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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

• Qual é a proposta de valor deste novo produto da UNIDAS? 
O painel de informações em saúde da UNIDAS tem como objetivo fortalecer a 
competitividade por meio de um ecossistema de compartilhamento de informações entre 
as filiadas.  
 
As filiadas que compartilharem seus dados terão acesso a resultados médios das 
operadoras participantes, com indicadores segmentados, como, por exemplo, faixa etária, 
UF, entre outros. Esta solução também poderá auxiliar a operadora na identificação de 
oportunidades e melhorias, inclusive na construção de novos modelos de remunerações 
e modelo de gestão de saúde. 
 

• Como faço para ter acesso ao painel de informações em saúde? 
O acesso ao painel é exclusivo para filiadas à UNIDAS, e será realizado por meio da 
intranet.  
 
Basta acessar nossa página www.unidas.org.br, se logar na intranet e clicar no ícone: 
PAINEL DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE UNIDAS. 

 

Condições: 
 
1. Para integrar o painel, sua operadora precisa ter assinado os Termos de 

Compromisso e também o de responsabilidade, sigilo e confidencialidade, que 
poderá ser solicitado junto ao e-mail: institucional@unidas.org.br. 

 

2. Para confirmar se sua operadora faz parte da solução UNIDAS, ou seja, se já assinou 
os termos citados no item 1, basta verificar os nomes das filiadas participantes na 
página do PAINEL DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE UNIDAS, disponível na intranet. 
 

3. Para acessar os indicadores é necessário que tenha uma licença versão Pro do Power 
BI Pro da Microsoft ( https://powerbi.microsoft.com/pt-br/).  

 

4. Para ter o acesso aos manuais de acesso e utilização, bem como o caderno de 
indicadores, basta acessar o link disponível na intranet na página do PAINEL DE 
INFORMAÇÕES EM SAÚDE UNIDAS ou diretamente no PowerBI.  
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5. Cada operadora poderá indicar até dois colaboradores para serem os 
“administradores” do seu painel. Eles serão responsáveis por autorizar os demais 
colaboradores da operadora que terão acessos aos dados individuais da sua 
operadora comparado com a média das demais participantes.   

 

• Como faço para indicar os administradores da minha operadora? 
Para cadastrar o administrador, a operadora precisa enviar e-mail para 
institucional@unidas.org.br, com os seguintes dados: 
 
Nome completo: 
Filiada: 
E-mail para contato: (caso o administrador da operadora não precise necessariamente ter 
acesso as informações do painel, e for só o detentor da alçada para concessão de 
acessos na operadora, não há necessidade de apresentar e-mail vinculado a licença do 
PowerBI)  
Tel (celular) para contato: 

 

No caso de exclusão e/ou alteração dos administradores, a operadora também deverá 
enviar a solicitação para  institucional@unidas.org.br. 
 

• Como faço para compartilhar os dados brutos da minha operadora? 
O compartilhamento dos dados é realizado por meio de link específico https://unidas-
saude.topsaude.com.br. Portanto, o administrador da operadora precisa enviar e-mail 
para institucional@unidas.org.br, e os dados do(s) responsável(s) por fazer o upload dos 
arquivos, para liberação de acesso. 
 
Nome completo: 
Filiada: 
E-mail para contato: 
Tel para contato: 
 
Nome completo: 
Filiada: 
E-mail para contato: 
Tel para contato: 
 
Os indicados receberão logins e senhas para terem acesso ao link. Poderão ser indicados 
até dois colaboradores para upload, por operadora. 
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Caso queira conceder acesso as informações da sua operadora no PowerBI para este 
funcionário devem ser indicado e-mail vinculado a licença do PowerBI na Microsoft.  

 
 

• Para os usuários em geral das operadoras terem acesso ao painel de informações em 
saúde (Power BI), inclusive os responsáveis pelo upload dos dados brutos, o que devo 
fazer? 
 
Os administradores de cada operadora podem conceder acesso ao painel de 
informações em saúde para qualquer funcionário de sua operadora, informando os 
seguintes dados para o e-mail institucional@unidas.org.br: 
 
Nome completo: 
Filiada: 
E-mail vinculado ao acesso a licença do PowerBI: 
Tel para contato: 
 
Em seguida o usuário receberá a liberação para visualização do painel da UNIDAS no seu 
powerBI, no qual poderá visualizar os dados de sua operadora em comparativo com a 
média das demais participantes. 
 
É importante registrar que o administrador é o responsável pelas inclusões e exclusões de 
pessoas aptas. 
 

• Para ter acesso, haverá algum custo adicional junto à UNIDAS? 
 
Não. Somente o custo para ter a licença da versão Power BI Pro da Microsoft 
(https://powerbi.microsoft.com/pt-br/) de casa usuário, caso estes não tenham o powerBI. 
Importante registrar que a Microsoft disponibiliza o acesso por 60 dias de forma gratuita, 
basta clicar em experimente gratuitamente. 

 
• Posso exportar os indicadores/dados do painel para o excel e/ou imprimir? 

Por enquanto, não. As informações do painel ficarão restritas a acesso na ferramenta. 
 

• Onde consigo acessar as métricas/fórmulas dos indicadores? 
Consulte o caderno de indicadores disponível no PowerBI. Para visualizar as legendas, 
basta passar o cursor no próprio indicador. 
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• Consigo ver os resultados individuais de outra operadora a qual não pertenço? 
Não, somente da sua operadora. Os administradores terão nível de acesso para gerar a 
permissão apenas para visualização de dashboards dos dados comparativos da sua 
operadora com a média das demais participantes.  
 

• Onde vejo quais e quantas operadoras compartilharam dados? 
A lista de operadoras que assinaram os termos está disponível na intranet da UNIDAS, no 
ícone do painel, em operadoras participantes.  
 
Entretanto não é possível localizar as operadoras que compartilharam dados na 
competência pesquisada, pois os dados individuais das operadoras não podem ser 
identificados. Contudo, é possível ver o volume de dados que fazem parte da média do 
grupo de operadoras que compartilhou. 
 

• Quero gerar novos indicadores da minha operadora, como faço para sugerir e/ou avaliar 
se é possível?  
Realizar o contato por e-mail, para institucional@unidas.org.br ou tel/whatsapp: 11 
94386-1688. 
 

• Estou com dúvidas e dificuldades de acesso, quem posso acionar? 
Dúvidas em geral: UNIDAS – institucional@unidas.org.br ou tel/whatsapp: 11 94386-1688. 
 

• Estou com dúvidas e dificuldades para importar dados e outros erros técnicos 
semelhantes, quem posso acionar? 
Realizar o contato por e-mail, para institucional@unidas.org.br ou tel/whatsapp: 11 
94386-1688. 

 

• Sempre que minha operadora compartilhar dados brutos, terá que assinar um novo 
Termo de Compromisso e Termo de responsabilidade, sigilo e confidencialidade? 
Não, somente uma vez. 
 

• Qual a periodicidade para inclusão de novos dados brutos? 
A periodicidade de importação/inclusão de novos dados e períodos em que o link ficará 
aberto para inclusão será definida por meio de cronograma divulgado previamente aos 
responsáveis pelo envio dos dados brutos. 
 
Os dados brutos serão coletados por meio do link: https://unidas-saude.topsaude.com.br  
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Após o período de abertura para envio dos dados, em até 5 dias úteis ocorrerá o 
processamento dos dados na ferramenta. Na sequência, os responsáveis conseguirão 
identificar o êxito e/ou erros, que também serão migrados para o painel de informações 
em saúde no powerBI.  Sempre que houver correções ou reimportações dos dados no 
link específico, haverá atualização após 5 dias no painel do powerBI. 
 

• Tive acesso ao Painel e estão disponíveis poucas competências para visualizações, por 
quê? 
Na fase piloto atuamos com a coleta de dados de janeiro, fevereiro e março de 2021. 
Nesta fase inicial será lançado o painel para que as operadoras compartilhem os dados 
do mesmo período, para que possam se familiarizar com a ferramenta e trabalhar nos 
ajustes/padronizações, evitando correções de um número grande de 
arquivos/competências. Na sequência, abriremos para inclusão de dados das demais 
competências de 2021. 
 

• Perdi o prazo de abertura para compartilhar os dados, ainda posso? 
Sim, trataremos como exceção. Para os demais usuários, neste caso, é importante 
registrar que os indicadores/médias poderão ser alterados, pois poderemos incluir os 
dados das operadoras que enviaram após o período oficial de coleta dos dados brutos. 

 

• Onde ficarão os dados brutos compartilhados pelas operadoras? 
Em nuvem, na AWS da Amazon, em propriedade da UNIDAS. 
 

• Existem dados sensíveis no painel? 
Não. Somente indicadores gerenciais referentes à média das operadoras que 
compartilharam seus dados, sem identificação individual delas. 
 
 

• Minha operadora não quer mais participar do PAINEL, o que devo fazer? 
É necessário enviar um e-mail para institucional@unidas.org.br, com a assinatura do 
administrador da operadora, ou representante, para que sejam excluídos os dados da 
referida filiada do painel e os logins de acesso. 

 

 

 
 
 

 


