Intercâmbio Eletrônico – Manual Detalhado
Consulta TISS
1. Objetivos

Melhorar a comunicação das solicitações
de autorizações através do WAC (Portal
Unimed) para atendimentos de beneficiários
de outras Unimeds,, em nossa área de ação.
•

Acompanhar as inovações tecnológicas
adotadas pelo Sistema Unimed.
• Consistir informações dos beneficiários de
Intercâmbio,
tais
como
abrangência,
carências, coberturas e inadimplência.
•

2.

Pontos importantes

A responsabilidade
ponsabilidade pela autorização dos beneficiários de Intercâmbio
Inte
é das
Unimeds de Origem.
•

Em
m casos de negativas, oriente o beneficiário que entre em contato com sua
Unimed de Origem, preferencialmente, ou busque informações com o setor de
autorizações da Unimed Pelotas/RS.
•

Consultas eletivas e de urgência serão automaticamente autorizadas, a não sem
situações de registros
egistros e solicitações que contiverem observações
observações ou apresentarem
datas retroativas ficando
ndo em estudo, ou seja, status - Pendente de Liberação,
Liberação
podendo a autorização ou negativa ser apresentada
aprese
em até 48h.
•
Sempre que for necessário entrar em contato com os setores de Atendimento da
Unimed Pelotas. Tenha
enha em mãos o número da solicitação ou registro,
registro pois essa
atitude proporcionará agilidade
dade ao atendimento.
•
A ativação do intercâmbio eletrônico está prevista para o dia 16 de janeiro, às 14h,
havendo possibilidade de prorrogação.. Durante a transição, o sistema poderá
apresentar instabilidades.
•
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REGISTRO DE CONSULTAS
•
Em função do novo modelo de Intercâmbio
Intercâmbio Eletrônico da Unimed Brasil
ocorrerão alterações na forma de registro das consultas, somente para beneficiários
de outras Unimeds.. Para identificar tais beneficiários, observe o código da carteira de
identificação do usuário.
rio. Códigos
C
diferentes de 0074,, são considerados como
intercâmbio.
•
Assim, a partir da implantação
mplantação do Intercâmbio Eletrônico, o WAC exigirá
exig guia
(senha) para todos os atendimentos de beneficiários de outras Unimeds.
Unimeds
•
A mudança ocorrerá
rá na função registro de consulta,, que no menu do sistema
aparece como “Consulta – TISS”.
http://portalweb.unimedpelotas.com.br
Para acessar o sistema utilize o link http://portalweb.unimedpelotas.com.br.
Abaixo segue o exemplo de como será o processo de Registro de consultas.
consultas.

1º) Na tela principal, após colocar os dados da
da carteira do beneficiário, clique em
“Consulta - TISS”.
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2º) Confirme a Unidade de Origem do Beneficiário.

3º) Confirme o Registro no botão
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4º) Aparecerá
arecerá uma tela com a mensagem “Registro de Consulta necessitou Guia de
Autorização. Guia solicitada a Unimed Origem”, com o número da guia e sua
situação: “Autorizada”, “Negada” ou “Pendente de Liberação”.

5º) Se a situação for “Autorizada” a consulta poderá ser realizada pelo médico.
médico
Acesse novamente “Consulta
Consulta - TISS”, digite a senha (que é o ano atual + a o número
da guia gerada, que no exemplo acima é 25, ficando “201325”) no campo
apropriado, ou clique na palavra senha, para visualizar as senhas autorizadas para o
beneficiário.

6º) Ao clicar na palavra senha, abrirá uma nova janela. Nessa, “Zoom das Guias” são
listadas as senhas na situação “Autorizada”. Pode-se
Pode se consultar os movimentos
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clicando-se
se na lupa . Após localizar
lo
a senha desejada, clique no quadrado situado na
esquerda da senha para selecionar a opção desejada.

7º)Após clicar no quadrado referente à senha, irá aparecer a guia com a senha
preenchida. Confirme a operação para finalizar o processo e executar o registro.
registro

8º) Por fim, aparecerá a tela com o comprovante de atendimento.
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Importantes: Se
e a situação da guia for “Pendente de Liberação” ou “Negada” e o
beneficiário desejar mais informações, oriente o mesmo para que entre em contato
com a sua Unimed de Origem.
Outras dúvidas poderão ser esclarecidas com os setores de Autorizações (53(53
33094915 e 53-33094935)
33094935), Central de Atendimentos (53-33094919) e Tecnologia da
Informação (53-33094958)), da Unimed Pelotas.
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