cada beneficiário. Se após as três tentativas a biometria não for reconhecida, o 
sistema dará a opção de liberar a digital. clicar em OK. 



6

UNIVERSO SECRETÁRIAS

PaSta SErViÇoS

Neste momento, o sistema apresentará a tela ao 
lado. a secretária deverá questionar ao beneficiário, 
que responderá a três perguntas que o sistema 
informará. após, clicar em enviar. 

com a identificação do beneficiário realizada, o sistema informará alguns dados (tipo de 
plano, data de nascimento, telefones de contato, que poderão ser alterados ou incluídos 
para manutenção cadastral), conforme tela abaixo. a secretária poderá proceder com 
registro (consulta/exames).

importante: após 3 tentativas de respostas erradas, o sistema bloqueará o cadastro e 
pedirá que o beneficiário ou a secretária contatem o Sac da Unimed (0800.512100) 
para conferir dados e assim regularizar o cadastro, permitindo proceder novamente 
com os passos e realizar o registro/atendimento.
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PaSta SErViÇoS

caso o beneficiário ainda não tenha realizado 
o cadastro biométrico, a secretária deverá 
cadastrar (conforme orientações apresentadas 
no final deste manual) e prosseguir com os 
registros.

Ou, se por algum motivo, o beneficiário não 
puder realizar a autenticação biométrica, 
a secretária deverá clicar em Registro sem 
biometria.

após, informar justificativa para o registro sem biometria (a secretária deve selecionar a 
opção mais adequada ao atendimento), e clicar em Enviar.

O sistema emitirá a mensagem abaixo. Clicar em oK. Neste momento, o sistema 
apresentará a tela abaixo (liberação Digital).  Para que o atendimento seja liberado, é 
obrigatório o preenchimento correto de três perguntas (geradas de forma automática e 
aleatória), e clicar em Enviar. Somente assim o atendimento sem a coleta de biometria 
será liberado.
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PaSta SErViÇoS

importante: após 3 tentativas de respostas erradas, o sistema bloqueará o cadastro e 
pedirá que o beneficiário ou a secretária contatem o Sac da Unimed (0800.512100) 
para conferir dados e assim regularizar o cadastro, permitindo proceder novamente 
com os passos e realizar o registro/atendimento.

Para rEgiStro SEM o Cartão: a secretária deverá clicar na opção SeM 
cartÃO. após, clicar na lupa para pesquisar o nome do beneficiário.

O sistema apresentará 
a tela ao lado.

após selecionar o beneficiário, é necessário escolher a justificativa do registro sem cartão, 
conforme segue abaixo, e clicar em enviar. então, proceder com a autenticação biométrica.
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PaSta SErViÇoS

importante: se por algum motivo não for possível realizar a autenticação (biometria), 
proceder com os passos citados na página 6 (registro sem biometria/selecionar 
justificativa/responder as perguntas). O sistema liberará os dados do beneficiário 
para a realização do atendimento (consulta ou exames).

Para trocar o nome do médico na clínica, a secretária deverá clicar no pincel – link 
identificação do Prestador (sinalizado na imagem acima) e selecionar o outro médico.

Para limpar/selecionar outro beneficiário, a secretária poderá clicar no pincel – link 
identificação do Beneficiário (sinalizado na imagem acima). e, para pesquisar guias
de exames solicitados para o beneficiário selecionado, a secretária deve apenas clicar
no link        .

Para atendimentos de beneficiários de intercâmbio (#0041), a secretária deverá passar o 
cartão na leitora. caso o beneficiário não tenha o cartão mas possua o número, é possível 
digitá-lo clicando no link rEgiStro SEM Cartão, digitar o número da carteira e clicar  

tecla TAB para proceder com o registro. O sistema encaminhará a informação para 
a Unimed de origem, que autorizará, deixará em análise (pendente) ou negará. em análise, 
podem ligar para o Núcleo de intercâmbio, contato (054) 3220.3060; negado, contatar 
diretamente a Unimed de origem. após autorização, a secretária deverá repetir o processo 
de registro da consulta para que o atendimento seja lançado na produção médica (mesmo 
processo realizado hoje). Neste caso, não será necessário preencher o campo Motivo.
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PaSta SErViÇoS

Informações adicionais:

Consultório sem sistema: o consultório deverá, a cada atendimento (consultas e exames), 
contatar o Sac (0800.512100) para confirmar os dados e cobertura do beneficiário. Neste 
instante será gerado um protocolo de autorização para o atendimento manual. este 
protocolo deve ser anotado na guia de consulta ou guia SaDt, para posterior envio ao 
setor de contas da Unimed e, assim, pagamento ao médico. 

caso o atendimento seja encaminhado ao setor de contas da Unimed para pagamento 
sem protocolo, este não será pago.

Para beneficiários (as) incapazes ou que não possuam mais a digital, orientar o familiar ou 
o próprio beneficiário a contatar o Sac e verificar como proceder para realizar a liberação 
do cadastro digital junto à Unimed.

Protocolo guia de Consulta:

Protocolo guia de Sadt:
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reGistro de coNsuLtA:
após identificação do beneficiário, clicar no item Registro de coNsuLtA.
a tela de registro de consulta será aberta, informar:
campo 19 - tipo de consulta;

agEnda:

finalizar o registro.

PaSta SErViÇoS

• Adicionando o beneficiário, sinalizando SIM, o nome do beneficiário aparecerá na 
tela do médico.
• Caso não selecione a palavra SIM, o beneficiário não aparecerá para o médico 
realizar as solicitações.
• Prioridade: pode ser utilizada para informar ao médico a prioridade deste atendimento 
(alto, médio, baixo). Uso opcional do consultório.
• Mensagem: pode ser utilizada para escrever uma mensagem para o médico. Uso 
opcional do consultório.
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ao clicar em agenda, mostrará os beneficiários do dia, permitindo:
• Verificar status do atendimento (o status irá alterar conforme o médico finaliza o 
atendimento na tela do perfil médico):

- Pendente: beneficiário está aguardando atendimento;
- finalizado: beneficiário já foi atendido pelo médico.

• Prioridade selecionada pela secretária para o atendimento (item de uso opcional): alto, 
médio, baixo.
• Mensagem  (item de uso opcional): neste ícone é possível verificar a mensagem digitada 
pela secretária para o médico.
• Remover     : permite remover um paciente da agenda (situações de desistência ou registro 
incorreto).
• Alterar    : editar a inclusão (prioridade, status, mensagem).
• Ordem da agenda     (item de uso opcional): alterar a ordem do beneficiário na agenda 
(para organização do atendimento).

AGeNdA
item do menu que permite visualizar a agenda que aparecerá na tela do médico, 
permitindo que ele solicite exames/procedimentos realizados em consultório, exames de 
análises clínicas, diagnóstico por imagem, terapias efetuadas em consultório (acupuntura, 
psicoterapia de crise), sessões de fisioterapia.

PaSta SErViÇoS
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Preencher os campos solicitados.
Selecionar o paciente:
Manual: permite pesquisar ou digitar os dados do paciente;
Beneficiário do check-in: inclui o último beneficiário ao qual foi realizado check-in no sistema;
tipo de registro: ao selecionar carteira, permite digitar o código ou pesquisar por meio do 
nome clicando na     .

PaSta SErViÇoS

iNcLuir pAcieNtes de formA mANuAL NA AGeNdA
atendimento no qual não será registrada consulta.
alguns exemplos: situações de reconsulta, solicitação de receita médica, realização de 
exames/procedimentos nos quais os encaminhamentos foram efetuados por outro 
médico.

Para realizar a inclusão, clicar em adicionar:
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reGistro de cHecK-iN dispoNíVeL  (exAmes reALizAdos em coNsuLtório):

a Unimed desenvolveu mais uma melhoria no autorizador, a fim de propiciar maior 
agilidade nos processos de consultório, otimizando o atendimento do beneficiário e as 
atividades das secretárias. 

trata-se de mais uma forma para identificar o beneficiário, possibilitando registrar e/ou 
solicitar os exames realizados em consultório, proporcionando rapidez, agilidade e redução 
no tempo de atendimento para identificação do beneficiário.

Para todas as consultas registradas, mediante cartão do beneficiário e coleta da biometria, 
o sistema permitirá que o registro ou solicitação dos exames sejam iniciados através da 
opção check-in disponível. assim, não haverá necessidade de realizar novo check-in 
(nova identificação, com cartão/biometria, para o mesmo beneficiário).

PaSta SErViÇoS
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PaSta SErViÇoS

Seguem passos:

• após, realizar o registro de consulta, onde a secretária deverá proceder com o check-in 
para identificar o beneficiário a ser atendido, mediante cartão e biometria;

• clicar na opção Check-in disponível para iniciar o processo de registro ou solicitação de 
exames, sem necessidade de realizar novamente a identificação do beneficiário;

• após, clicar na lupa         ; 
Desta forma, o sistema listará o nome de todos os beneficiários atendidos, permitindo o 
registro e/ou solicitação de exames, sem a necessidade de passar novamente o cartão e 
realizar nova coleta da biometria, no prazo de 72 horas;

• Selecionar o beneficiário que realizou ou realizará o exame. Neste momento, o sistema 
trará os dados para sua conferência;

• Para finalizar, clicar na opção SP/SaDt e/ou Solicitação de Procedimentos e incluir os 
exames necessários.
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PaSta SErViÇoS

lembrete: esta opção facilitada, para identificação do beneficiário, estará liberada pelo prazo 
de 72 horas úteis, a contar o momento do registro da consulta. Se o beneficiário realizou a 
consulta (passando o cartão e validando a biometria), foi liberado do consultório e o registro 
do exame for realizado no final do dia, não será mais necessário realizar novo check-in (uso 
sem cartão e sem biometria). Você deverá seguir os passos acima. Fácil, não acha?

ressalta-se que, para as consultas realizadas sem biometria (validadas mediante perguntas 
e respostas), esta opção não estará disponível. então, você precisará realizar novo check-
-in, pesquisando os dados do beneficiário ou, até mesmo, solicitando que ele retorne ao 
consultório, em outro momento.
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reGistro sp / sAdt / ListAr GuiAs
Para registros de exames realizados em consultório.
após realizar a identificação do beneficiário através do cartão e biometria ou opção  
check-ins disponíveis, clicar em listar guias e executar.
O campo 2 é preenchido automaticamente pelo sistema.

PaSta SErViÇoS

soLicitAção de procedimeNtos
não será mais utilizado pelo perfil secretárias.
as solicitações serão realizadas através do Perfil Médico, e quando o exame/ procedimento 
for realizado no consultório, a secretária finalizará a solicitação do médico, através da 
opção listar guias.
através do Perfil Médico o médico solicitará exames/procedimentos realizados em 
consultório, terapias (acupuntura, psicoterapia de crise) e também exames de análises 
clínicas, diagnóstico por imagem e cardiológicos, que serão encaminhados para a rede 
própria ou prestadores credenciados, incluindo fisioterapias e terapias renais.
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cANceLAmeNto de soLicitAçÕes e reALizAçÕes:
Para realizar o cancelamento de algum registro (consulta ou exame) ou solicitação (exame), 
dentro do período vigente.

Cancelamento de realizações: marcar documento, escolher motivo e cancelar selecionado.

PaSta SErViÇoS

confirmação de cancelamento:
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PaSta SErViÇoS

Cancelamento de Solicitações: marcar documento, escolher motivo e cancelar selecionado.

confirmação de cancelamento:
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JustificAtiVA de recoNsuLtA:
Se, ao registrar a consulta, o sistema informar reconsulta, ele abrirá a tela para justificativa 
no momento do registro, porém esta pode ser realizada posteriormente. Basta clicar no 
item do menu: Justificativa de reconsulta. 

Para mostrar o relatório de reconsultas com justificativa pendente, deve-se selecionar o 
período e realizar a busca. 

Serão listados somente os documentos do período vigente. Não será possível informar 
justificativa em documentos com períodos já encerrados (meses anteriores).

PaSta SErViÇoS
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PaSta ConSulta

GuiAs do BeNeficiÁrio:
Utilizadas somente pelos médicos que realizam registros de Saúde Ocupacional.

dAdos do BeNeficiÁrio:
Mostram dados do beneficiário, incluindo a classe hospitalar (tipo de acomodação), 
informações do contratante, modalidade e termo de adesão. além das informações do 
beneficiário, apresenta os módulos contratados pelo plano (cobertura) e data de carências 
eletivas e de urgência.
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PaSta ConSulta

soLicitAçÕes sp/sAdt
Pesquisa guias solicitadas pelo prestador da clínica logada. Possibilidade de busca por 
tipo de Pesquisa (período, período/carteira, carteira ou por guia).
acompanhamento das guias de beneficiários de outras unidades (intercâmbio eletrônico).

coBerturA do BeNeficiÁrio
Permite simular coberturas e carências. O beneficiário pode verificar estas informações 
diretamente com a Unimed contatando o Sac 0800.512100.



23

UNIVERSO SECRETÁRIAS

PaSta rElatÓrioS

reimpressão de documeNtos:
lista todas as guias registradas no período informado, permitindo reimprimir o documento 
selecionado. exibe sequência do documento e procedimentos.

produção:
Permite gerar o relatório da produção de consultório do cooperado. Para isso, é necessário 
informar o período. após, clicar em pesquisar.

este relatório possibilita ainda visualizar movimentos cancelados e atendimentos com 
coparticipação.
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PaSta dEMonStratiVo

iNss:
este demonstrativo gera uma declaração com o valor de iNSS retido através da Unimed. 
Para pesquisa, informar senha pessoal do médico e o período inicial; após, clicar em Busca.

O sistema permitirá selecionar as informações e imprimir o documento.

reLAtório de moVimeNtos/ títuLos:
Permite a geração de relatório da produção geral do cooperado. Para isso, é necessário 
informar a senha pessoal do médico, período inicial e clicar em Pesquisar. 



25

UNIVERSO SECRETÁRIAS

PaSta dEMonStratiVo

títuLos:
É a folha de pagamento do médico, disponibilizada após o dia 15 de cada mês. a secretária 
ou o médico deve informar o período inicial e a senha pessoal do médico.

O titulo será gerado e, para visualizar, basta clicar na lupa.

O relatório será gerado e, para visualizar, basta clicar na lupa.
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ColEta BioMétriCa

ao iniciar o processo de registro dos atendimentos mediante dados do beneficiário na tela 
(após passar o cartão no leitor), o sistema informará se o beneficiário possui biometria 
cadastrada. Se SiM, pedirá apenas a autenticação. 

Não estando cadastrada, a secretária permanecerá na mesma tela e procederá com 
os passos abaixo:

• Selecionar os dedos cujas digitais serão coletadas (um por vez). Para cadastro da
biometria é necessário informar apenas o dedo indicador de cada mão (primeiro a
mão esquerda e depois a mão direita). 
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obs.: Para o processo de coleta, seguir a seguinte sequência: 
1) coletar do dedo indicador. Não sendo possível, passo 2;
2) coletar do dedo polegar.  Não sendo possível, passo 3;
3) coletar do dedo médio. Não sendo possível, passo 4;
4) coletar do dedo anelar. Não sendo possível, passo 5;
5) coletar do dedo mínimo.

ao selecionar o dedo desejado, será aberta a janela 
ao lado. Neste momento, o dedo do beneficiário deve 
ser posicionado sobre a leitora biométrica.

esse processo deve ser realizado uma vez para cada 
dedo.

No final do processo, será apresentada a seguinte tela. clicar no botão Salvar.

aguardar a mensagem Biometria cadastrada com sucesso!

idade para obrigatoriedade na coleta: acima de 5 anos e abaixo de 70 anos.

ColEta BioMétriCa
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dEMaiS oriEntaÇõES

ALterAção de seNHA:

1 - alterar a senha de acesso ao sistema autorizador: senha de acesso inicial do 
sistema utilizado pelo consultório para realizar os registros.

Para fins de segurança, o sistema solicitará os dados pessoais de apenas um dos 
médicos cadastrados nesta clínica. após realizar a alteração da senha, esta valerá 
para os demais médicos e o processo estará finalizado.
Ou seja, para acesso geral do sistema, a alteração de senha será realizada SoMEntE 
uMa VEz e valerá para todos os médicos cadastrados neste consultório.
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dEMaiS oriEntaÇõES

Como realizar a alteração:
1 -  acessar com os dados atuais (clínica e senha utilizadas até o momento);
2 - O sistema direcionará para a página de alteração de senha. Preencher 
os dados conforme orientações abaixo.

iMPortantE: 
conforme mencionado anteriormente, para acesso geral do sistema, 
a alteração de senha será realizada SoMEntE uMa VEz e valerá para 
todos os médicos cadastrados neste consultório. a partir desta alteração 
de senha, você conseguirá realizar o registro em nome de todos os médicos 
cadastrados nesta clínica.
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2 - informações gerais: a qualquer momento, será possível alterar a senha 
(da clínica e/ou do médico), pois na tela inicial do sistema autorizador há 
a opção alterar Senha. 

dEMaiS oriEntaÇõES

Esqueceu sua senha:

√ de acesso do consultório:
contatar o espaço Médico por meio dos canais de atendimento:
e-mail: espacomedico@unimed-ners.com.br
Blog das Secretárias: https://universosecretarias.wordpress.com/
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O espaço Médico está sempre on-line, você pode enviar suas demandas/dúvidas
através do e-mail espacomedico@unimed-ners.com.br

ESPAÇO
MÉDICO


