Link de Acesso:
http://autorizador.unimedse.com.br/autorizador/

 Nessa tela, preencher os campos com o seu usuário, clinica, senha e depois
clicar em entrar.

Acesso negado na senha/ Esqueceu senha






Na tela de login, selecionar a opção “esqueci minha senha” embaixo de “Entrar”.
Preencher o formulário com seu usuário e o e-mail utilizado no cadastro.
Depois utilizar a senha enviada no e-mail para entrar no sistema.
A senha recebida pode ser alterada (próximo processo).

Alteração de Senha

 Na tela de login, selecionar a opção “alterar senha” embaixo de “Entrar”.
 Preencher o formulário com seu usuário, senha antiga e senha nova.

Checkin

Identificação do prestador e checkin do usuário

 O autorizador já abre na tela de Checkin do usuário, onde se encontra o nome prestador e o código.
 Tem duas formas para identificar o usuário: Colocando o código da carteira diretamente no campo
circulado, ou clicando na lupa, pesquisando pelo nome e clicando em um dos campos em azul

Biometria do Beneficiário

 Após a pesquisa do beneficiário, irá abrir a parte de biometria, onde os dedos cadastrados
estarão marcados com os círculos vermelhos.
 Ao clicar em autorizar, deve abrir uma pequena tela de biometria, onde será mostrada a digital
capturada pelo aparelho. Depois da autorização aparecerá os dados do beneficiário solicitado.
 Agora ao lado da lupa, tem mais dois ícones. O circulo verde pesquisa as guias pendentes do
beneficiário e a vassoura limpa o campo da carteira para que um novo beneficiário seja buscado.

Registro de Consulta

 Para realizar o registro do consulta, seleciona “Consulta” na aba de serviços, onde irá abrira a
tela a cima. A maioria dos campos já vem preenchidos corretamente, apenas checar os
campos “Especialidade” e “21 – Código Procedimento”, depois enviar.
 Depois na tela de checkin irá mostrar a confirmação do registro, juntamente com o código do
documento.

Registro de Consulta - Intercâmbio

 Para o intercâmbio, deverá ser feito todo o processo da consulta normal, mas ao final do mesmo
aparecerá uma mensagem diferente, mostrando a situação da guia gerada. Agora na tela de
Checkin, clicar nas setas verdes para consultar as guias pendentes/autorizadas. Ao parecer a guia,
clicar em “Executar”
 Na tela de execução da consulta, preencher os campos de 12 até o 15 com os dados do médico e
por ultimo clicar em “Executar” novamente. No final do processo terá a confirmação do registro
com o código do documento.

Registro de Exames

Registro de Exames

 Na aba de serviços deverá ser selecionado “Registro de exames”.
 Colocar o crm no campo destacado e checar as informações que serão buscadas.

Registro de Exames

Registro de Exames

 Nos “Dados do Atendimento” para exames em geral será sempre no “Tipo de Atendimento” o 5 –
Exame Ambulatorial, e no “Indicação de Acidente” o 9 - Não Acidentes. Outros casos:
 Consulta Puericultura e Psiquiátrica - 4; Terapias – 3; Quimioterapia – 8; Radioterapia -9; Terapia
Renal - 10; Urgência – 11; Internado – 27;
 Em “Dados da Execução”, no campo “Tab” selecionar 22 para exames e 98 para pacotes, juntamente
com o código do procedimento ou pesquisar na lupa, colocar a quantidade e clicar em adicionar.
Aparecerá os dados do procedimento e depois clicar em executar para registrar.

Registro de Exames – Intercâmbio

 Os exames para o intercâmbio, devem ser feitos pela aba “Solicitação Exames”, onde será feito
o mesmo processo da aba de “Registro Exames”. Ao final do processo aparecerá uma
mensagem diferente, mostrando apenas a guia de solicitação. Essa guia deve ser consultada
na aba de “Checkin” pelo ícone verde, depois executada.
 Observação: Na mensagem da guia, não importa os avisos de erro, se o status da guia for
autorizada, pode ser apenas uma regra interna, mas não para o intercâmbio.

Registro de Exames – Intercâmbio

 Será mostrada uma tela de execução similar a da solicitação de exames. Ela deve ser executada
novamente e a confirmação com os códigos da guia e do documento será exibida.

Reimpressão de Documentos

Reimpressão de Documentos

 Para realizar a reimpressão, deverá acessar na aba de serviços “Reimpressão de Documentos” e
selecionar o período que deseja ver os documentos.
 Após a pesquisa por período, será exibido o documento juntamente com os dados. O ícone da
lupa mostra os detalhes do procedimento e o ícone da impressora realiza a reimpressão por
download um pdf.

Cancelamento de Solicitações/Realizações

Cancelamento de Solicitações/Realizações

 Selecionar “Cancela Atendimento” para abrir a pagina de cancelamento.
 Colocar o período e selecionar Solicitações para cancelar guias ou Realizações para cancelar
registros(documentos) .
 Haverá o documento com alguns dados do mesmo e a lupa para mostrar o procedimento. Para
realizar o cancelado deverá ser selecionado o motivo e as realizações a serem canceladas, logo
após tendo a confirmação do cancelamento.

Cancelamento de Solicitações/Realizações - Intercâmbio

 O cancelamento do intercâmbio é feito em dois passos. O primeiro é similar ao cancelamento
normal, onde é feita a pesquisa por período e com o campo “realizações”/”ambos” marcado,
seleciona as realizações a serem canceladas , juntamente com o motivo e cancela os
selecionados, a confirmação aparece depois.

Cancelamento de Solicitações/Realizações - Intercâmbio

 O segundo passo é apenas cancelar as solicitações também. Com o campo “solicitações”/”ambas”
marcado e a pesquisa feita no mesmo período, da mesma forma selecionas as solicitações a serem
canceladas, juntamente com o motivo e cancela as solicitações, a confirmação irá aparecer logo
depois.
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