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GESTÃO DE PACOTES



Gestão de Pacotes

A Ferramenta Software de 

Pacotes permitirá a publicação 

dos pacotes no intercâmbio 

Nacional, visando a 

transparência e otimizando 

o processo de autorização e 

cobrança, além de possibilitar a 

regulação pelas Federações 

e pela Unimed do Brasil.



Principais entregas

Fórum 
Transformar 
para Avançar

Dezembro 
Retornos das 
Discussões no 

CNI

Criação do 
Grupo Técnico 

de Pacotes 
(GTP)

2017

Novembro 
Workshop de 
Intercâmbio 

Nacional:
Apresentação de 

29 gabaritos e 
Reestruturação 

dos membros do 
GTP para criação 
e composição dos 

gabaritos

2018

Janeiro
1ª reunião 

do GTP 
estruturado

Maio a agosto 
Criação do 

Petit Comitê: 
Ajustes na 

ferramenta de 
Pacotes

Setembro
Abertura do 
Projeto de 

Pacotes

Validação de 
150 gabaritos

Outubro
Apresentação 

da 
ferramenta 
após ajustes 

da 1ª fase

Novembro
Workshop de 
Intercâmbio 

Nacional:
Apresentação 

de 183 
gabaritos e 

versão 
atualizada do 

software

2016



Principais entregas

Abril
Revisão do 

capítulo 7 do 
MIN pelo 

GTP

2019

Fevereiro 
Alinhamento com a área 

de Intercâmbio:
Definição dos 
cronogramas:

Implantação do capítulo 7 
do Manual de Intercâmbio 

Nacional (MIN) e 
implantação do Software

Revisão do Capítulo 7 MIN

Liberação do 
SISPAC para 
consulta de 

gabaritos

Junho
Revisão do 
capítulo 7 

do MIN pelo 
CNI

Julho
Envio de 
consulta 

pública ao 
Sistema 
Unimed 

referente ao 
capítulo 7 

do MIN

Agosto
Retorno da 
consulta 

pública do 
capítulo 7 do 
MIN e análise 

pelo CNI

Reunião com 
Federações/

Intrafederativas
para 

alinhamento 
do projeto de 

Gestão de 
Pacotes

Setembro
Envio do 

capítulo 7 do 
MIN para 

revisor/relator 
e diagramação

Definição de 
estratégia para 

o plano de 
comunicação

Outubro
Aprovação do 
capítulo 7 do 

MIN durante o 
fórum

Validação 
regulamento 
técnico pelo 

GTP

Construção 
regulamento 
técnico pelo 

GTP

Envio do 
regulamento 
técnico para 

revisor/relator e 
diagramação



Principais entregas

2019

Novembro 
Publicação de regulamentos e manuais para implantação de pacotes 

Treinamentos presenciais nas Federações 

Treinamentos por videoconferência das Federações e Sistema Unimed

Plantões de dúvidas das Federações e Sistema Unimed

Início da homologação interna do SISPAC

Início da homologação do SISPAC pelo Sistema Unimed

Importação do total de 350 gabaritos validados pelo GTP



DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Gestão de Pacotes



Carta aos 
dirigentes



Treinamento Federação



Boletim de 
divulgação dos 
treinamentos



Plantões de dúvidas



Plantões de dúvidas



Publicação de material 01/11/2019



Treinamento 
presencial 



Cards para Whatsapp



Webservice



Homologação



CAPACITAÇÃO DO SISTEMA UNIMED



REGRAS 
TÉCNICAS 

(Regulamento)

FLUXOS 
DOS 

PROCESSOS

REGRAS 
OPERACIONAIS

(MIN)

MANUAL
DO 

SOFTWARE

01/11/2019



Itens da Capacitação

Regulamento Técnico 

Prazos

Fluxos

Regras IN

SISPAC





Hierarquia da análise de Pacotes

Alguns estados possuem 
mais níveis na hierarquia.
O fluxo ao lado deverá ser 

definido pela federação

Unimed do Brasil

Intrafederativas Operadoras

Intrafederativas
Institucionais

Singulares

Singulares que não possuem 
Federação atuante

Federações Operadoras

Federações 
Institucionais

Singulares

Federações 
Institucionais



Conteúdo da capacitação

1. Objetivo do Regulamento

2. Definições

3. Objetivos

4. Premissa

5. Responsabilidades

6. Status dos Pacotes

7. Perfis do Software

8. Prazos

9. Operacionalização da validação dos Pacotes

10. Composição dos Pacotes

11. Motivos para exigências ou reprovações

12. Informações adicionais

13. Reajuste

14. Vigência



Objetivos

1. Pacote
> Permitir negociações entre prestadores 
e operadoras com compartilhamento de 
riscos e previsibilidade de gastos.

> Otimizar o processo de cobrança no 
Intercâmbio Nacional.

2.   Software de Pacotes – SISPAC
Permitir a consulta de gabaritos 
formatados pela Unimed do Brasil que 
auxiliam na negociação das Unimeds/
Federações com seus prestadores e a 
publicação de pacotes no Intercâmbio 
Nacional, visando a transparência, 
otimizando o processo de autorização e 
cobrança, além de possibilitar a regulação 
pelas Federações e pela Unimed do Brasil.



Gabaritos

• Protocolo estabelecido pela Unimed do Brasil, 
utilizando regras dos manuais vigentes, com 
composição formatada, item a item, para 
honorários médicos, SADT, materiais, 
medicamentos, diárias e taxas e podendo em 
determinadas situações apresentar OPME. 

Definições



Evolução das entregas do GTP

nov/17

50
gabaritos

nov/18

183
gabaritos

nov/19

356
gabaritos



Pacotes (abertos ou fechados)

• Modalidade de cobrança de procedimentos cirúrgicos ou 
diagnósticos que contempla serviços de enfermagem, 
materiais, medicamentos, diárias, taxas e pode 
contemplar honorários médicos, OPME e SADT, com 
precificação estabelecida entre Unimed executora e rede 
própria e credenciada.

• Essa modalidade deve ser adotada para procedimentos 
médicos de alta frequência, baixa variabilidade de 
desfecho, processo assistencial, uso de recursos e baixa 
prevalência de complicações, respeitando a 
especificidade de cada instituição.

Definições



> Pacotes abertos

• Deverá ser publicado da seguinte forma: item a item 
do que compõe o pacote com códigos e valores 
individualizados. Após 24 meses da vigência do 
capítulo 7 MIN é obrigatório que os pacotes sejam 
publicados de forma aberta. 

> Pacotes fechados

• Deverá ser publicado da seguinte forma: procedimento 
principal + grupo de serviços: taxas, diárias por tipo, 
medicamentos e materiais de consumo com os 
respectivos valores totais. Honorário médico, SADT 
e OPME deverão ser descritos item a item com 
os valores individuais.

Definições



Software de 
Pacotes

Pacote
SISTEMA 
UNIMED

Gabarito
UNIMED DO 
BRASIL (GTP)



A composição dos itens inclusos deve 
estar obrigatoriamente em 
conformidade com as regras do 
Manual de Consultas das Normas de 
Auditoria Médica e de Enfermagem.
A valorização dos itens que compõem 
os pacotes deverá, obrigatoriamente, 
acompanhar a negociação local e 
estar em consonância com as regras 
de intercâmbio vigentes. As exceções 
serão avaliadas e validadas pelas 
Federações e/ou Unimed do Brasil.

Premissa



MODELOS DE GABARITO E PACOTES

Qual a diferença?



Gabarito
GABARITO

CESARIANA 31309054

Diária de enfermaria com alojamento conjunto com banheiro privativo 2 UN

Taxa de sala porte 5 1 UN

Recuperação anestésica 1 UN

Agulha anestesia peridural g16 1 UN

Agulha hipodérmica 13x4,5 1 UN

Cateter nasal tipo óculos 1 UN

Cateter p/ anestesia peridural g16 1 UN

Cateter venoso periférico com dispositivo de segurança no 20 1 UN

Coletor urinário sistema fechado c/ válvula anti-refluxo 1 UN

Fio nylon preto 4 0 75cm c/ agulha 1 UN

Fio poliglactina 910 violeta 0 70cm c/ agulha 1 UN

Fio poliglactina 910 violeta 2 0 2x90cm c/ agulha 1 UN

Lâmina de bisturi desc n 22 1 UN

Seringa de insulina 1 ml s/ agulha 1 UN

Sonda aspiração traq. com válvula n 08 1 UN

Sonda folley 2 vias 30 cc n 12 1 UN

Cloridrato de lidocaína 2% geléia 30g 1 TB

Cloridrato de petidina 50mg/ml sol. inj. 25 amps. 2ml 1 AMP

Cloridrato de ropivacaina 7,5mg/ml sol. inj. 5 amps. x 20ml 1 AMP

Ergometrina 0,2 mg/ml solução injetável 1 AMP

Fitomenadiona 2mg/ml amp. 0,2ml 1 AMP

Glicose 5% 250ml sistema fechado bolsa viaflex 1 BOLS

Ondasetrona inj. 2 mg cx 100 amp. 2 ml – amp. 1 AMP

Sulfato de efedrina 50 mg/ml sol. inj. amp x 1 ml 1 AMP

Sulfato de morfina 1 mg/ml sol. inj. 2 ml 1 AMP



PACOTE FECHADO

CESARIANA 31309054 1 UN R$  1.521,00 

Atendimento ao recém-nascido em berçário 10103015 1 UN R$      182,83 

Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco) 10103023 1 UN R$      269,10 

Teste do reflexo vermelho em recém nato (teste do olhinho) 41301471 1 UN R$          9,60 

Diária de  enfermaria com alojamento conjunto com banheiro privativo 60000635 2 UN R$      500,00 

Medicamento genérico 1 UN R$    1.000,00 

Material genérico 1 UN R$    1.200,00 

Taxa genérica 1 UN R$      800,00 

VALOR TOTAL DE PACOTE R$  3.500,00 

PACOTE FECHADO

CESARIANA 31309054 1 UN

Diária de  enfermaria com alojamento conjunto com banheiro privativo 60000635 2 UN R$      500,00 

Medicamento genérico 1 UN R$    1.000,00 

Material genérico 1 UN R$    1.200,00 

Taxa genérica 1 UN R$      800,00 

VALOR TOTAL DE PACOTE R$  3.500,00 

Modelo de pacote FECHADO que inclui HM+SADT+MAT/MED+DIÁRIAS+TAXAS

Modelo de pacote FECHADO que inclui DIÁRIA+TAXA+MAT+MED



PACOTE ABERTO
CESARIANA 31309054 1 UN R$  1.521,00 

Atendimento ao recém-nascido em berçário 10103015 1 UN R$           182,83 

Atendimento ao recém-nascido em sala de parto (parto normal ou operatório de baixo risco) 10103023 1 UN R$           269,10 

Teste do reflexo vermelho em recém nato (teste do olhinho) 41301471 1 UN R$              9,60 

Diária de enfermaria com alojamento conjunto com banheiro privativo 60000635 2 UN R$           500,00 

Taxa de sala porte 5 60023147 1 UN R$           200,00 

Recuperação anestésica 60023180 1 UN R$           150,00 

Agulha anestesia peridural g16 401498 1 UN R$           305,00 

Agulha hipodérmica 13x4,5 238279 1 UN R$              1,06 

Cateter nasal tipo óculos 238651 1 UN R$              0,76 

Cateter p/ anestesia peridural g16 70349649 1 UN R$           302,94 

Cateter venoso periférico com dispositivo de segurança no 20 214434 1 UN R$            20,50 

Coletor urinário sistema fechado c/ válvula anti-refluxo 320153 1 UN R$            65,00 

Fio nylon preto 4 0 75cm c/ agulha 591114 1 UN R$            17,62 

Fio poliglactina 910 violeta 0 70cm c/ agulha 607959 1 UN R$            59,00 

Fio poliglactina 910 violeta 2 0 2x90cm c/ agulha 607967 1 UN R$            59,00 

Lâmina de bisturi desc n 22 481645 1 UN R$              4,20 

Seringa de insulina 1 ml s/ agulha 628506 1 UN R$              0,09 

Sonda aspiração traq. com válvula n 08 595470 1 UN R$              9,22 

Sonda folley 2 vias 30 cc n 12 591890 1 UN R$            14,00 

Cloridrato de lidocaína 2% geléia 30g 90397908 1 TB R$            32,20 

Cloridrato de petidina 50mg/ml sol. inj. 25 amps. 2ml 90207513 1 AMP R$              2,53 

Cloridrato de ropivacaina 7,5mg/ml sol. inj. 5 amps. x 20ml 90425820 1 AMP R$            31,77 

Ergometrina 0,2 mg/ml solução injetável 90323963 1 AMP R$              1,97 

Fitomenadiona 2mg/ml amp. 0,2ml 90184467 1 AMP R$              1,26 

Glicose 5% 250ml sistema fechado bolsa viaflex 90122410 1 BOLS R$              5,76 

Ondasetrona inj. 2 mg cx 100 amp. 2 ml – amp. 90311094 1 AMP R$            41,46 

Sulfato de efedrina 50 mg/ml sol. inj. amp x 1 ml 90045980 1 AMP R$            11,26 

Sulfato de morfina 1 mg/ml sol. inj. 2 ml 90302400 1 AMP R$              6,20 

VALOR TOTAL DE PACOTE 3.825,00

Modelo de pacote ABERTO que inclui HM+SADT+MAT/MED+DIÁRIA+TAXA



Modelo de pacote ABERTO que inclui MAT/MED+DIÁRIA+TAXA
PACOTE ABERTO

CESARIANA 31309054 1 UN R$  1.521,00 

Diária de enfermaria com alojamento conjunto com banheiro privativo 60000635 2 UN R$           500,00 

Taxa de sala porte 5 60023147 1 UN R$           200,00 

Recuperação anestésica 60023180 1 UN R$           150,00 

Agulha anestesia peridural g16 401498 1 UN R$           305,00 

Agulha hipodérmica 13x4,5 238279 1 UN R$              1,06 

Cateter nasal tipo óculos 238651 1 UN R$              0,76 

Cateter p/ anestesia peridural g16 70349649 1 UN R$           302,94 

Cateter venoso periférico com dispositivo de segurança no 20 214434 1 UN R$            20,50 

Coletor urinário sistema fechado c/ válvula anti-refluxo 320153 1 UN R$            65,00 

Fio nylon preto 4 0 75cm c/ agulha 591114 1 UN R$            17,62 

Fio poliglactina 910 violeta 0 70cm c/ agulha 607959 1 UN R$            59,00 

Fio poliglactina 910 violeta 2 0 2x90cm c/ agulha 607967 1 UN R$            59,00 

Lâmina de bisturi desc n 22 481645 1 UN R$              4,20 

Seringa de insulina 1 ml s/ agulha 628506 1 UN R$              0,09 

Sonda aspiração traq. com válvula n 08 595470 1 UN R$              9,22 

Sonda folley 2 vias 30 cc n 12 591890 1 UN R$            14,00 

Cloridrato de lidocaína 2% geléia 30g 90397908 1 TB R$            32,20 

Cloridrato de petidina 50mg/ml sol. inj. 25 amps. 2ml 90207513 1 AMP R$              2,53 

Cloridrato de ropivacaina 7,5mg/ml sol. inj. 5 amps. x 20ml 90425820 1 AMP R$            31,77 

Ergometrina 0,2 mg/ml solução injetável 90323963 1 AMP R$              1,97 

Fitomenadiona 2mg/ml amp. 0,2ml 90184467 1 AMP R$              1,26 

Glicose 5% 250ml sistema fechado bolsa viaflex 90122410 1 BOLS R$              5,76 

Ondasetrona inj. 2 mg cx 100 amp. 2 ml – amp. 90311094 1 AMP R$            41,46 

Sulfato de efedrina 50 mg/ml sol. inj. amp x 1 ml 90045980 1 AMP R$            11,26 

Sulfato de morfina 1 mg/ml sol. inj. 2 ml 90302400 1 AMP R$              6,20 

VALOR TOTAL DE PACOTE 3825,00



SINGULARES/FEDERAÇÕES/INTRAFEDERATIVAS OPERADORAS
a. Solicitar a publicação dos pacotes via Software de Pacotes – Sispac, informando as negociações de 

valores com seus prestadores de serviços, da seguinte forma:

✓ Honorário médico e SADT: a codificação deve estar de acordo com a negociação em relação ao 

prestador de serviços limitados às regras de valores do Rol Unimed

✓ Diárias, taxas e gases medicinais: a codificação dos itens deve estar de acordo com a Tabela 18 Unimed 

– Diárias e taxas hospitalares

✓ OPME: deve estar de acordo com a negociação com o prestador de serviços limitados às regras 

técnicas deliberadas pelo Colégio Nacional de Auditores, valores de teto negociados pelo CTNPM com 

codificações e valores publicados na TNUMM.

✓ Material/Medicamento: a codificação deve estar de acordo com a TNUMM e a precificação conforme 

tabelas vigentes no Intercâmbio Nacional.

b. Solicitar oficialmente a desativação do pacote via software de pacotes quando julgar adequado, 

acrescentando a data fim de vigência. Não será permitido a data fim retroativa.

c. A veracidade das informações é de responsabilidade das Singulares/Federações/Intrafederativas

operadoras, de acordo com a real negociação com sua rede própria e credenciada.

d. Em casos de excepcionalidade, a Unimed do Brasil e/ou as Federações institucionais poderão solicitar 

cópia do contrato, para comprovação da negociação diferenciada com a rede própria e credenciada, 

para análise validação, deferimento ou indeferimento.

UNIMED DO BRASIL

Avaliar e validar os pacotes e suas 
composições fornecidas pelas Federações 
operadoras e das Singulares que não possuem 
vínculo com uma Federação, conforme normas
técnicas e operacionais estabelecidas para o 
Intercâmbio Nacional.

FEDERAÇÕES/INTRAFEDERATIVAS 
INSTITUCIONAIS
Avaliar e validar os pacotes e suas 
composições fornecidas pelas Singulares, 
conforme normas técnicas e operacionais 
estabelecidas para o Intercâmbio Nacional.

Responsabilidades



Status

1. Em construção

2. Em análise administrativo

3. Em análise médico

4. Em análise enfermeiro

5. Em análise supervisor

6. Exigência

7. Publicado sem aprovação

8. Aprovado 

10. Reprovado

11. Reprovado vigente

12. Bloqueado

13. Cancelado

14. Inválido

15. Suspenso

16. Duplicado

17. Reajuste em análise

9. Aprovado com ressalva



7.1 MÉDICO (deverá preencher dados cadastrais com 
inscrição profissional no primeiro acesso ao sistema)

✓ Análise quanto à pertinência técnica:
• Código Rol
• Medicamentos
• Materiais de consumo
• OPME
• Diárias com relação ao procedimento/indicação técnica
• Taxas com relação ao procedimento/indicação técnica

✓ Análise quanto aos valores:
• Materiais de consumo
• OPME
• Medicamentos
• Diárias
• Taxas

✓ Enviar pacote para análise do enfermeiro, administrativo ou supervisor

✓ Fazer “Exigências” à Unimed

7.2 ENFERMEIRO (deverá preencher os dados cadastrais com 
inscrição profissional no primeiro acesso ao sistema)

✓ Análise quanto à pertinência técnica:
• Diárias com relação à composição/quantidade/inclusão
• Taxas com relação à composição/quantidade/inclusão
• Materiais de consumo
• Códigos Tabela 18 

✓ Análise quanto aos valores:
• Materiais de consumo
• OPME
• Medicamentos
• Diárias
• Taxas

✓ Enviar pacote para análise do administrativo, médico e supervisor

✓ Fazer “Exigências” à Unimed

Perfis do software



7.3 ADMINISTRATIVO
✓ Enviar pacote para análise do médico, enfermeiro e supervisor

✓ Fazer “Exigências” à Unimed

✓ Análise de valores:
• Diárias
• Rol Unimed
• Materiais
• Medicamentos
• OPME

7.4 SUPERVISOR

✓ Aprovar (com ou sem ressalva) ou reprovar pacote

✓ Enviar pacote para análise do médico, enfermeiro e administrativo

✓ Fazer “Exigências” à Unimed

Responsabilidade 
da Federação:

Analisar internamente quais 
serão os profissionais 

envolvidos no projeto e quais 
serão seus perfis.

Solicitar acesso à TI.

Perfis do software



Serão permitidos Pacotes 
fechados e abertos!

Total da avaliação:
FECHADO: até 60 (sessenta) dias

ABERTO: até 24 (vinte e quatro) meses

Prazos – Pacotes publicados 
até 29/02/2020 (anexo I)

PRAZO PARA ABERTURA 
DOS PACOTES FECHADOS
24 MESES DA VIGÊNCIA

(1º/3/2022)

Publicado sem aprovação



Prazos – Pacotes publicados 
até 1/3/2020 (anexo II)

Serão permitidos Pacotes 
abertos!

Total da avaliação:
Até 60 (sessenta) dias

OS PACOTES QUE FOREM 
REPROVADOS NÃO PODERÃO 
TRAFEGAR NO INTERCÂMBIO 

NACIONAL



✓ NOME DO PACOTE: procedimento principal (conforme descrito no Rol vigente).

Exemplo:  31309054 Cesariana 

✓ CÓDIGO DO PACOTE: será aquele definido entre a Unimed executora e a rede 
prestadora, de forma que a chave para validação do pacote pelo sistema será:

Exemplo:

código do 
pacote

código do 
prestador

código da 
singular

Acomodação

12345678    +  555 +    24688585   +    Acomodação

Disposições Gerais



ITENS INCLUÍDOS:
✓ Diárias e taxas quando previstos
✓ Sala cirúrgica, recuperação pós-anestésica e instrumentais permanentes
✓ Equipamentos cirúrgicos, de monitorização e anestesia
✓ Materiais de consumo de rotina utilizados na sala cirúrgica e nas unidades de internação (inerentes ao procedimento)
✓ Medicamentos de rotina utilizados na sala cirúrgica e nas unidades de internação (inerentes ao procedimento), que 

deverão respeitar a regra de intercâmbio vigente
✓ Serviços de enfermagem na sala cirúrgica e nas unidades de internação
✓ Gases medicinais
✓ No caso de acomodação em UTI, os equipamentos de monitorização, ventilação e infusão, devem estar contemplados
✓ Materiais especiais inerentes ao procedimento: as exceções serão avaliadas e validadas pelas Federações e/ou Unimed 

do Brasil

Composição dos Pacotes



Composição dos Pacotes

ITENS NÃO INCLUÍDOS:
✓ Recursos utilizados nos procedimentos pré-operatórios com exceção da diária de 

véspera e os insumos pertinentes para esse período
✓ Reoperação
✓ Intercorrências intra ou pós-operatórias: é fundamental que na contratualização 

dos pacotes, sejam definidos os critérios que caracterizem as intercorrências, 
seus custos associados (diárias adicionais, insumos, SADT’s, hemoderivados, 
hemodiálise, etc.) e como os mesmos serão cobrados pelo prestador

✓ Remoções
✓ Taxa de vídeo, remunerada diretamente ao médico
✓ Taxa de serviço de armazenamento, manipulação, esterilização, dispensação, 

controle e aquisição de órteses, próteses e materiais especiais, remunerada de 
acordo com o OPME efetivamente utilizado

✓ Diária de acompanhante e taxa de refeição, conforme legislação vigente

ITENS OPCIONAIS:
✓ SADT 
✓ Honorário médico
✓ Órteses e próteses
✓ Diária de acompanhante 

e taxa de refeição em 
casos de parto cesárea, 
parto normal e pacotes 
específicos para pediatria 
e neonatologia, conforme 
legislação



✓ Para solicitação de reajuste é obrigatório anexar no 
software de pacotes, o Contrato de Negociação ou 
qualquer documento que comprove a negociação 
do reajuste entre prestador e operadora.

✓ Na solicitação de reajuste será aplicado um 
versionamento no pacote.

✓ O reajuste ocorrerá apenas via ferramenta e poderá ser 
realizado por categoria de itens (materiais/medicamentos/
taxas/SADT/OPME/honorários médicos).

Reajuste



A apresentação deste 
documento foi realizada na 
reunião do Colégio Nacional de 
Auditores Médicos em 
16/10/2019.
A sistemática descrita neste 
documento entra em vigor 
a partir de 1/3/2020.

Vigência



CAPÍTULO 7. PACOTES

UNIMED DO BRASIL – Tamiris Barroso



REGRAS GERAIS

São passíveis de glosa técnica e por valoração

Necessita obrigatoriamente de autorização /

Valido por 13 meses / Passível de glosa

Não cabe a glosa por valor ou técnica

Não é possível contrapor o valor da OPME

➢ Os pacotes com status EM CONSTRUÇÃO, EM ANÁLISE ADMINISTRATIVO, EM ANÁLISE MÉDICO, EM ANÁLISE ENFERMEIRO, EM 

ANÁLISE SUPERVISOR, EXIGÊNCIA, CANCELADO, INVÁLIDO, SUSPENSO, DUPLICADO, não irão trafegar no WSD. 

➢ Os pacotes com status EM CONSTRUÇÃO, EM ANÁLISE ADMINISTRATIVO, EM ANÁLISE MÉDICO, EM ANÁLISE ENFERMEIRO, EM 

ANÁLISE SUPERVISOR, EXIGÊNCIA, CANCELADO, INVÁLIDO, SUSPENSO, DUPLICADO, REPROVADO, BLOQUEADO não irão trafegar 

na CMB.

PUBLICADOS SEM APROVAÇÃO

Necessita obrigatoriamente de autorização / Passível de glosa

REPROVADOS

REPROVADO VIGENTE

APROVADOS/APROVADOS COM RESSALVA



REGRAS GERAIS

• Informar o código do pacote com o 

TP_TABELA = 98

• Informar o código do 

procedimento principal;

• Valor e detalhes do pacote 

encontram-se no SISPAC;

• Na autorização informar o código 

do procedimento;

• Informar o código de OPME, se 

houver;

• Informar a composição do pacote 

no campo observação ou chat;

• Valor deve ser informado na 

autorização

✓ Não é permitida a autorização parcial do pacote nem dos respectivos itens inclusos neste, para não descaracterizá-lo.

✓ Caso a Unimed Origem tente autorizar somente o código do procedimento principal vinculado ao pacote, o WSD autorizará o código do pacote e
código do procedimento principal, devendo à Unimed Origem arcar com o custo do pacote integralmente.

A partir de 

01/03/2020

Fluxo atual Novo fluxo



PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO

Prestador on-line
Prestador que não estiver on-
line 

➢ Será necessária autorização do pacote
independentemente se o procedimento principal
consta na tabela de baixo risco ou de
racionalização.

➢ Quando o beneficiário não tem definido o local de
realização do procedimento, deve-se solicitar o
procedimento, sem o código do pacote.

➢ Quando o procedimento estiver na tabela de Baixo
risco a Unimed origem deverá autorizar ou negar,
caso seja respondido com “estudo” a WSD
autorizará automaticamente.

• Não é necessário solicitar autorização para pacote
cujo procedimento principal esteja contemplado
na Tabela de Baixo Risco, desde que o pacote
esteja aprovado ou aprovado com ressalvas.

➢ Caso o pacote esteja com status “publicado sem
aprovação” ou “reprovado”, e inclua OPME e/ou
procedimentos da tabela de racionalização, há
necessidade de autorização. Exceto para os casos
previstos pelo Colégio Nacional de Auditores.

• Quando o procedimento principal estiver
contemplado na tabela de racionalização é
necessário solicitar autorização.



Processo de cobrança

✓ A cobrança deverá ser apresentada com o código do pacote, identificado com TP_Tabela = 98, com o valor total do pacote, conforme cadastrado no

software de pacotes;

✓ Pacotes com inclusão de honorário médico, devem ser apresentados individualizados com seus valores zerados e ID_PACOTE = S, bem como as

OPME’s efetivamente utilizadas;

✓ Nos casos de procedimentos considerados tratamentos seriados realizados na forma de pacote, exceto radioterapia, a cobrança deverá ser realizada

por data de execução de cada sessão efetivamente realizada, bem como os insumos utilizados em cada sessão**.

Nota: quando o tratamento seriado faz parte da composição do pacote e não é o procedimento principal, a cobrança será no código do

pacote não deve ser efetuada a cobrança com a data da realização de cada sessão.

✓ Quando cobrado pacote de radioterapia, deverá ser informada a data da última sessão realizada no campo “data de execução do serviço” do PTU

A500;

✓ O valor cobrado será aquele vigente na data da execução, independentemente do valor autorizado, desde que publicado no software de pacotes e a

senha de autorização esteja dentro da validade;

✓ Para os pacotes autorizados pela Unimed Origem será permitida a cobrança com data de fim de vigência do pacote, desde que realizado dentro da

validade da guia de autorização.

✓ Após a cobrança do pacote, não é permitida cobrança complementar de valores de negociações retroativas.

O que muda?



Software de Pacotes (SISPAC)

UNIMED DO BRASIL – Carla Abe 



Software de Pacotes – Tela Inicial (home)



Software de Pacotes – Módulo Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Pesquisar Pacotes



Software de Pacotes – Módulo Pacotes – Cadastrar Novo Pacote



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Cadastrar Novo Pacote



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Cadastrar Novo Pacote



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Cadastrar Novo Pacote



Software de Pacotes – Módulo Pacotes / Cadastrar Novo Pacote



Software de Pacotes – Módulo Pacotes – Cancelados e Reprovados



Software de Pacotes – Módulo Pacotes – Cancelados e Reprovados



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Pesquisar Gabaritos



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Pesquisar Gabaritos



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Consultar Gabaritos



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Cadastrar Novo Gabarito



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos – Cadastrar Novo Gabarito



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos – Cadastrar Novo Gabarito



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Importar Gabarito em Lote



Software de Pacotes – Módulo Gabaritos / Importar Gabarito em Lote



Software de Pacotes – Módulo Administrativo



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Manuais



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Manuais



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Parâmetros



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Parâmetros



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Unimed Exceções



Software de Pacotes – Módulo Administrativo / Unimed Exceções



Diretoria de Gestão de Saúde

Diretoria de Intercâmbio

pacotes@unimed.coop.br


