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4.1 Passo a passo por operação: Acompanhamento e/ou Cancelamento de 
Solicitações registradas para Beneficiário não Internado 

 

� O cancelamento de uma solicitação pelo próprio 
Profissional Solicitante está disponível somente através 
da opção utilizada para registrar a Solicitação! 

� O cancelamento de uma solicitação com Situação 
Autorizada é permitido até 60 dias da data da 
solicitação. Porém, Guia Em Estudo pode ser cancelada 
a qualquer tempo pelo solicitante. Não é permitido 

cancelar Guia já executada ( ) ou Negada (

). 

� Para cancelar uma solicitação registrada desvinculada 
de uma Consulta, ver detalhes no tópico: Solicitação 
AVULSA -> de SP/SADT e de INTERNAÇÃO. 

� Na opção Visualiza Solicitações e Anexos, é possível 
visualizar todas as solicitações registradas 
independentemente da opção utilizada para o seu 
registro, e os Anexos postados e a postar caso seja 
solicitado pela Auditoria da Unimed Goiânia. Ver 
detalhes no tópico: Envio de Documentos para 
Auditoria da Solicitação para Beneficiário não 
Internado 

 

 

� No módulo de CONSULTAS, clique em Consultas em Aberto ou FINALIZADAS, localize o 

Beneficiário, e clique no ícone  Acompanhamento das Solicitações. 

 

 

Figura – Consultas finalizadas 
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� Sistema exibe somente as solicitações registradas a partir da Guia da Consulta selecionada. 

 

Figura – Acompanhamento das Solicitações a partir da Guia de Consulta 
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� Para visualizar os Procedimentos existentes na Guia, clique no link do número da Guia para 
que o Sistema apresente os dados da Guia, conforme abaixo.  

 

 

Figura – Dados da Guia em Acompanhamento das Solicitações 

 

 

 
� Selecione a Guia, na tela Solicitações Disponíveis, e clique em CANCELAR SOLICITAÇÃO, 

caso seja necessário cancelar a solicitação. 

 


