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APRESENTAÇÃO

A Unimed-Rio desenvolveu seu Sistema de Produção online, criado para facilitar 
a rotina de atendimento de seus médicos cooperados. este Sistema é composto 
por dois módulos: AUTORIZAÇÃO e FATURAMENTO. 

o primeiro permite autorização, por via eletrônica, de procedimentos (consultas, 
exames diagnósticos ou procedimentos terapêuticos) que são realizados em seu 
consultório, gerando agilidade no atendimento, diminuição da burocracia, utiliza-
ção mais racional de papéis e redução das inconsistências nos pagamentos.

Já o módulo Faturamento permitirá o envio eletrônico de toda sua produção, inclusive 
a descrição e cobrança de materiais e medicamentos utilizados nos atendimentos.

Nesta fase inicial de implantação do Sistema de Produção online, somente estará 
disponível o acesso ao módulo de Autorização, em breve o módulo Faturamento 
também estará habilitado.

É importante ressaltar que a rotina para autorização de procedimentos a serem 
realizados em ambiente hospitalar (pacientes internados ou não) e/ou que neces-
sitem de materiais especiais, órteses ou próteses não sofre alteração.
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APRESENTAÇÃO

Tecnologia envolvida:

Para utilizar o sistema você deverá ter em seu consultório um computador com 
as seguintes configurações mínimas:

Tipo Recomendação

Hardware

Pentium IV ou Superior ;

512 MB de memória RAM;

1 GB de memória RAM;

Entrada USB disponível para a leitora de cartão;

Leitora de Cartão Magnético (marca CIS ou IDTECH), que leia 2 trilhas 
(ou superior) em uma única passagem com conector USB – fornecido pela 
Unimed-Rio na instalação do sistema;

Impressora Jato de Tinta ou laser ;

Software

Microsoft Windows XP Home Edition/ Professional ou Superior (Windows 
Vista ou Windows 7.0);

Navegador Internet Explorer 7 (Mínimo) ou Superior;

Antivírus;

Internet Conexão de Banda Larga de 128kbps ou superior;

Você recebeu uma leitora de cartões que deverá ser conectada ao seu computador 
através de uma entrada USB.

Foto da entrada USB
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PRODUÇÃO 
ONLINE

1) conecTando ao PRodUÇÃo online
1.1) Abrir o internet explorer

1.2) Digitar na Barra de endereços o endereço eletrônico 

http://producaoonline.unimedrio.com.br

Tela 1: internet explorer

	  

Tela 2: Tela inicial do Produção online
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CAD. COOPERADO

2) cadaSTRaMenTo do cooPeRado
2.1) inserir o código do Cooperado no campo indicado e a senha de acesso inicial, 
recebida juntamente com o kit de instalação do sistema Produção online. 

2.2) Selecionar o botão enviar. 

2.3) em caso de dúvida, selecionar o símbolo (?) para orientações de como inserir 
o código do Cooperado, conforme demonstrado na tela 3.

2.4) Após efetuar o primeiro acesso é obrigatória a troca da senha fornecida 
pela Unimed-Rio, por questões de segurança. Utilizar senha com, no mínimo, seis 
dígitos, que podem ser números e/ou letras, conforme tela 4.

2.5) Preencher os campos, conforme tela 4.

2.6) Selecionar o botão enviar.

Tela 3: Cadastramento do Cooperado 
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CAD. ATEND/FAT

Tela 4: Mudança de senha

3) cadaSTRaMenTo daS aTendenTeS 

e/oU FaTURiSTaS
3.1) Clicar na palavra Cadastre-se, conforme tela 5.

3.2) Preencher os campos, conforme tela 6.

3.3) Selecionar o botão enviar.

Tela 5: Tela inicial do Produção online
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SOLICITAÇÃO

Tela 6: Cadastramento da Atendente e/ou Faturista

4) SoliciTaÇÃo de aPRovaÇÃo daS aTenden-
TeS e/oU FaTURiSTaS
esta atividade tem como objetivo, solicitar a aprovação da atendente e/ou faturista 
previamente cadastrada, para autorizar e faturar.

A tela de solicitação é de registro exclusivo da atendente e/ou faturista.

4.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Atendente > Solicitar 
Aprovação.

4.2) incluir o código do cooperado e a senha cadastrada anteriormente, conforme 
tela 7.

4.3) Selecionar o botão enviar.
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SOLICITAÇÃO

Tela 7: Solicitação de Aprovação de Atendente e/ou Faturista

5) SoliciTaÇÃo de aPRovaÇÃo daS aTendenTeS 
e/oU FaTURiSTaS PaRa MaiS de UM cooPeRado
Caso a atendente e/ou faturista preste serviços para mais de um cooperado, o 
cadastramento no sistema Produção online será único. Neste momento, a atendente 
e/ou faturista deverá solicitar aprovação de todos os cooperados que irá auxiliar e 
aguardar a liberação individual da aprovação dos cooperados assistidos.  
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APROVAÇÃO

Tela 8: Solicitação de Aprovação de Atendente e/ou Faturista para mais de um 
cooperado

6) aPRovaÇÃo daS aTendenTeS e/oU FaTURiSTaS
esta atividade tem como objetivo, aprovar a atendente e/ou faturista previamente 
cadastrada, para autorizar e faturar.

A tela de aprovação é de controle exclusivo do cooperado.

6.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Atendente > Aprovar 
Solicitação.

6.2) identificar o nome do cooperado.

6.3) Selecionar as ações que a atendente e/ou faturista estará habilitada a realizar, 
conforme tela 9.
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APROVAÇÃO

6.4) Preencher o campo com a senha.

6.5) Selecionar o botão enviar.

Tela 9: Aprovação da atendente e/ou faturista

Tela 10: Aprovação realizada com sucesso

Parabéns, você acaba de encerrar a etapa de cadastramento do 
sistema de Produção Online da Unimed - Rio!
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MÓDULO
AUTORIZADOR

7) MÓdUlo aUToRiZadoR
7.1) LiBeRAÇÃo PARA ATeNDiMeNTo

este módulo possibilita que a atendente e/ou faturista autorize o atendimento 
aos beneficiários da Unimed-Rio.   

7.1.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Atendente > Liberar 
Atendimento (Se cooperado, inserir o código Unimed – Rio e senha. Se atendente, 
inserir o CPF e senha), conforme tela 11.

7.1.2) Passar o cartão do cooperado na leitora de cartões, conforme tela 12.

7.1.3) Selecionar o endereço de atendimento, conforme tela 13.

7.1.4) Selecionar o botão enviar.

Tela 11: Liberação para Atendimento

Tela 12: Leitora do cartão
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MÓDULO
AUTORIZADOR

Tela 13: Liberação para Atendimento

Tela 14: Liberação realizada com sucesso
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em caso de negativa, repita o procedimento de liberação. Se a negativa persistir, 
entre em contato com o Help Desk, através do telefone (21) 3861-3861, opção 4.

o sistema se desconecta automaticamente, caso não seja utilizado por 120 
minutos. Se isso ocorrer, será necessário efetuar novamente o login, informar 
o usuário e senha e repetir o processo de liberação de atendimento (siga as 
instruções para a Liberação para Atendimento).

7.2) LiBeRAÇÃo De ATeNDiMeNTo PARA MAiS De UM CooPeRADo 

este módulo possibilita que a atendente e/ou faturista esteja conectada 
simultaneamente, para mais de um cooperado. 

7.2.1) Posicionar o mouse no canto superior direito da tela, sob o nome da atendente, 
conforme tela 15. esta ação possibilitará a visualizar para quais cooperados a 
atendente e/ou faturista está aprovada ou em atendimento.

7.2.2) Confirmar para qual cooperado a autorização deverá ser realizada, conforme 
tela 15.

7.2.3) Passar o cartão do cooperado na leitora de cartões, conforme tela 16.

7.2.4) Selecionar o endereço de atendimento, conforme tela 15.

7.2.5) Selecionar o botão enviar.

Tela 15: Liberação para mais de um cooperado

MÓDULO
AUTORIZADOR
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Tela: 16: Leitora do Cartão

7.3) AUToRiZANDo CoNSULTA

7.3.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Autorizações > Consultas 
conforme tela 17.

7.3.2) Selecionar no campo executante > Código, para qual cooperado a autorização 
deverá ser realizada, conforme tela 18.

7.3.3) Passar o cartão do beneficiário na leitora de cartões, que carregará 
automaticamente os dados do cliente. Caso os dados não carreguem 
automaticamente, repita o procedimento, em caso de insucesso, entre em contato 
com o Help Desk, através do telefone (21) 3861-3861, opção 4.

7.3.4) Preencher o campo Atendimento > Tipo de Consulta, conforme tela 18, 
escolhendo entre: 

 Primeira (1º atendimento do paciente pelo cooperado)

 Seguimento (Todas as consultas subseqüentes)

 Pré-Natal (Para casos de acompanhamento de gestação)

7.3.5) Selecionar o botão enviar. 

7.3.6) Selecionar o botão confirmar. Caso a autorização tenha sido realizada com 
sucesso, aparecerá a tela com a guia de consulta no formato TiSS, com a situação 
de aprovada, conforme tela 19 e o número da guia é gerado automaticamente, 
dispensando a utilização da guia de papel. Caso a autorização não tenha sido 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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MÓDULO
AUTORIZADOR

aprovada, aparecerá imagem, conforme tela 20,  com os dados da guia solicitada 
informando a situação do pedido e o motivo da negativa. em alguns casos, o 
sistema orientará o contato a Central de Atendimento da Unimed–Rio, através do 
telefone (21) 3861-3861, opção 1.

Tela 17: Menu de Autorizações > Consultas

Tela 18: Seleção do Campo executante > Código
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MÓDULO
AUTORIZADOR

Tela 19: Consulta Aprovada

Tela 20: Consulta Negada
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7.4) oRieNTAÇÕeS GeRAiS

Todos os beneficiários deverão assinar a Listagem de Consultas por Cooperado 
entregue junto com o kit de produção médica, separando os clientes Unimed – 
Rio, dos clientes de intercâmbio. essa listagem deverá ser entregue juntamente 
com a produção médica do cooperado, conforme calendário.

A listagem de Consultas por Cooperado deverá ser preenchida e assinada 
pelo beneficiário em caso de consultas isoladas (ou seja, sem procedimento 
associado). 

o formulário de Listagem de Consultas por Cooperado também se encontra 
disponível para impressão no nosso site, na área restrita de acesso aos cooperados, 
no endereço www.unimedrio.com.br. 

Tela 21: Listagem de Consultas por Cooperado

MÓDULO
AUTORIZADOR
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7.5) AUToRiZANDo PRoCeDiMeNToS

7.5.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Autorizações > 
Procedimentos, conforme tela 22.

7.5.2) incluir o número da guia de SP/SADT, correspondente ao atendimento. Se 
a solicitação for feita por outro médico, utilize o número da guia trazida pelo 
beneficiário. Se o cooperado for o solicitante e o executante, utilize o número da 
guia proveniente do bloco recebido no kit de produção.

7.5.3) Passar o cartão do beneficiário na leitora de cartões, que carregará 
automaticamente os dados do cliente. Caso os dados não carreguem 
automaticamente, repita o procedimento, em caso de insucesso, entre em contato 
com o Help Desk, através do telefone (21) 3861-3861, opção 4.

7.5.4) Selecionar no campo executante > Código, para qual cooperado a autorização 
deverá ser realizada, conforme tela 22.

7.5.5) Preencher o campo Autorizações > Solicitante, conforme tela 23, caso o 
cooperado que solicitou seja o mesmo que irá realizar o procedimento (seus 
dados serão preenchidos automaticamente). Se a solicitação for feita por outro 
médico cooperado, preencha o campo do código com o Código do Cooperado 
Solicitante e o sistema completará os demais dados automaticamente. Se a 
solicitação for feita por outro médico, que não seja cooperado da Unimed-Rio, o 
usuário deverá preencher os campos solicitados, conforme sua obrigatoriedade 
(campos em destaque – Tela 23).

7.5.6) Preencher os campos obrigatórios, no Atendimento, conforme tela 24.

7.5.7) Preencher o código do procedimento ou informar a descrição. Para procurar, 
clique na lupa.

7.5.8) informar o procedimento desejado ou lista com os possíveis procedimentos 
(em caso de descrição parcial) e selecionar o botão buscar. 

7.5.9) Clicar no procedimento desejado (verificador verde) para selecionar. Após 
essa ação, o sistema retornará para a página anterior.

7.5.10) incluir a quantidade de procedimentos a ser realizada.

7.5.11) Clicar para adicionar. Caso o beneficiário realize mais de um procedimento, 
repita a operação para cada procedimento a ser realizado. 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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7.5.12) Após incluir todos os procedimentos que serão realizados, selecionar o botão 
enviar. Neste momento a tela 27 aparecerá como confirmação do atendimento.  
Selecionar o botão Confirma.

7.5.13) Caso a autorização tenha sido realizada com sucesso, aparecerá a tela com 
a guia de sp/sadt no formato TiSS, com a situação de aprovada, conforme tela 
28. Caso a autorização não tenha sido aprovada, aparecerá a tela com os dados 
da guia solicitada informando a situação do pedido e o motivo da negativa. em 
alguns casos, o sistema orientará o contato a Central de Atendimento da Unimed 
– Rio, através do telefone (21) 3861-3861, opção 1. em caso de aprovação parcial, 
aparecerá a guia de procedimento no formato TiSS e uma mensagem informando 
que a solicitação foi aprovada, contendo a lista dos procedimentos autorizados e 
os demais negados, conforme tela 29.

Tela 22: Menu de Autorizações > Procedimento 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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Tela 23: Médico Solicitante é igual ao Médico executante

Tela 24: Preenchimento de Campos obrigatórios

Tela 25: Busca e seleção de Procedimento

Tela 26: Procedimento incluso com a quantidade informada

MÓDULO
AUTORIZADOR
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Tela 27: Confirmação do atendimento

Tela 28: Procedimento Aprovado

MÓDULO
AUTORIZADOR
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MÓDULO
AUTORIZADOR

Tela 29: Procedimento Negado

7.6) oRieNTAÇÕeS GeRAiS

A impressão da guia de SP/SADT autorizada para assinatura do cliente e cooperado 
e envio à Unimed-Rio é facultativa.  

A Unimed-Rio aceitará como cobrança tal formulário impresso após preenchimento 
automático, caso venha anexado à guia original onde o numeral foi utilizado para 
autorização.  A guia preenchida deverá ser assinada pelo cooperado e cliente.

Caso não deseje imprimir tal guia autorizada via sistema, utilize guia original onde 
o numeral foi utilizado para autorização com preenchimento dos campos TiSS 
obrigatórios e assinaturas do cooperado e cliente.

em caso de cobrança de materiais, medicamentos ou taxas, a guia de outras 
Despesas deverá ser preenchida e anexada em ambos os casos.

7.7) CANCeLAMeNToS

7.7.1) Após o acesso ao Produção online, acessar no menu Autorizações > 
Cancelamentos, conforme tela 30. 
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7.7.2) incluir o número da guia a ser cancelada.

7.7.3) Clicar em visualizar. o atendimento a ser cancelado aparecerá na tela do 
computador. Verifique se realmente é o atendimento a ser cancelado e clique em 
Cancelar Guia. 

7.7.4) Confirmar o cancelamento e clicar em oK, conforme tela 31. o sistema 
exibirá uma mensagem informando se a operação do cancelamento foi realizada 
com sucesso.

Tela 30: Cancelamento

Tela 31: Confirmação de Cancelamento

7.8) CoMPLeMeNTo De SAÍDA:

o complemento de saída é realizado após o serviço de consulta ou procedimento 
ter sido executado. 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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opções para Complementação:

escolhendo o Complemento de Saída sem a visualização de guia por guia, 
conforme tela 32.

escolhendo o Complemento de Saída com a visualização de guia por guia, 
conforme tela 33.

escolhendo o Complemento de Saída in lote, conforme tela 34.

7.8.1) Clicar na lupa para visualizar a guia, conforme tela 32. É possível, realizar o 
complemento de saída sem a visualização de guia. Neste caso, basta selecionar a 
guia a ser complementada, escolher o tipo de saída e selecionar o botão enviar.

7.8.2) escolher o complemento de saída, entre as opções. 

1- Retorno
2- Retorno SADT
3- Referência
4- internação
5- Alta
6- Óbito

o tipo de saída óbito só poderá ser preenchido caso a solicitação seja referente 
à Procedimento SADT.

7.8.3) Selecionar a opção desejada.

7.8.4) Selecionar o botão enviar, conforme tela 33. 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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Tela 32: escolhendo o Complemento de Saída sem visualização de guia por guia

Tela 33: escolhendo o Complemento de Saída com visualização de guia por guia 

MÓDULO
AUTORIZADOR
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Tela 34: escolhendo o complemento de saída por lote

8) RelaTÓRio de TRanSaÇÕeS
Através do relatório de transações, é possível acompanhar a todo o momento as 
autorizações realizadas pelo Produção online. 

8.1) Após o acesso ao Produção online, selecionar no menu Autorizações > 
Relatórios de Transações, conforme tela 35. 

RELATÓRIO DE
TRANSAÇÕES
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Tela 35: Relatório de Transações

8.2) Definir os parâmetros do relatório.

8.3) Clicar em nova busca. Caso desejar trocar algum parâmetro, clicar em Limpar 
e preencher os campos escolhidos e depois clicar em Nova Busca.

Neste relatório é possível pesquisar as autorizações, informando os seguintes 
parâmetros:

Pesquisa pela Situação: Todas, Aprovadas, em Análise, Negadas, Canceladas (abra 
a caixa e selecione o tipo desejado);

Pesquisa pelo número da solicitação: preencher o campo com o número da guia 
a ser pesquisada;

Pesquisa pelo número da senha: incluir a senha de liberação do procedimento no 
campo Senha;

Pesquisa por Período: incluir a data de início e término do intervalo da pesquisa;

Pesquisa por Tipo de Documento: pesquisar por tipo de guia: Consulta ou SP/
SADT (abrri a caixa e selecionar o tipo desejado);

RELATÓRIO DE
TRANSAÇÕES
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Tela 36: Relatório de Transações Concluído

9) FavoRiToS  
9.1) Após o acesso ao Produção online, selecionar no menu Favoritos, conforme 
tela 37. 

9.2) Selecionar o código do cooperado.

9.3) Preencher o código do procedimento ou informar a descrição. Para procurar, 
clique na lupa.

9.4) informar o procedimento desejado ou lista com os possíveis procedimentos 
(em caso de descrição parcial) e selecionar o botão buscar. 

9.5) Clicar no procedimento desejado (verificador verde) para selecionar. 

9.6) informar o nome ou apelido para o procedimento, para facilitar localização. 
exemplo: eletrocardiograma – Apelido eletro. 

FAVORITOS
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FAVORITOS

É possível a inclusão de até 3 procedimentos favoritos, que podem ser alterados 
a qualquer momento. 

Tela 38: Busca de Procedimento

Tela 37: Favoritos
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TROCA DE SENHA

10) TRoca de SenHa
10.1) Após o acesso ao Produção online, selecionar no menu Troca de Senha, 
conforme tela 40. 

10.2) Preencher os campos solicitados.

10.3) Selecionar o botão enviar. 

Tela 39: Procedimentos Favoritos inclusos
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Tela 40: Troca de Senha

11) PRodUÇÃo MÉdica – PRePaRo e enTRega 
Agora que você já sabe como autorizar eletronicamente, vamos esclarecer os 
processos para a preparação e entrega do seu faturamento mensal: 

Consultas Médicas

As transações de consultas médicas, efetuadas no Produção online serão, 
automaticamente, enviadas para a Unimed-Rio. Desta forma, não será necessário 
enviar guia de consulta preenchida em papel. o ReN (Resumo de entrega de 
Notas) deverá ser preenchido e anexado a Listagem da Consulta por Cooperado, 
conforme abaixo e entregue no envelope correspondente. 

Se, por motivos como inoperância sistêmica, queda do fornecimento de banda larga 
local, o sistema Produção online não funcionar, utilize a Guia de Consulta Manual. 

TROCA DE SENHA
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PRODUÇÃO

MÉDICA

PRoCeDiMeNToS 

As transações de procedimentos, efetuadas no Produção online serão, 
automaticamente enviadas para a Unimed-Rio, entretanto, é necessário enviar 
a guia de SP/SADT e de outras despesas (caso houver) em papel, utilizada na 
autorização e assinada pelo beneficiário. o ReN (Resumo de entrega de Notas) 
deverá ser preenchido e anexado as guias de SP/SADT autorizadas eletronicamente 
das guias autorizadas via Central de Atendimento, conforme abaixo e entregue 
no envelope correspondente.

Se, por motivos como inoperância sistêmica, queda do fornecimento de banda larga 
local, o sistema Produção online não funcionar, utilize a Guia de SP/SADT Manual. 

CiRURGiAS

o processo de autorização e cobrança de cirurgias mantém-se inalterados.  

Para preparar a produção de consultas médicas, procedimentos, SP/SADT e 
honorários médicos relativos a cirurgias, você deverá:

Separar a produção de Unimed-Rio da de intercâmbio, 1. 

Separar a produção eletrônica da manual para Unimed-Rio e intercâmbio,2. 

Preencher o ReSUMo De eNTReGA De NoTAS – ReN para Unimed-Rio e 3. 
outro para intercâmbio, conforme tela abaixo.

informar a quantidade e o valor para honorários médicos relativos a 4. 
cirurgias,

Colocar a produção nos envelopes correspondentes, branco para Unimed – 5. 
Rio e verde para intercâmbio, 

entregar de acordo com o calendário de produção médica habitual. 6. 
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imagem da ReN Unimed - Rio com instrução para preenchimento

 

Nº

Carimbo do Prestador de Serviços

Período de atendimento

De:
Data de Pagamento:
(para uso da Unimed)A:

Data de Entrega:
(para uso da Unimed)

Protocolo de Recebimento Unimed Assinatura

Resumo de
entrega de notas
para Cooperados

Exclusivo para usuários Unimed-Rio
Código iniciado igual a 0037

TOTAL

Informação manual

Informação 
eletrônica

Cooperado

Quantidade ConferidaValor em R$Quantidade de NotasTipo de ServiçosExecutante

Guia de honorário
individual

Guia de SP/SADT
Guia de outras despesas

Guia de Consulta

Guia de honorário
individual

Guia de SP/SADT
Guia de outras despesas

Guia de Consulta

2

1

4

6 7

8 9
10 11

12

14 15

16

17

13

5

3

PRODUÇÃO
MÉDICA

PRoDUÇÃo UNiMeD - Rio 
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2

1

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

13

5

3

Como preencher um Resumo de entrega de Notas (ReN) para clientes 
Unimed-Rio (código igual a 0037).

Nome Completo e Código do Cooperado na Unimed-Rio.

Quantidade de guias de consultas manuais.

Valor em Real (R$) de guias de consulta manuais.

Quantidade de guias SP/SADT e outras despesas manuais.

Valor em Real (R$) de guias SP/SADT e outras despesas manuais.

Valor em Real (R$) de guias SP/SADT e outras despesas eletrônicas.

Quantidade de guias de honorário individual.

Quantidade de guias de honorário individual.

Valor em Real (R$) de guias de honorários individuais.

Valor em Real (R$) de guias de honorários individuais.

Somatório da quantidade de guias entregues.

Total em Real (R$) de guias entregues.

Período de Atendimento.

Assinatura do Cooperado.

Quantidade de guias de consultas eletrônicas.

Valor em Real (R$) de guias de consulta eletrônicas.

Quantidade de guias SP/SADT e outras despesas eletrônicas.

PRODUÇÃO
MÉDICA
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(CÓDIGO INICIADO POR )

 

Nº

Carimbo do Prestador de Serviços

Período de atendimento

De:

Data de Pagamento:

(para uso da Unimed)

A:

Data de Entrega:

(para uso da Unimed)

Protocolo de Recebimento Unimed

Assinatura

Resumo de

entrega de notas

para Cooperados

Exclusivo para usuários Unimed-Rio

Código iniciado igual a 0037

TOTAL

Informação manual

Informação 

eletrônica

Cooperado

Quantidade Conferida

Valor em R$

Quantidade de Notas

Tipo de Serviços

Executante

Guia de honorário

individual

Guia de SP/SADT

Guia de outras despesas
Guia de Consulta

Guia de honorário

individual

Guia de SP/SADT

Guia de outras despesas
Guia de Consulta

ReN composta • 

de 4 vias carbo-
nadas.

imagem da ReN sendo colocada no envelope Unimed-Rio

PRODUÇÃO
MÉDICA

1
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Colar etiqueta de identificação no envelope entregue mensalmente 
junto com o kit de produção médica. 

Adicionar ao envelope o Resumo de entrega de Notas devidamente  • 

preenchido.
enviar somente as guias de autorização manual, seja de consulta, SP/• 

SADT e Honorário individual.
TEMPORARIAMENTE•	 , solicitamos que as guias de SP/SADT autorizadas 
eletronicamente continuem sendo enviadas, até novas orientações.
Para tirar dúvidas envie e-mail para • cooperados@unimedrio.com.br ou se 
preferir acesse o site www.unimedrio.com.br.

PRODUÇÃO
MÉDICA

1
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PRoDUÇÃo iNTeRCâMBio
imagem da ReN Cliente intercâmbio com instrução para preenchimento

 

Nº

Carimbo do Prestador de Serviços

Período de atendimento

De:
Data de Pagamento:
(para uso da Unimed)A:

Data de Entrega:
(para uso da Unimed)

Protocolo de Recebimento Unimed Assinatura

Resumo de
entrega de notas
para Cooperados

Exclusivo para usuários de Intercâmbio
Código iniciado diferente de 0037

TOTAL

Informação manual

Informação 
eletrônica

Cooperado

Quantidade ConferidaValor em R$Quantidade de NotasTipo de ServiçosExecutante

Guia de honorário
individual

Guia de SP/SADT
Guia de outras despesas

Guia de Consulta

Guia de honorário
individual

Guia de SP/SADT
Guia de outras despesas

Guia de Consulta

PRODUÇÃO
MÉDICA

2

1

4

6 7

8 9
10 11

12

14 15

16

17

13

5

3
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PRODUÇÃO

MÉDICA

Como preencher um Resumo de entrega de Notas (ReN) para cliente de 
intercâmbio (código diferente de 0037).

Nome Completo e Código do Cooperado.

Quantidade de guias de consultas manuais.

Valor em Real (R$) de guias de consulta manuais.

Quantidade de guias SP/SADT e outras despesas manuais.

Valor em Real (R$) de guias SP/SADT e outras despesas manuais.

Valor em Real (R$) de guias SP/SADT e outras despesas eletrônicas.

Quantidade de guias de honorário individual.

Quantidade de guias de honorário individual.

Valor em Real (R$) de guias de honorários individuais.

Valor em Real (R$) de guias de honorários individuais.

Somatório da quantidade de guias entregues.

Total em Real (R$) de guias entregues.

Período de Atendimento.

Assinatura do Cooperado.

Quantidade de guias de consultas eletrônicas.

Valor em Real (R$) de guias de consulta eletrônicas.

Quantidade de guias SP/SADT e outras despesas eletrônicas.

2

1

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

13

5

3
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PRODUÇÃO
MÉDICA

imagem das ReN´s sendo colocadas no envelope para cliente intercâmbio.

 

Nº

Carimbo do Prestador de Serviços

Período de atendimento

De:

Data de Pagamento:

(para uso da Unimed)

A:

Data de Entrega:

(para uso da Unimed)

Protocolo de Recebimento Unimed

Assinatura

Resumo de

entrega de notas

para Cooperados

Exclusivo para usuários de Intercâmbio

Código iniciado diferente de 0037

TOTAL

Informação manual

Informação 

eletrônica

Cooperado

Quantidade Conferida

Valor em R$

Quantidade de Notas

Tipo de Serviços

Executante

Guia de honorário

individual

Guia de SP/SADT

Guia de outras despesas

Guia de Consulta

Guia de honorário

individual

Guia de SP/SADT

Guia de outras despesas

Guia de Consulta

ReN composta • 

de 4 vias carbo-
nadas.

1
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PRODUÇÃO

MÉDICA

Colar etiqueta de identificação no envelope entregue mensalmente 
junto com o kit de produção médica. 

Adicionar ao envelope o Resumo de entrega de Notas devidamente  • 

preenchido.
enviar somente as guias de autorização manual, seja de consulta, SP/• 

SADT e Honorário individual.
TEMPORARIAMENTE•	 , solicitamos que as guias de SP/SADT autorizadas 
eletronicamente continuem sendo enviadas, até novas orientações.
Para tirar dúvidas envie e-mail para • cooperados@unimedrio.com.br ou se 
preferir acesse o site www.unimedrio.com.br.

1
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