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case study

O provedor de serviços da área da saúde adota o digital

A maior cooperativa médica do Brasil, a UNIMED implementou o 
DocuWare para gerenciar digitalmente 1,3 milhão de contas de 
pacientes e mais de 1,8 milhão de páginas de informações por 
mês. Utilizando tecnologia avançada, a UNIMED pôde digitalizar e 
microfilmar registros simultaneamente, conformando-se à legis-
lação federal de retenção de registros. O novo sistema eliminou 
custos com correio, reduziu procedimentos duplicados e melho-
rou as práticas de cobrança, resultando em um retorno do investi-
mento em menos de um ano. 

Situação inicial

A UNIMED, a maior empresa de planos 
de saúde do Brasil, tem trinta escritórios 
no estado do Rio Grande do Sul, 
distribuídos em mais de 800 quilôme-
tros. Cada médico integrante da rede da 
UNIMED é um cooperado da Federação 
UNIMED, de forma que os médicos têm 
um grande interesse no funcionamento 
eficiente da organização como um todo. 
Cada escritório funciona como se fosse 
uma empresa separada, mas a documen-
tação é compartilhada entre todos os 
escritórios.

Documentos

A UNIMED mantém volumes de docu-
mentos que incluem registros médicos, 
diagramas hospitalares, comunicados de 
médicos, e muito mais. No Brasil, o 
documento original não pode ser 
retirado do escritório de origem, de 
forma que cópias de registros e contas 
de pacientes circulam a cada quinze dias 
entre os escritórios para processamento. 
Isso aumentou de maneira exponencial o 
número de documentos que a UNIMED 
mantinha e resultou em múltiplas cópias 
das mesmas informações em vários 
diferentes locais.

UNIMED

Setor:  
Assistência médica

Local:  
Brasil   

Campo de aplicação:  
registros de pacientes e cobrança

Tipos de documentos:  
registros médicos, diagramas hos-
pitalares, comunicados médicos, 
relatórios de testes, documentos 
de cobrança

UNIMED



2

case study

Processo do trabalho

Quando um paciente visita um médico 
cooperado da UNIMED, os registros 
médicos e os documentos de cobrança 
são processados e armazenados no 
escritório local da UNIMED. Se um 
paciente busca uma segunda opinião ou 
escolhe consultar-se com um médico da 
UNIMED em outra cidade, os dois 
escritórios devem passar a fatura um 
para o outro para a visita. Uma vez que a 
transferência e manutenção de docu-
mentos é um processo extremamente 
complexo, quando pacientes obtêm uma 
segunda opinião muitos dos testes são 
repetidos duas a três vezes, porque os 
resultados do teste original não estão 
facilmente disponíveis para o segundo 
médico. Este fenômeno representava um 
enfraquecimento do balanço final e da 
eficiência da empresa, e contribuía para 
a enorme quantidade de registros que a 
UNIMED precisava manter.

Requisitos de solução

A UNIMED estava ciente da necessidade 
de implementar um sistema digital de 
gerenciamento de documentos para 
controlar custos e melhorar os serviços 
para os pacientes. A Lei Federal brasileira 
5433, de 1968, regulada pelo decreto 
número 1799 de 1996, requer que todos 
os documentos em papel sejam microfil-
mados para que possam ser destruídos. 
Para eliminar a dependência de registros 
em papel, adotar um sistema de infor-
mações digitais e melhorar os processos 
de trabalho, a UNIMED precisava de uma 
maneira eficiente de microfilmar e 
digitalizar registros simultaneamente. 
Depois de avaliar vários sistemas e 
fornecedores, a UNIMED escolheu 
trabalhar com Geraldo Streck Gerencia-
mento de Imagem e Informação, um 
parceiro autorizado da DocuWare, e 
implementou DocuWare, porque era 
uma solução robusta que comprovada-
mente funciona com grandes volumes 
de documentos.

Solução

Usando uma solução de imagem híbrida 
exclusiva, cada um dos trinta escritórios 
da UNIMED captura informações com 
um Kodak i9610 Archive Writer para 
produzir imagens digitais que em 
seguida são usadas para criar microfil-
mes para arquivamento sem assistência 
manual. As informações digitais são 
indexadas e armazenadas em um 
servidor seguro gerenciado pelo prove-
dor de serviços de comunicação Brasil 
Telecom. Usando o módulo AUTOINDEX 
da DocuWare, o número do local do 
microfilme, como Roll 22 Frame 75, é 
adicionado automaticamente a cada 
imagem como um termo de índice. Cada 
um dos trinta escritórios tem acesso 
ininterrupto ao conhecimento armaze-
nado eletronicamente no DocuWare e 
pode pesquisar e visualizar documentos 
on-line conforme a necessidade. A cópia 
em microfilme dos registros é armazena-
da em um local central.
Os fortes recursos de segurança do 
DocuWare permitem que a UNIMED 
defina direitos de acesso e preserve a 
privacidade dos pacientes, ao mesmo 
tempo que oferece aos médicos uma 
forma fácil e eficiente de compartilhar 
resultados de testes e outros registros. 
Com cada um dos trinta escritórios 
examinando 3.000 páginas por dia, a 
UNIMED processa eletronicamente mais 
de 1,8 milhão de páginas por mês. Toda 
noite o servidor sincroniza as informa-
ções, oferecendo a cada escritório acesso 
à documentação completa.

Benefícios em detalhe

Benefícios dos pacientes
A confiança dos pacientes nos médicos 
locais foi melhorada, em conseqüência 
de registros médicos completos estarem 
disponíveis imediatamente no momento 
em que se apresentam para uma 
consulta.
A privacidade de mais de 1,3 milhão de 
contas de pacientes é gerenciada pelos 

Módulos indicados
n ACTIVE IMPORT

n AUTOINDEX 

n INTERNET-SERVER

n RECOGNITION

As tarefas
n Melhorar intercâmbio de in-

formações e cobranças entre 
escritórios

n Reduzir custos e ineficiên-
cias de um sistema em papel

n Adotar o digital e ao mesmo 
cumprir a legislação federal 
que requer microfilmagem

n Evitar procedimentos médi-
cos duplicados 

Os benefícios
n Registros digitalizados e 

microfilmados simultanea-
mente sem intervenção

n Compartilhamento de infor-
mações de pacientes entre 
escritórios 

n Tempo para faturamento 
reduzido a um dia

n Enormes arquivos de docu-
mentos em papel erradica-
dos e aprimorada segurança 
de registros 

n Litígios legais evitados com 
a implementação de arqui-
vos digitais
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fortes recursos de segurança e acesso do 
DocuWare, propiciando tranqüilidade 
tanto para médicos como para pacien-
tes. Em geral, cada escritório pode 
somente visualizar arquivos de pacientes 
que foram originados em sua filial, a não 
ser que outras permissões tenham sido 
concedidas.

Benefícios dos médicos/escritórios
Como um resultado da implementação 
do DocuWare, os cuidados aos pacientes 
melhorou, porque os médicos do 
acompanhamento podem escolher 
compartilhar resultados de testes e 
outras informações com um médico que 
esteja oferecendo uma segunda opinião.
Os registros médicos seguros ajudam os 
médicos a cumprir os regulamentos de 
retenção de registros médicos, que 
exigem que registros hospitalares sejam 
mantidos até vinte anos após a morte de 
um paciente. Os médicos podem ser 
processados se não mantiverem arquivos 
médicos, mas, graças ao DocuWare, os 
arquivos estarão disponíveis em um 
futuro distante, ajudando a evitar ações 
judiciais.
Os médicos cooperados da UNIMED que 
operam suas próprias clínicas podem 
armazenar informações de pacientes no 
sistema DocuWare da UNIMED sem 
incorrerem em quaisquer custos. Esse 
incentivo financeiro para médicos 
assegura que os registros médicos 
estejam em um único local, independen-
temente da origem, e acelera o processo 
de cobrança médica. 
A eliminação de arquivos em papel 
físicos em cada local criou mais espaço 
para escritórios e salas de consulta, 
permitindo a expansão sem custos 
adicionais.

Benefícios da empresa
As economias de custo decorrentes ape-
nas da eliminação dos custos de remessa 
de documentos permitiram que a UNI-
MED obtivesse um retorno do investi-
mento em menos de um ano. Economias 
de custo significativas resultaram da 

eliminação de procedimentos duplicados 
e da capacidade de controlar a distribui-
ção de remédios caros. Com o DocuWare 
instalado, o tempo para faturamento de 
contas a receber diminuiu em catorze 
dias, pois agora as informações são tro-
cadas diariamente entre os escritórios. 
Todos estes fatores de custo combinados 
estão aprimorando o balanço final da 
UNIMED.

Além disso, os custos com auditoria 
externa diminuíram, uma vez que os 
auditores podem receber um ID de 
usuário que oferece acesso a informa-
ções diretamente de seus escritórios, 
eliminando assim a taxa para “cada 
local”. Como outro benefício, a UNIMED 
pode controlar quais documentos o 
auditor examina e usar tal informação 
para melhorar seus processos.

“Oferecer a trinta escritórios em diferen-
tes cidades documentos atualizados é 
em si mesmo uma tarefa gigantesca, 
mas, quando a UNIMED decidiu capturar 
documentos diariamente de cada local 
em que eram gerados, somente uma 
solução de software robusta e estável 
seria capaz de executar o trabalho. A 
escolha do DocuWare foi uma resposta 
fácil e eficiente para um projeto de 1,8 
milhão de documentos por mês, permi-
tindo que os usuários acessem as 
informações pela Web de qualquer 
local,“ disse Marcelo Streck, da MGS, o 
parceiro autorizado da DocuWare.

O sucesso do DocuWare para a Federa-
ção UNIMED no Rio Grande do Sul 
inspirou outras Federações UNIMED para 
adotar o sistema. Hoje, os trinta escritó-
rios no Rio Grande do Sul podem 
intercambiar informações eficientemen-
te com dezessete escritórios que formam 
a Federação UNIMED de São Paulo. 
Outras Federações UNIMED estão 
examinando a solução. Se adotada, um 
processo de intercâmbio de documentos 
seria possível entre cada Federação no 
Brasil. 

A implementação do DocuWare trouxe 
tantos benefícios facilmente identificá-
veis à UNIMED que foi reconhecida pelo 
National Center for the Development of 
Information Management (CENADEM) 
por sua exclusiva solução híbrida de 
gerenciamento de documentos eletrôni-
co. 

O dr. Paulo Gonçalves, Diretor de TI da 
UNIMED, disse: “O sistema de gerencia-
mento de documentos da DocuWare 
está nos ajudando a controlar diaria-
mente as despesas médicas de nosso 
plano de saúde, tem sido uma ferramen-
ta fundamental na gestão de toda a 
nossa operação“.
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„O sistema de gerenciamento de documen-
tos da DocuWare está nos ajudando a  
controlar diariamente as despesas médicas 
de nosso plano de saúde, tem sido uma  
ferramenta fundamental na gestão de toda 
a nossa operação.“  

Dr. Paulo Gonçalves
Diretor de TI
UNIMED 

Para mais informações, por 
favor visite nosso site
www.docuware.com


