
TREINAMENTO DO PROCESSO DE
AUTORIZAÇÃO PARA PRESTADORES
UNAFISCO SAÚDE



SISTEMA - REMOTE

Sistema utilizado pelo prestador credenciado a Unafisco Saúde para
solicitação de autorização de procedimentos.

Os serviços serão prestados aos
beneficiários do Unafisco Saúde Premium
identificados pela carteira personalizada.



Obrigatório apresentação da carteira de identificação física ou virtual e
um documento de identidade com foto do beneficiário;

IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO

Será necessário acrescentar inicialmente 5 números 0 ao número da
carteira Unafisco Premium.

Exemplo:

Carteira Unafisco Premium: 01111111 (8 dígitos)
Número para inserir no sistema: 0000001111111 (13 dígitos)



REMOTE - ACESSO

Link para acesso ao sistema: 
http://remote.unimednne.com.br/remote_unafisco/Content/Default.aspx

Login/senha: Número do CNPJ

http://remote.unimednne.com.br/remote_unafisco/Content/Default.aspx


ATENDIMENTOS ELETIVOS - PRAZOS

Todos os atendimentos deverão ser devidamente regulados através da
ferramenta (REMOTE);

Descrição Cobertura
Urgência e emergência Imediato

Serviços de diagnóstico por Laboratório de 
análises clínicas em regime ambulatorial Até 03 (três) dias úteis

Demais serviços de diagnósticos e terapia em 
regime ambulatorial Até 05 (cinco) dias úteis

Atendimento em regime de hospital dia Até 05 (cinco) dias úteis

Procedimentos de Alta Complexidade - PAC 
(medicamentos quimioterápicos e com 

diretrizes de utilização)
Até 10 (dez) dias úteis

Atendimento em regime de internação eletiva Até 10 (dez) dias úteis



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CONSULTA



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CONSULTA

Digitar a numeração da carteira, clicar no ícone para buscar o beneficiário e
preencher os demais campos obrigatórios que estão marcados com *.



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT

Digitar a numeração da carteira, clicar no ícone para buscar o beneficiário e
preencher os demais campos obrigatórios que estão marcados com *.

Adicionar um a um, os códigos dos procedimentos que serão realizados pelo 
beneficiário.



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT

Após adicionar os serviços, será necessário clicar no ícone Anexar- Arquivo para
inserir as documentações essenciais para análise. Exemplos: pedidos/relatórios
médicos, exames de imagem, etc... .

OBS: O arquivo a ser enviado deve ter no máximo 2MB e estar compactado em
formato ZIP.



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT

No momento do registro no sistema REMOTE, o mesmo retornará os
seguintes status para a transação solicitada:

• Autorizado - Executar o procedimento;
• Negado - Entrar em contato com a Unafisco Saúde Concierge 

pelo 0800 028 2777;
• Em análise - Aguardar o prazo de autorização;
• Solicitar revisão – Deverá ser encaminhada a documentação 

complementar em anexo, bem como informações adicionais.



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT

EXAMES com necessidade de  auditoria prévia (em análise):

• Tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética;
• Hemodinâmica, radiologia intervencionista e medicina nuclear in vivo 

(cintilografias);
• Procedimentos realizados por via endoscópica ou video -assistidos;
• Tratamentos medicamentosos ambulatoriais;
• Procedimentos com Diretriz de Utilização (DUT).



ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT

TERAPIAS AMBULATORIAIS com necessidade de  auditoria     prévia 
(em análise):

• Fisioterapia, acupuntura, psicoterapia, fonoterapia e terapia 
ocupacional;

• Quimioterapia e radioterapia;
• Hemodiálise e diálise peritoneal;
• Terapias por ondas de choque;
• Medicina hiperbárica; 
• Quaisquer procedimentos ambulatoriais que demandem cobrança de 

auxiliares, anestesistas ou acomodação em Day clinic.

Observação: Tratamentos terapêuticos, no máximo 10 sessões por solicitação.



Os serviços que contenham Materiais, Medicamentos e OPME
diretamente ligados ao mesmo, deverão fazer constar anexados seus
relatórios em nosso sistema Remote, através de arquivos em formato
ZIP.

Para os casos de uso de Materiais e Medicamentos, que NÃO
disponham de serviços TUSS atrelados, os mesmos deverão ter suas
solicitações realizadas através de nosso setor de autorização
conforme abaixo.

Contato: 0800 028 2777

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT



Para os casos em que as guias tiverem sua solicitação pendente de auditoria,
com status "Negado" ou “Em Análise”, é possível solicitar Revisão da Guia. No
entanto, essa solicitação abrange apenas para os casos de guias:

Solicitação SP/SADT;
Solicitação de Internação;
Solicitação de Prorrogação;
Solicitação de Anexo;

ATENDIMENTO AMBULATORIAL - SADT- REVISÃO



ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO

Os atendimentos de consulta em pronto socorro (10101039) deverão ser
solicitados no sistema REMOTE, na opção de solicitação de SP/SADT.

Nos atendimentos de Urgência e Emergência, o prestador deverá
proceder com a regulação prévia do atendimento (forma de
elegibilidade).

Pedimos atenção quanto aos beneficiários em cumprimento de carência,
pois terão seus atendimentos mantidos, nas primeiras 12 (doze) horas de
assistência, desde que dentro da unidade de Pronto Socorro ou Pronto
Atendimento.



ATENDIMENTO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

Para as Internações eletivas há sempre a necessidade de solicitar,
previamente, autorização via sistema REMOTE.

Para as Internações de urgência, a solicitação no sistema REMOTE deverá ser
feita no prazo de até 12 horas após o início do atendimento.



ATENDIMENTO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

Digitar a numeração da carteira, clicar no ícone para buscar o beneficiário e
preencher os demais campos obrigatórios que estão marcados com *.



ATENDIMENTO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO



ATENDIMENTO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

Caso seja utilizado algum OPME será necessário cadastrar um a um em sistema.



ATENDIMENTO HOSPITALAR - INTERNAÇÃO

Os eventos vinculados à internação, como: Prorrogação,
remoção para tratamentos/exames em outro prestador,
uso de órteses, próteses ou materiais especiais – OPME e
serviços de alta complexidade serão solicitados
diretamente pelo Hospital no sistema REMOTE a medida
que forem necessários.

Para os casos de quimioterapia e radioterapia e OPME
devem ser preenchidos os anexos no sistema REMOTE
(conforme determina a TISS)



ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRORROGAÇÃO

Para realizar a prorrogação a guia principal deverá estar
com status de autorizada.



ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRORROGAÇÃO



PEDIDO DE REVISÃO 

Ao solicitar autorização, poderão ocorrer situações onde as transações poderão
ser negadas. Para os casos em que seja necessário enviar justificativas, ou
anexar relatórios, o prestador credenciado poderá solicitar revisão mediante
número da guia.



GUIA DE ANEXO 

Acesso utilizado quando já possui a internação/procedimentos solicitados e o
prestador deseja incluir OPMES ou quimioterapia em uma guia.



GUIA DE ANEXO 



GUIA DE ANEXO 



HISTÓRICO - AUTORIZAÇÃO

Será possível consultar as transações realizadas no sistema para controle das
autorizações.

Nessa opção também é possível realizar a impressão da guia e o cancelamento
da solicitação.



HISTÓRICO - AUTORIZAÇÃO

Para realizar a consulta do histórico de autorizações, se faz necessária a
busca pelo código do beneficiário ou o período do atendimento.



HISTÓRICO – PEDIDO DE REVISÃO

No histórico de pedido de revisão, será possível acompanhar todos os processos 
aos quais o prestador credenciado realizou o pedido.



CANCELAMENTO DE GUIA 

Visando disponibilizar ao prestador credenciado a opção de
realizar uma nova transação, substituindo a solicitada
anteriormente.

O status da Guia poderá constar tanto como Autorizada,
quanto em Análise. Sendo o processo de cancelamento o
mesmo para ambas as opções.



CANCELAMENTO DE GUIA



CANCELAMENTO DE GUIA



OUTROS – CHAT AUTORIZAÇÃO



OUTROS – CHAT AUTORIZAÇÃO

Através do Chat de Autorização, é possível celeridade na
comunicação entre o prestador e a operadora, de
forma a complementar informações de guias que tivera
m sua solicitação pendente de auditoria, com status
"Negado" ou “Em Análise”, envio de arquivos, tais como,
relatórios médicos, solicitações complementares entre
outros.

Essa melhoria abrange as solicitações das guias de:

Solicitação SP/SADT;
Solicitação de Internação;
Solicitação de Prorrogação;
Solicitação de Anexo;



Contato 

Central de Atendimento 24h
Telefone: 0800 028 2777
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