
Aspectos operacionais do processo 
de faturamento de Intercâmbio



Faturamento do sistema Unimed em números
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Consulta, representa 11% do valor faturado

SADT, representa 46% do valor faturado 

Internação, representa 43% do valor faturado 

R$16,093 Bilhões

R$17,274 Bilhões

R$15,896 Bilhões

*Ano de 2019 com dados até o mês de outubro.



É muita informação ...

Diretrizes do ROL



Como as regras são definidas ?

Tanto as regras técnicas como as regras
administrativas são discutidas por comitês e
grupos com representantes das Federações e
Unimeds participantes.

As regras do Manual de Intercâmbio Nacional,
além de discussões no Comitê Nacional de
Intercâmbio, Colégio Nacional de Auditores e
demais comitês e grupos técnicos quando
necessário, são aprovadas pelo Fórum Unimed.



Cobrança assertiva

Conhecer as regras do Manual de Intercâmbio, manual do PTU e regras técnicas do Sistema Unimed

Possuir parametrizações sistêmicas de acordo com as regras definidas para o Intercâmbio Nacional 

Realizar as cobranças dentro dos prazos previsto no Manual de Intercâmbio Nacional

Realizar auditoria do cliente de intercâmbio como se fosse o seu cliente

Comunicar-se com a outra Unimed quando necessário

Entender que o faturamento correto começa na autorização

Aproximar ao máximo as negociações com o prestador das regras de intercâmbio

Implementar o padrão TISS junto ao prestador



Relembrando algumas premissas

O prazo de cobrança com a taxa de custeio administrativo é de 90 (noventa) dias corridos até a postagem do
arquivo PTU A500. O prazo é contado da data do atendimento ou da alta do paciente internado, da data de
execução (Guia de SADT) ou da data da autorização.

Não haverá taxa de custeio administrativo de 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias corridos até a
postagem do arquivo PTU A500, contados da data do atendimento ou da alta do paciente internado, da data de
execução (Guia de SADT) ou da data da autorização.

As reapresentações de cobranças glosadas à rede credenciada poderão ser realizadas em até 180 (cento e
oitenta) dias corridos até a postagem do arquivo PTU A500, contados da data do atendimento ou da alta do
paciente internado, da data de execução (Guia de SADT) ou da data da autorização



A Unimed Executora somente poderá cobrar os procedimentos e as despesas efetivamente realizados. É
terminantemente proibido, no Intercâmbio Nacional, o faturamento de valores de taxas, materiais,
medicamentos e diárias superiores aos efetivamente pagos ao prestador de serviço

A Unimed Executora/Destino enviará as cobranças de atendimentos hospitalares e atendimentos ambulatoriais
em conformidade com Padrão TISS vigente e em forma de “conta fechada”, ou seja, contemplando os
honorários médicos, as despesas hospitalares e os serviços auxiliares de diagnose e terapia (SADT), além de
outras despesas e serviços utilizados durante o período do atendimento

A Unimed Executora emitirá a cobrança com código genérico quando não existir a respectiva codificação nas
Tabelas de Intercâmbio. Porém, deverá informar, obrigatoriamente, a descrição correta do item no arquivo PTU
A500

Relembrando algumas premissas



Relembrando algumas premissas

Os medicamentos serão cobrados pela Unimed Executora de acordo com os valores contratualizados com a rede
credenciada, tendo como limite máximo os valores da Tabela Nacional Unimed de Materiais e Medicamentos
(TNUMM) adotada pela Unimed do Brasil, respeitando-se o ICMS da região executora e a legislação vigente para
isenção do ICMS

Os materiais de consumo serão cobrados pela Unimed Executora de acordo com os valores contratualizados
com a rede credenciada, tendo como limite máximo os valores da tabela adotada pela Unimed do Brasil

Os honorários médicos e SADT serão cobrados de acordo com os valores previstos no Rol de Procedimentos
Médicos Unimed (editado pela Unimed do Brasil) vigente na data do atendimento, independentemente do valor
pago à rede credenciada. Essa condição não será aplicada às redes Especial e Master



Relembrando algumas premissas

É obrigatório o envio do documento Relatório da Auditoria Médica preenchido e legível, conforme as regras
estabelecidas pelo Colégio Nacional de Auditores (CNA), para contas hospitalares cuja soma das despesas seja
superior a R$ 15 (quinze) mil reais

A Unimed Executora é obrigada a auditar previamente, antes de encaminhar a solicitação de autorização à
Unimed Origem: todas as internações; os procedimentos de hemodinâmica; a radiologia intervencionista; a
radioterapia; a terapia renal substitutiva; os medicamentos para tratamentos oncológicos, quimioterapia,
hormonioterapia, imunoterapia, tratamento adjuvantes e neoadjuvantes

Nos casos de divergências, a Unimed Executora deverá informar os fatos por meio do Chat de Intercâmbio,
encaminhando o parecer do auditor local com sua devida identificação. A Unimed Origem, por sua vez, é
responsável pela liberação ou não do procedimento, de acordo com as informações recebidas da Unimed
Executora



Melhorias realizadas na CMB relacionadas ao 
PTU A500

Não permitir a cobrança de mat/med/taxa em notas de do tipo 4 – Honorário 

Não permitir a cobrança de consulta (eletiva e de urgência) na guia de internação 

Não permitir ID_ACRES_URG_EMER = SIM e o TP_CARATER_ATEND = 1 (Eletivo)

Validação do CBO para consulta eletiva. Não permitir o envio do código 999999

Não permitir o envio de arquivo com versão TISS anterior a 3.0 

Validação Unidade de medida para medicamentos de acordo com a TNUMM

Validação do CNPJ/CPF, não permitir números repetidos



Próximos passos

Validação da unidade de medida para quimioterápicos e imunoterápicos 

Precificação LPM para materiais de consumo e medicamentos a partir de julho/2020

Validação de valores de materiais e medicamentos na CMB

Validação do Tipo de rede/código do prestador informado no PTU A500 x PTU A400

PTU A500 – XML – Aproximação com o padrão TISS



O que podemos fazer para melhorar 
nosso processo?



Aspectos operacionais do processo 
de contestação e AJIUS



Contestação

2
0

1
7

*2
0

1
9

2
0

1
8

R$814,820 milhões

R$733,734 milhões

R$723,240 milhões 

*Ano de 2019 com dados até o mês de outubro.

Em média 4% do que é cobrado é contestado

Do valor contestado, em média 8% é
direcionado para análise das Câmaras Técnicas



Um pouquinho da história...

Anterior ao Ajius o processo de contestação no intercâmbio nacional era realizado por papel, toda a
documentação era encaminhada por correio

Não havia prazos e nem registro desse processo e por muitas vezes os processos eram engavetados sem
nenhuma solução

Em 2012 todo o processo de contestação passou a ser realizado por meio da ferramenta Ajius, e desde então
realizamos melhorias continuas nas funcionalidades da ferramenta com o objetivo de otimizar e qualificar o
processo das Unimeds



Prazos do Ajius

❑ Início da análise  - 08 dias corridos

❑ Análise Unimed Credora - 12 dias corridos

❑ Análise Unimed Devedora - 12 dias corridos

❑ Réplica Unimed Executora - 08 dias corridos

❑ Tréplica Unimed Devedora - 08 dias corridos

❑ Rediscussão - 42 dias corridos



Contestação assertiva

Realizar toda análise técnica, administrativa e sistêmica antes de efetuar a glosa

Utilizar o motivo correto da tabela N

Se necessário complemento, descrever de forma clara e objetiva

Conversar com a outra Unimed fora da ferramenta quando necessário



Câmara Técnica

Toda Câmara Técnica deverá ser composta pelos seguintes profissionais: Auditor Médico, Auditor de
Enfermagem e Analista Administrativo, podendo haver pareceres de demais profissionais da área da saúde
para auxiliar na decisão técnica.

É de responsabilidade das Câmaras Técnicas expor o parecer final, ou seja, detalhar o que a levou à conclusão
da análise, sempre fundamentada em regras, diretrizes do Intercâmbio, legislações vigentes e pertinências
técnicas.

Ressaltamos que, independente do motivo da glosa/contestação que direcionou a contestação à Câmara
Técnica, esta realizará a análise de acordo com os critérios tecnológicos, técnicos e administrativos citados no
Manual de Intercâmbio Nacional e/ou regras definidas pela Federação e Unimed do Brasil.

O direcionamento do processo de contestação à Câmara Técnica, para análise, somente deve acontecer após
esgotadas as possibilidades de negociação entre as Unimeds.



Câmara Técnica UB - Faturas

2017 9596        
Incluídas

7309
Incluídas

7848
Incluídas

3730
Finalizadas

3719
Finalizadas

5011
Finalizadas

2018

2019*

*Ano de 2019 com dados até o mês de outubro.



Câmara Técnica UB - Questionamentos

2017 931.798        
Incluídos

348.740
Incluídos

216.526
Incluídos

97.970
Finalizados

133.624
Finalizados

201.061
Finalizados

2018

2019*

*Ano de 2019 com dados até o mês de outubro.



Status atual da CT Brasil

4786 faturas 

243.432 questionamentos 

R$33,437 milhões para análise

Dados atualizados até 22 de novembro de 2019 



Será que tudo precisa de análise da Câmara 
Técnica?

Glosa ROL/MAT/MED por divergência de valores, porém o valor cobrado esta de acordo com as

tabelas do intercâmbio

Unimed nega o pedido de autorização no WSD para procedimentos de baixo risco alegando que não

necessita autorização, depois contesta alegando que o procedimento esta negado

Glosa por qualquer motivo e alega que não teve tempo para análise

Glosa procedimentos para pacientes internados (inclusive baixo risco) informando que não houve

autorização

Glosa de valores para prestadores de Rede especial ou máster



Será que tudo precisa de análise da Câmara 
Técnica?

Glosa de diárias informando se tratar de tratamento seriado e sendo assim deve ser cobrando por

data de realização

Autoriza consultas para beneficiário fora da área de ação, depois contesta alegando que o usuário

está fora da abrangência contratual

Cobrança com o nome do profissional executante preenchido com “Doutor”

Cobrança de diárias não utilizadas pelo paciente

Cobrança de contas hospitalares com valo acima de 15mil, sem o envio do relatório



Será que tudo precisa de análise da Câmara 
Técnica?

Cobrança de remoções sem a informação da Origem, Destino e motivo da remoção

Cobranças de contas sem análise prévia da autoria da Unimed Executora

Cobranças fora prazo com a taxa de custeio administrativo

Cobrança de procedimentos sem cobertura pelo rol, sem autorização prévia da Unimed Origem



Melhorias realizadas no Ajius 

De Acordo entre Unimeds (Flag de isenção do Ranking)

Atualização do relatório demonstrativo do A500 

Automação do processo de solicitação de devolução de Faturas

Limitação dos motivos de glosas no PTU A550 tipo 1

Automação do processo de revisão de pareceres emitidos pela Câmara Técnica

Painel Gerencial



Painel gerencial















Próximos passos

Implementação de mais painéis gerenciais

PTU A550 em XML

Integração do Ajius com o sistema de Gestão das Unimed



O que podemos fazer para melhorar nosso processo?



Novos indicadores do Ranking das 
Unimeds



Objetivo

Monitorar, qualificar e aprimorar os processos técnicos e operacionais , incentivando a melhoria contínua em
busca do fortalecimento da marca por meio da agilidade, da qualidade do atendimento ao beneficiário e da
padronização dos processos no Sistema Unimed.

Indicadores que buscam atender a à legislação vigente, às diretrizes e às padronizações para o intercâmbio
Nacional, auxiliando a Unimed do Brasil a consolidar seu papel de regulamentadora e padronizadora do
Sistema no Unimed no fortalecimento da marca Unimed



Restruturação do Ranking

FRENTE 1

Em paralelo durante esse período de seis meses será
mantido em produção o Ranking com indicadores e
metodologias existentes hoje

O Ranking das Unimeds terá uma nova composição e um novo layout,
esta nova versão ficará em monitoramento a partir de janeiro de 2020
por um período de 06 meses para que as Singulares acompanhem os
processos ligados a estes indicadores



Distribuição dos grupos 



Obrigatoriedades institucionais 

Atual A partir de 1º de janeiro de 2020



Performance eletrônica de atendimento

Atual A partir de 1º de janeiro de 2020



Performance do processo de cobrança e 
contestação

Atual A partir de 1º de janeiro de 2020



Gestão da Marca

Atual A partir de 1º de janeiro de 2020



Consulta Unimeds



Consulta Unimeds - Filtro



Classificação das Unimeds – Exportar Dados



Classificação das Unimeds



Relatório anual das Unimeds



Relatório anual das Unimeds



Relatório anual das Unimeds



Indicadores Nacionais



Indicadores Nacionais



Obrigada

Maria Lucia Matos Sakabe


