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Pesquisa Nacional UNIDAS 2021

Os dados coletados serão recebidos sob a forma de base cadastral e registros do sistema informatizado.
Com isso, teremos mais segurança nas informações e geraremos diversos indicadores de utilização e
custos. A ferramenta analítica de dados fornecida está mais completa, com uma análise
multidimensional da situação de cada filiada e a comparação com as demais operadoras de forma
muito mais segmentada e próxima da realidade.

Além disso, a atualização de dados coletados no futuro será facilitada para área de Tecnologia da
Informação da filiada, uma vez que o mesmo padrão de extração poderá ser utilizado nos exercícios
posteriores. Isso, inclusive, possibilitará que o período de pesquisa seja encurtado para trimestre ou
semestre, contribuindo para que o dado seja transformado em informação a tempo de uma adequada
tomada de decisão pelo gestor.

Neste formato de coleta de dados, cada filiada enviará 1 arquivo CSV para cada base: beneficiários,
prestadores e utilização, e preencher um formulário Excel com os dados complementares.

Acesso
Para acessar área da Pesquisa Nacional UNIDAS 2021,
acesse https://unidas.org.br/restrito/pesquisa_2021.

Em seguida, inclua login e senha da área restrita.

*Caso

não

lembre

o

acesso,

gentileza

solicitar

pesquisa@unidas.org.br ou institucional@unidas.org.br

UNIDAS – Autogestão em Saúde
Alameda Santos, 1.000 – 8º Andar – Cerqueira César – CEP: 01418-100 – São Paulo/SP
institucional@unidas.org.br | 11 3289-0855

no

e-mail:

Dados beneficiários

O primeiro arquivo a ser preenchido é a tabela de dados de beneficiários. Nesta parte, há 17 campos.
Para iniciar o processo, é necessário criar um arquivo em CSV - Comma-separated values, como no
exemplo abaixo:
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A tela guia que você verá, neste momento, é:

Base cadastral de beneficiários da filiada
Consiste no envio de um banco de dados em formato CSV, contendo os campos detalhados na planilha
acima descrita.

Importante ressaltar:

A base de beneficiários deve refletir a posição cadastral dos beneficiários até o último dia do mês de
abril de 2021. O formato solicitado permite o sigilo total das informações, não sendo possível identificar
o beneficiário.

Para que possamos obter com precisão os indicadores, é obrigatório o preenchimento do mês e do ano
de inclusão do beneficiário. Para os casos em que houve desligamento do beneficiário é necessário
incluir a data de

Os beneficiários que foram incluídos ou excluídos no ano de 2020 deverão constar no mesmo arquivo.
A orientação se aplica para beneficiários que mudaram o tipo do plano, exemplo: dependente para
agregado. Pedimos registrar a data de desligamento do vínculo dependente, e a inclusão do novo
vínculo, por exemplo inclusão com agregado.
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Ainda pedimos atentar para a correta a individualização por código do beneficiário, e de forma
anonimizada, sempre mantendo o mesmo número para o mesmo beneficiário, inclusive nas bases de
utilização. Tal situação é imprescindível para que haja cruzamento correto dos dados.

Os campos de 1 a 8 referem-se às características do plano ou produto assistencial ao qual o beneficiário
estava vinculado no último dia de abril de 2021, sendo uma única linha por beneficiário. Caso a
operadora tivesse 15 mil vidas em 31/04/2021, esse seria o número exato de linhas no banco, podendo
ter vidas ativas e inativas, ligadas ou desligadas à operadora. Por exemplo, um associado que hoje não
mais pertence aos quadros da operadora, mas que em 31/04/2021 estava desligado, deverá ser
informado com o campo Ano Mês de Desligamento preenchido.

Quanto aos demais campos, referem-se a cada um dos beneficiários e deve ter por base os seguintes
conceitos.

O tipo de beneficiários considera apenas 3 possibilidades:
1) Titular – responsável pelo grupo familiar vinculado à filiada;
2) Dependentes – dependentes naturais ou não que estejam diretamente ligados ao titular, usualmente
cônjuge e filhos até 21 anos ou 24 anos nas situações previstas nas normas e estatutos das filiadas;
3) Agregados – são familiares até o 3º grau de parentesco consanguíneo ou afim, excluindo-se os
titulares e dependentes.

Nota: As informações relativas aos ex-funcionários demitidos deverão ser informadas na categoria de
titular.

OBS: o arquivo “beneficiário” deve conter informações de associados do plano médico e não
odontológico, caso a operadora contemple os dois segmentos.

Categoria de beneficiários:
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Ativos – são aqueles que mantêm vínculo empregatício com a Patrocinadora ou com a entidade de
autogestão e seus dependentes diretos;
1)

Aposentados – são aqueles que estejam permanentemente afastados do trabalho, seja por

tempo de serviço ou por invalidez total e permanente, desde que mantido na folha de pagamento da
Patrocinadora e da entidade de autogestão e os pensionistas.
Nota: Importância o preenchimento do campo identificador único de grupo familiar, única forma de
estabelecermos o elo de ligação entre titulares, dependentes e agregados da mesma família.

Após preencher a planilha em CSV, você deve anexar o arquivo e enviá-lo, conforme a imagem abaixo:

Pronto! Os dados dos beneficiários já estão salvos em nosso banco de dados.
Esta é a mensagem que você verá:

Caso você não envie o arquivo corretamente, podem aparecer erros como:

Nestes casos, é preciso corrigir o arquivo e reenviá-lo.
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Dados Prestadores

O segundo arquivo a ser preenchido é a tabela de dados de prestadores. Nesta parte, há 9 campos.
Para iniciar o processo, é necessário criar um arquivo em CSV - Comma-separated values, como no
exemplo abaixo:
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A tela guia que você verá, neste momento, é:

Base cadastral dos prestadores de serviços (rede credenciada)
Consiste no envio de um banco de dados em formato CSV, contendo os campos detalhados na planilha
acima descrita.

Importante ressaltar:
a) A base de prestadores de serviços deve refletir a posição cadastral referente ao último dia do
mês de abril de 2021, ou seja, o número existente em 31/04/2021. O formato solicitado permite o
sigilo total das informações, não sendo possível identificar o prestador.

Pedimos a gentileza de registrar corretamente o código do prestador, pois utilizamos este referencial
para distinguir a quantidade dos prestadores. Cada código serve de parâmetro para os indicadores e é
contabilizado como um prestador.

Os campos são simples e de fácil compreensão. O campo especialidade só precisa ser informado se o
tipo de prestador for médico. Caso o médico possua mais de uma especialidade, a filiada poderá
escolher a especialidade principal ou repetir linhas adicionais de registros para cada especialidade.
Após preencher a planilha em CSV, você deve anexar o arquivo e enviá-lo, conforme a imagem abaixo:
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Pronto! Os dados dos prestadores já estão salvos em nosso banco de dados.

Esta é a mensagem que você verá:

Caso você não envie o arquivo corretamente, podem aparecer erros como:

Nestes casos, é preciso corrigir o arquivo e reenviá-lo.
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Dados de utilização

A terceira etapa a ser preenchida é a tabela de dados de utilização. Nesta parte, há 18 campos. Para
iniciar o processo, é necessário criar um arquivo em CSV - Comma-separated values, como no exemplo
abaixo:

A tela guia que você verá, neste momento, é:
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Base de utilização da operadora
Nesta base de dados a operadora deverá incluir todos os registros de eventos efetivamente pagos ou
reconhecidos para pagamento de 1º janeiro de 2020 a 30 de abril de 2021, em único arquivo CSV.
Observar que existem dois campos numéricos primordiais, Cod_Benefic e Cod_Prestador, que serão
utilizados para integração com as bases cadastrais de beneficiários e dos prestadores de serviços,
respectivamente.

No Campo 2 deve ser informado o código do procedimento conforme Padrão TISS de uma das
seguintes Tabelas:

a) Tabela 18 - Terminologia de Diárias, taxas e gases medicinais;
b) Tabela 19 - Terminologia de Materiais e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME); Tabela 20 Terminologia de Medicamentos ou Tabela 22 - Terminologia de Procedimentos e eventos em saúde.
Este formulário contém todos os campos e suas características. Observar que alguns campos relativos às
internações (11, 12, 13, 14 e 15) só precisam ser respondidos quando o campo 6 for igual Internação.

Após preencher a planilha em CSV, você deve anexar o arquivo e enviá-lo, conforme a imagem abaixo:

Pronto! Os dados de utilização já estão salvos em nosso banco de dados. Esta é a mensagem que você
verá:
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Dados complementares
Após enviar as planilhas com dados dos beneficiários, dos prestadores e de utilização, é necessário clicar
em dados complementares, conforme figura abaixo:

Após acessar este tópico, será realizado o download do arquivo abaixo:

Após preencher ao formulário, basta enviá-lo por e-mail para pesquisa@unidas.org.br.

Pronto! Agora o preenchimento da Pesquisa está finalizado!
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Obrigada.
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