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Manual de Utilização Unimed - Serious Authorize 
 

1. Apresentação 
 

O autorizador Unimed – WAC é um sistema de autorização de guias via browser (Internet Explorer), 
onde será utilizada a tecnologia de identificação de digital do Beneficiário, evitando assim possíveis 
fraudes. 

 
Esse sistema está implantando em todos os consultórios da Área de Ação do Sistema Unimed 
Araraquara (Araraquara, Matão, Américo Brasiliense, Taquaritinga, Rincão). 

 
A utilização desse sistema é muito simples, possibilitando ao Cooperado: autorização de guias de 

consultas, exames SADT, insumos, cancelamento de guias, atualização do CID, cadastro da digital pela 
própria secretária, troca da senha da clínica, consulta da produção médica, consulta de dados do 
Beneficiário, consulta de utilizações do Beneficiário (senha individual), consulta de pagamento médico 
(senha individual) e reimpressão de autorizações. 
 

2. Acessando o Sistema 
 

Para acesso ao sistema, é disponibilizado um ícone de acesso direto ao sistema, no qual a secretária 
irá acessar a tela inicial do mesmo. 

Para que a secretária possa utilizar o sistema, foi disponibilizada a identificação da clínica e uma senha 
de acesso, que dá permissões para a secretária autorize consultas, Exames SADT, Insumos, etc., desde 
que o prestador tenha permissão para o procedimento.  

 
Nos campos “Clínica” e “Senha” (Figura1), existem 2 flags para memorizar a clínica e a senha, os quais 

deverão ser selecionados, para que não seja necessário o preenchimento desses campos novamente no 
próximo acesso ao sistema. 

O campo “Código” refere-se ao prestador que será executante, clicando sobre a palavra “Código” 
será possível a visualização dos prestadores cadastrados nesta clínica, restando apenas selecionar o 
prestador desejado, para isso é necessário clicar no quadrado amarelo localizado a frente do nome do 
prestador.    

 

 
Figura 1 - Códigos para acessar o sistema 

 



 

 

3. Identificação do Beneficiário 
 

Depois de preenchidos os campos: Clínica, Código e Senha a secretária já poderá autorizar os serviços, 
mas antes deverá realizar a identificação do Beneficiário que é feita da seguinte forma: passe o cartão do 
Beneficiário no leitor sendo necessário certificar-se que o cursor esteja posicionado dentro do campo 

“Carteira”, em seguida capture a digital do Beneficiário, clicando sobre o botão .  
 

 
Figura 2 - Campos para identificação do Beneficiário 

 
4. Cadastrando um Beneficiário 

 

Se a digital do Beneficiário ainda não foi cadastrada a secretária deverá executar o seguinte 
procedimento para realizar o cadastro de senha biométrica: passe o cartão no leitor, em seguida clique 
na pasta “Manutenção” e depois no link “Senha de Biometria”. Surgirá uma tela com os dados do 

Beneficiário. Se realmente sua digital ainda não estiver cadastrada, aparecerá o botão . Esse botão 

serve para que a secretária possa cadastrar a digital do Beneficiário. Ao clicar no botão:  para fazer o 
cadastro, a tela da Figura 3 irá aparecer. 

 



 

 

 
Figura 3 - Tela de cadastro de Biometria 

 
Clique em seguida no botão NEXT para iniciar o cadastro. Em seguida selecione o primeiro dedo 

indicador e depois o polegar de ambas as mãos, assim como mostra a figura abaixo. Será necessário 
cadastrar dedo por dedo (vamos começar pelo dedo polegar), clique no dedo correspondente: 



 

 

 
Figura 4 - Tela de Seleção da Digital 

 

Após a realização desta etapa, aparecerá a seguinte tela: 
 



 

 

 
Figura 5 - Tela de Captura de Biometria 

 
 

 
Ao colocar o dedo no aparelho biométrico, o software irá coletar a digital e por isso é necessário 

orientar o beneficiário para que mantenha o dedo bem ajustado, limpo e seco. É importante também não 
movimentar e nem pressionar demais. Quando for exibido “PLACE YOUR FINGER”, coloque o dedo do 
paciente no leitor biométrico. O aparelho fará o primeiro registro e informará “REMOVE YOUR FINGER”, 
para retirar o dedo e colocar novamente para o software fazer a conferência. O cadastro incorreto pode 
ocasionar futuras inconsistências das coletas gerando transtornos para o cooperado e paciente.  
 



 

 

 
Figura 6 - Nova Coleta de Digital 

 
 

Em seguida aparecerá à seguinte tela onde o círculo rosa indica que a digital foi lida, clique em outro 
dedo para refazer a coleta novamente. Lembre-se que poderá efetuar o cadastro de quantas digitais 
preferir, porém para manter o padrão facilitando para os pacientes e cooperados, efetuar o cadastro do 
dedo polegar e indicador de pelo menos uma mão.  

 
 



 

 

 
Figura 7 - Confirmação de Registro Completo 

 
 

Depois de coletado, clique em NEXT e FINISH para finalizar o processo de captura. 
 
Observação 1: 

 
Caso eventualmente o beneficiário já esteja cadastrado e se confunda quando questionado, no 

momento em que a secretária passar o cartão pela segunda vez surgirá a seguinte mensagem na tela 
informando que o Beneficiário já é cadastrado. 

 
 



 

 

 
Figura 8 - Mensagem informando que o beneficiário já possui senha de biometria 

 

Observação 2:  
 
Existe a possibilidade sobre a digital do beneficiário não ser lida no momento da captura ao se passar 

um exame ou consulta conforme imagem abaixo: 
 

 
Figura 9 - Tela com erro de captura de digital 

 
 
 
 
 
 



 

 

Assim, deve-se fazer um reajuste do aparelho com a digital do paciente, onde deve-se: 

1 – Passe a carteirinha do paciente e clique no ícone de biometria sem que o paciente coloque o 
dedo no leitor biométrico: 
2 – Clique no botão “ADJUST” conforme imagem abaixo: 

 

 
Figura 10 - Tela para ajuste de biometria 

 

3 – Peça para o paciente colocar o dedo e faça o ajuste movendo a barra para a esquerda “DARK” ou para 
a direita “BRIGHT”, onde a primeira diminui a luminosidade e a segunda opção aumenta. É importante 
verificar que a barra azul abaixo da digital deve estar preenchida, significando que a digital está capturada 
corretamente. Caso essa barra não esteja completa, verifique se o aparelho não está sujo ou se o dedo 
do paciente não está com alguma marca ou até mesmo suor que pode dificultar a leitura. 



 

 

 
Figura 11 - Ajuste fino da digital 

 
4 – Clique em DONE quando terminar o ajuste e tente passar a consulta ou exame do paciente. Se 

mesmo assim a leitura da digital não for coletada, deve-se ligar para o 0800-113244 e solicitar uma 
limpeza de biometria e efetuar os passos para novo cadastro de biometria. Caso o paciente tenha histórico 
de problemas com biometria em outros consultórios ou deficiência física, favor solicitar o paciente vir até 
o Atendimento Unimed. 
 

         

5. Autorizando uma consulta 
 

Efetuado todo o processo de cadastramento da digital, clique sobre o botão “Biometria” localizado 
abaixo do campo Carteira, conforme imagem seguinte e faça novamente a captura da digital do 
Beneficiário. Essa última captura será necessária, pois é nesta etapa que o sistema reconhecerá o 
Beneficiário. 



 

 

 

Figura 12 - Campo para identificação do beneficiário 

 
Lembramos que não será possível digitar o código do Beneficiário manualmente, somente será 

autorizado quando passado pelo leitor. Reconhecida a digital o Beneficiário, clique sobre a pasta 
“Serviços” em seguida clique sobre o link “Consulta TISS” e aparecerá a seguinte tela: 

 

 
Figura 13 - Página para validação de Consulta TISS 

 

Caso não apareça nenhuma mensagem de erro em vermelho no topo da tela é possível preencher 
os campos necessários para validar a consulta. Com a atualização para a guia TISS 3.0, ao passar a consulta, 



 

 

praticamente todos os campos virão preenchidos. Somente os campos 6 e 19 estarão disponíveis para 
serem alterados:  

 
➢ Campo número: 6-Atendimento RN: clicar na caixa caso o paciente recém-nascido tenha 

90 dias de vida.  
 

➢ Campo número: 19-Tipo de Consulta: Onde será apontado o tipo de consulta que o 
Beneficiário irá realizar com as opções: 

 

 
Figura 14 - Tipos de Consulta 

           

Onde: 
 

✓ Primeira: refere-se à primeira vez em que o Beneficiário está realizando consulta. 
✓ Retorno: Para consultas realizadas em até 30 dias da data de consulta anterior. Caso 

esqueça de colocar essa opção, o sistema informará com uma mensagem de erro. 
“Consulta realizada antes dos 30 dias”. 
 

✓ Pré-Natal: Refere-se a consultas de. Pré-Natal. 
 
✓ Por Encaminhamento: usado quando o Beneficiário realiza consulta em outro prestador 

que indica um colega para cuidar de seu caso.  
 
Na autorização de consultas, existem duas opções chamadas “Autoriza empresa” e “Senha” descritas na 
abaixo:  
 
1 - Autoriza Empresa: caso o Beneficiário seja de uma empresa que necessite de guias de autorização da 
empresa exemplos Correios Postal Saúde ou Caixa e a secretária não marcar esta opção surgirá seguinte 
mensagem de erro “Necessita Autorização ou Formulário”.  
 

Se o Beneficiário trouxe a guia, basta clicar novamente em “Consulta TISS”, marcar a opção 

“Autoriza Empresa” e clicar no botão  para autorizar.  
 



 

 

 
Figura 15 - Autoriza Empresa 

 

Após a realização de todas as etapas descritas acima, basta clicar sobre o botão  para que a 
consulta seja efetivada.  

Caso apareça alguma mensagem de erro assim como na imagem abaixo, o botão  não será 
ativado e a mensagem deverá ser analisada para verificar se há algum problema com o Beneficiário, com 
o cartão ou algum processo incorreto. 

 
No caso abaixo, o sistema não conseguiu reconhecer a digital do Beneficiário: 
 



 

 

 
Figura 16 - Mensagem de erro impossibilitando a validação da consulta 

 
Caso todas as etapas sejam executadas com sucesso aparecerá a seguinte tela, bastando somente 

clicar no ícone da impressora. 
 



 

 

 
Figura 17 - Guia de confirmação 

 
 
 
 
 
 

2 - Campo Senha: Esse campo é utilizado para os pacientes que autorizam suas guias em sua Unimed de 
origem (Algumas Unimeds de Intercâmbio e Plano Personal NAP). Quando esses pacientes tentam 
autorizar na clínica ao tentar passar uma consulta sem verificar o campo senha, a seguinte mensagem de 
erro aparece. 
 

 
Figura 18 - Erro Procedimento sem Autorização 

 



 

 

Para evitar o erro, deve-se clicar em cima do campo senha para abrir uma caixa com as guias que 
já estão autorizadas para esse paciente e clicar no quadrado com o número da guia correspondente. 
Existem Unimeds de outras cidades que colocam na guia verde Unimed o número da guia preenchido 
manualmente, bastando conferir se o mesmo número está no campo. 
 

 
Figura 19 - Preenchimento campo senha 

 

Clicando no quadrado correspondente, o campo Senha será preenchido com o número da guia, 
bastando somente alterar o tipo de consulta e finalizar o procedimento. 
 
 

6. Autorizando um SADT – Exames 
 

A autorização de exames também é muito simples, verifique se o código do prestador está correto, 
passe o cartão do Beneficiário no leitor magnético, capture corretamente a digital do Beneficiário, em 
seguida clique sobre o link “Registro SADT TISS”, verifique se não foi apresentada nenhuma mensagem 
de erro em vermelho, em seguida preencha os campos: 

 
✓ 13-Código na Operadora/CNPJ/CPF: Onde será necessário o CRM para o médico solicitante. 

 



 

 

✓ 40-Código do Procedimento: Onde será preenchido o código do exame que o Beneficiário 
será submetido. 

Executados os procedimentos listados acima, basta clicar sobre o botão  para que o exame 
seja autorizado. 

 

Veja imagem abaixo para melhor visualização: 
 

 
Figura 20 - Campos a serem preenchidos para autorização de Exames 

 
 

Observação: Para autorizações de exames que são necessárias guias de autorização de empresas 
será necessário marcar o campo “Aut. Empresa” Localizado no canto superior esquerdo. 

 
 



 

 

7. Autorizando Insumos 
 

Para autorização de Insumos, verifique se o código do prestador está correto, execute a autorização 
do exame e depois vá até o link “Guias de outras despesas” onde será necessário preencher o campo 
número (02) com a autorização dos exames, que é o código descrito no campo documento na guia de 
autorização na versão para impressão; o campo número (11) onde serão preenchidos o código do insumo; 
o campo quantidade (12) onde são inseridos o número de itens utilizados no procedimento; o campo 
valor unitário (15). Somente com o campo valor total (16) preenchido é que o item está completo e pronto 
para ser lançado. 

 
Conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 21 - Insumos utilizados em procedimentos 

 

Feito todos os procedimentos corretamente, clique no botão  para autorizar o Insumo. 
 



 

 

8. Cancelamento de Consultas, Exames SADT ou Insumos.  

 
Para cancelamento de Consultas ou Exames SADT, basta clicar sobre o link “Cancelamento de 

Autorização”. Como somente iremos cancelar consultas com a data vigente, o período inicial e final 
sempre estará correto. Basta apenas selecionar o Beneficiário em questão e especificar um motivo pelo 
qual está sendo realizado o cancelamento. Após estas etapas para confirmar o cancelamento basta clicar 

sobre este .  
 
Conforme a figura abaixo: 

 

 
Figura 22 - Cancelamentos de Autorização 

 
 

Por exemplo: 
Nesse caso, vamos cancelar a Guia 004019722. Caso você não saiba qual o código do motivo, basta 

clicar sobre este botão  que serão listados em uma nova janela todos os motivos descritos pela 
Unimed.   
 



 

 

 
Figura 23 - Tela de confirmação do cancelamento 

 
 

9. Atualização do CID ou Tipo de Saída 
 
A atualização do CID e Tipo de Saída se faz necessário para que seja atendida a exigência da ANS/TISS 

e com isso os dados ficam armazenados na Unimed. Evitando transtornos da Revisão de Contas e 

Pagamento de Prestador. 
 

Para atualização do CID clique no link “Atualização CID”, em “Alterar CID” selecione os “Não 

atualizados” depois em “Alterar Tipos de Saída” marcar a opção como “Todos” e clique no botão  e 
todos os CID’s não atualizados serão listados conforme abaixo: 

 

 
Figura 24 - Tela inicial de seleção de atualização do CID ou Tipo de Saída 

 
 
Feito os procedimentos acima, basta digitar o CID referente ao procedimento ou localizar com ajuda do 

botão  e clicar sobre o botão  para atualizar o CID.  



 

 

 

 

 
Figura 25 - Tela de atualização do CID ou Tipo de Saída 

 

 
 
Para verificar os CID´s já atualizados ou alterar um CID atualizado incorretamente, basta alterar no campo 
“Alterar CID” para a opção “Já atualizados” e o tipo de saída para “Todos”. 

 
Conforme imagem abaixo: 

 

 
Figura 26 - Tela de seleção do CID ou Tipo de Saída já atualizados 

 
 
 
 
 



 

 

10.  Consultando o Demonstrativo de Análise de Contas Médicas 
 

Através desta ferramenta será possível que o médico ou secretária possa consultar todos os pacientes 
que realizaram serviços dentro de um período. 
Para acessar esta consulta é necessário clicar sobre a pasta “Consulta” e depois no link: “Demonstrativo 
de análise de Conta Médica”, depois disto será necessário preencher os seguintes campos: 

✓ Período Inicial: Onde deve ser preenchida a data inicial para a consulta que será realizada, 
por exemplo, se o cooperado tiver interesse em consultar um mês de seus 
Demonstrativos à data inicial será 01/07/2007. 

 
✓ Período Final: Onde deve ser preenchida a data final para a consulta que será realizada, 

usando o mesmo exemplo acima como data final teremos de colocar: 31/07/2007. 
 

✓ Consulta: Onde será possível selecionar que tipo de consulta deve ser realizado com 
as opções: Por Beneficiário, Por Documento, Ou Fatura. 

 

 Depois de realizar estas etapas, clique sobre o botão , e a seguinte tela ira aparecer onde serão 
exibidos todos os dados dos Beneficiários.  
 

 
Figura 27 - Demonstrativo de Análise de Conta Médica 



 

 

 

Note que no canto esquerdo a frente de cada nome existe uma  clicando sobre ela será possível 
verificar detalhes tais como data, procedimentos realizados entre outros. 
 
 
 

11. Reimpressão de autorização 
 

Se por qualquer motivo não for possível fazer a impressão da autorização, será possível fazer a 
reimpressão da autorização de Consulta ou Exames SADT do dia a qualquer momento, mas lembre-se, 
somente será possível fazer a reimpressão da autorização somente no dia em que ela foi realizada. 

 
Para fazer a reimpressão da autorização basta clicar no link “Reimpressão de Autorização”, selecionar 

a autorização que deseja reimprimir como mostra a figura abaixo, clicar no botão  e a guia será 
apresentada na tela e a partir daí basta imprimir a autorização. 
   

 
Figura 28 - Reimpressão de autorização 

 
 
 



 

 

12. Problemas mais comuns com Autorizador Unimed – W.A.C. 
 

a) Digital do Beneficiário não confere – Posicionar o polegar ou indicador do Beneficiário 
bem centralizado no aparelho biométrico e capturar novamente ou fazer um ajuste na 
captura da digital para que a mesma fique bem nítida. 

 
b) Mesmo depois de ajustado e capturado novamente, a digital do beneficiário e não 

conferir – A secretária deverá ligar no Uniline (0800) e pedir para que a digital seja limpa 
para novo cadastramento. 

 
c) Necessita autorização da empresa – A secretária deverá verificar se o beneficiário está 

com a guia da empresa em mãos, clique novamente “Autoriza Consulta” ou “Autoriza 

SADT”, marcar a opção “Autoriza Empresa” e clicar no botão . 
 

d) Sistema fora do ar – A secretária antes deverá verificar se está tendo algum tipo de acesso 
à Internet abrindo o Internet Explorer e tentando acessar qualquer página diferente do 
ícone de Automação Unimed. Se nenhuma página for exibida, a secretária deverá ligar 
em horário comercial (7:30h – 18h) na TI da Unimed ou no suporte técnico das empresas 
de internet, para que o problema seja solucionado e enquanto não for solucionada, a 
secretária deverá pedir autorização para a Central do Uniline (0800113244).  

 

e) Vale a ressalva que para crianças menores que 5 anos e idosos acima de 65 anos, não será 
necessário a coleta da digital, nestes casos o sistema já estará liberado sendo apenas 
necessário. 

 
f) Lembramos também que a mensagem “captura com sucesso” que aparece após a 

captura da digital, apenas faz referência a leitura da digital, ou seja, ela informa que a 
digital do Beneficiário conseguiu ser captura, mais não significa que a mesma esteja 
cadastrada ou que foi autenticada. 

 
g) Para utilizar o sistema WAC, o consultório deve-se atentar as seguintes configurações do 

computador: 1- Sistema Operacional Windows 7, 8/8.1 e 10 (Lembrando que para os 
sistemas Windows XP e Vista não existe suporte do fabricante Microsoft, mas o WAC 
ainda funciona. 2 – Pelo menos 2(duas) portas USB disponíveis para a instalação do leitor 
de cartões e biométrico. Não recomendado a utilização de adaptadores USB devido a 
possibilidade de erro de leitura. 3 – Impressora jato de tinta ou laser para efetuar as 
impressões de guia. 4 – Teclado, mouse e monitor da preferência do consultório. 5 – 
Acesso à internet. 

 



 

 

h) Para autorizar as consultas, o cooperado tem direito a um ponto de internet cedido pela 
Unimed, dependendo de sua localidade e viabilidade técnica. Lembramos que a 
infraestrutura do local para a adequação do sinal de internet como switches, roteadores 
e cabeamentos é de inteira responsabilidade da clínica. Para instalações físicas, a clínica 
deve chamar um técnico em informática de sua confiança. Abaixo a lista de telefones 
úteis para abrir chamados técnicos ou dúvidas de funcionamento. 

 
 
 
 
 

 
Telefones Úteis 

 
Uniline Unimed – 0800-113244 

Unimed Tecnologia da Informação – 3303-1505 ou 3303-1506 
Suporte NET – 10621 (Necessário Código NET) 

Suporte Speedy – 0800 774-4000 
Suporte Canal 1 Taquaritinga – 0800 773-7279 

Suporte Process Matão – (16) 3506-1010 
 

 
Todas as imagens utilizadas foram de procedimentos efetuados em protótipo WAC. 

 


