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HILUM – EXECUÇÃO DE SADT

Todas as solicitações médicas continuarão sendo descritasnas Guias Tiss. A mudança mais
significativa será no pedido de autorização. A partir de 01ºde Agosto/2014, o pedido de
autorização passará a ser emitido pelo próprio solicitante– Médico Cooperado ou
Secretária. O beneficiário sairá do consultório com uma senha obrigatória informada no
Campo 05 Senha das Guias SADT e de Internação.

IMPORTANTE: Com este novo padrão, as guias necessariamente
não terão mais o carimbo das Atendentes do Setor de Autorizações
da Unimed, pois a liberação será on-line, pelo sistema.
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Ao lançar o pedido dos procedimentos no sistema (Hilum), o solicitante receberá um
retorno automático da Unimed, podendo este ser:

- AUTORIZADO: O beneficiário já estará apto a deslocar-se ao Prestador para executar os
procedimentos solicitados.

- EM ESTUDO: A autorização dependerá a análise do Setor de Autorizações da Unimed ou
da Auditoria Médica. Nestes casos os beneficiário será orientado a contatar com o Setor de
Autorizações da Unimed, antes de deslocar-se ao Prestador Executante dos procedimentos.

- NÃO AUTORIZADO: Nestas situações o beneficiário também será orientado a contatar
com o Setor de Autorizações da Unimed antes de deslocar-se aoPrestador Executante.

Portanto, o beneficiário irá dirigir-se ao Prestador, somente quando estiver com a sua
solicitação AUTORIZADA.

A seguir, os passos que devem ser seguidos para a execução de um pedido de
procedimentos.



HILUM – EXECUÇÃO DE SADT



HILUM – EXECUÇÃO DE SADT

Ao clicar na pesquisa, o sistema buscará a senha autorizada.Caso o sistema
não busque resultado algum, significa que a senha ainda estáem estudo pela
Unimed e o beneficiário deverá manter contato com a Setor de Autorizações.
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Caso o atendente queira saber o real status da solicitação que ele está tentando executar,
basta acessar os seguintes campos:
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Esta solicitação está EM ESTUDO, para análise da Unimed. Nesta situação o beneficiário
deve ser orientado a manter contato com o Setor de Autorizações da Unimed.



HILUM – EXECUÇÃO DE SOLICITAÇÕES MÉDICAS

Ao abrir o formulário de Execução de SADT, os seguintes campos devem ser obrigatoriamente preenchidos: 
29-30 – Nome e Código do Prestador Executante; 32 – Tipo de Atendimento. Ao término do preenchimento, 
basta clicar em executar. 
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Sobre oCampo 32 Tipo de Atendimento- Este campo precisa ser preenchido de
acordo com o procedimento solicitado. As opções mais utilizadas serão:

● - 02 Pequena Cirurgia – exemplos: retirada de cerúmen, uma biópsia;
● - 05 Exame ambulatorial – exemplos: exames de laboratório, fisioterapias,

ecografias, RX, endoscopia, colonoscopia, RM, tomo etc.

Ao término do preenchimento destes campos, basta clicar no
botão Executar.
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Ao final deste processo, será exibido o recibo de autorização, que representa que a execução foi
efetivada com sucesso. O atendente deve então solicitar para que o beneficiário assine a guia,
confirmando a execução.
Caso o recibo gerado fique em Estudo ou Negado, é sugerido ao atendente para que entre em contato
com o Setor de Autorizações da Unimed para maiores informações.
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Quando a solicitação a ser executada for de algum Honorário Clínico e Cirúrgico, o
atendente deverá preencher alguns campos a mais, tais como:

Campo 43 Via – Deve ser informada a via de acesso que será utilizada para a realização do
procedimento. Ela pode ser: Única, Mesma Via e Diferentes Vias;

Campo 44 Técnica– Deve ser informada a técnica utilizada para a realização doprocedimento. Ela
pode ser: Convencional, Vídeo ou Robótica;

OBS.: Estes dois campos são obrigatórios somente quando a solicitação for um procedimento tipo
honorário cirúrgico. Se for honorário clínico ou exames estes campos ficarão ocultos.
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Os Campos 48, 49, 50, 51, 52, 53,54 e 55 também fazem parte desta tela e são de preenchimento
obrigatório quando a solicitação do procedimento for um honorário clínico ou cirúrgico (neste caso é
obrigatório para os dois tipos de honorário).

● Campo 48 Seq. Ref – Preencher o número sequencial ao procedimento ou exame que o MA participou;

● Campo 49 Grau Part – Informar o grau de participação do MA na realização do procedimento;

● Campo 50 Código na Operadora – Informar o CRM do MA;

● Campo 51, 52, 53 e 54 – Serão preenchidos automaticamente coma informação do CRM;

● Campo 55 Código CBO – Informar o código CBO do MA para a realização
do procedimento;

OBS.: Estes campos devem ser preenchidos para cada código deprocedimento clínico ou cirúrgico
solicitado, de acordo com a sequencia da solicitação.

Com estes campos preenchidos, basta clicar no botão de EXECUTAR.
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Nesta tela, basta informar o motivo do cancelamento e confirmar o pedido.
Antes de cancelar, é importante conferir os dados informados nos demais
campos, para ter certeza que a solicitação correta está sendo cancelada.
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HILUM – Solicitante Fora da Rede

As solicitações em Guias SADT de outras Unimeds também são
lançadas no sistema Hilum para quem Executa exames solicitados
por outros médicos.

No entanto, este processo apresenta uma falha em relação ao
preenchimento do CBO do Médico solicitante. O caso já está sendo
tratado pela Unimed do Brasil e assim que solucionado, estaremos
disponibilizando as orientações detalhadas no Portal da Unimed, no
Espaço das Secretárias.

Usuários com solicitações em Receituário Médico, devem ser
orientados e buscar informações no Setor de Autorizações daUnimed
Fronteira Noroeste;


