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A Central Nacional Unimed quer participar mais ativamente da acreditação das Unimeds, em atendimento 
aos requisitos da RN 277, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Temos consciência de que nosso foco deve ser o beneficiário, com evolução contínua dos serviços e 
qualificação das singulares. É o nível do atendimento que determina a satisfação do cliente, e deve 
ser construído com dedicação e esmero por todos os colaboradores, cooperados, fornecedores e pela 
sociedade, sob o amparo da legislação.

Por essa razão, resolvemos elaborar este guia, que chega às suas mãos para ajudar nesse processo e 
facilitar a conquista da qualificação da singular.

Nele há experiências da CNU e o compartilhamento de ideias, como um norte para quem ainda não tiver 
iniciado esta preparação.

Somos o maior sistema cooperativo médico do mundo, líderes absolutos de mercado, no topo da 
preferência do consumidor brasileiro. É fundamental que também sejamos acreditados pela qualidade de 
nossa assistência à saúde.

Haveremos de ter uma ação sistêmica em apoio às providências das Unimeds para aperfeiçoar suas 
gestões e suas redes credenciadas.

Esperamos contribuir com os esforços de sua Unimed para conquistar a certificação da agência 
reguladora. Contem com a CNU neste processo!

Alexandre Ruschi
Presidente da Central Nacional Unimed

Paulo Cesar Januzzi de Carvalho
Diretor Técnico Operacional 
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INTRODUÇÃO

Por meio deste guia, a Central Nacional Unimed visa apoiar as sócias com sugestões e dicas para atender 
as dimensões 2 e 3 da Resolução Normativa 277/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com 
a essência do “Jeito de Cuidar Unimed”, pois entendemos que a qualificação da rede credenciada envolve 
estratégias para melhorar o desempenho e a qualidade dos serviços oferecidos.

A legislação unificou o mercado de planos de saúde, assim, padronizou as coberturas e os prazos e definiu 
regras para a composição da rede. No entanto, somos responsáveis pela experiência do cliente, que vai 
muito além da atividade ou do serviço procurado.

Existem estudos americanos, desenvolvidos em hospitais, que demonstram que dois terços dos pontos 
de contato do cliente com a instituição não têm nada a ver com a parte clínica. O paciente avalia o 
estacionamento, a recepção, a refeição, o pagamento, entre outros detalhes. O paciente pode ter o 
atendimento e os problemas sanados, mas ainda assim estar insatisfeito com o hospital.

Inspirados pela essência do cooperativismo, vamos construir e cooperar para a construção do melhor 
atendimento, unindo a legislação com o “Jeito de Cuidar Unimed”.

Nesta primeira versão, vamos entender as dimensões 2 e 3 da RN 277, que tratam da qualificação e 
divulgação da rede prestadora ao cliente final.
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RN 267/11
24 de agosto de 2011

RN 277/11
4 de novembro de 2011

RN 405/16
9 de maio de 2016

Institui o Programa 
de Divulgação da 
Qualificação de 
Prestadores de Serviços 
na Saúde Suplementar.

REVOGADA pela 
RN 405

Institui o Programa 
de Acreditação de 
Operadoras de Planos 
Privados de Assistência 
à Saúde.

 

Dispõe sobre o Programa de 
Qualificação dos Prestadores 
de Serviços na Saúde 
Suplementar – QUALISS; 
revoga a Resolução Normativa 
- RN nº 267, de 24 de agosto 
de 2011, com exceção do 
art.44-B, incorporado à RN nº 
124, de 30 de março de 2006; 
revoga também a RN nº 275, 
de 1º de novembro de 2011, a 
RN nº 321, de 21 de março de 
2013, a RN nº 350, de 19 de 
maio de 2014, e a Instrução 
Normativa - IN nº 52, de 22 de 
março de 2013, da Diretoria 
de Desenvolvimento Setorial, 
e dá outras providências.

O que é a RN 277 
É a resolução normativa que institui um programa voluntário que atesta 
níveis de excelência da operação. Foi criada como uma evolução de ações 
como o Índice de Reclamações, Programas de Qualificação das Operadoras, 
Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, a lista dos planos 
com comercialização suspensa pela ANS e o Índice de Desenvolvimento 
da Saúde Suplementar (IDSS). Tudo isso faz parte de uma ação da agência 
para incentivar a melhoria continuada na qualidade assistencial da saúde 
suplementar.

O Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de 
Assistência à Saúde visa avaliar diversos pontos da operação, passando por 
administração, estrutura e serviços de saúde oferecidos, desempenho da 
rede de profissionais e de estabelecimentos de saúde conveniados e nível de 
satisfação dos beneficiários.

A participação, por enquanto, é voluntária. A acreditação permite que as 
Operadoras possam atingir níveis elevados de excelência, porque o processo 
de adequação aos padrões, por si só, age como uma ferramenta de gestão, 
que garante redução de retrabalho, recursos de glosas e demais custos. 

A acreditação permite um controle maior da qualidade da assistência, auxilia 
as operadoras a formarem a rede credenciada mais adequada para suas 
operações e seu perfil de negócio e apoia a elaboração de programas de 
promoção à saúde e prevenção de doenças mais efetivos. 

Podem participar do processo empresas com operações regulares, o que 
exclui as que estejam em regime de direção fiscal ou técnica, ou em plano de 
recuperação perante a ANS.

A classificação se dá em três níveis, a exemplo do que já ocorre com a 
certificação dos prestadores de serviços pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA). Essas três divisões representam pontuações diversas no 
caminho da excelência:

Nível I – Ouro: entre 90 e 100 pontos

Nível II – Prata:  entre 80 e 89 pontos

Nível III – Bronze: entre 70 e 79 pontos
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Toda a avaliação é feita por organizações independentes, avaliadas pelo 
Coordenação Geral de Acreditação e Inmetro (Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e homologadas pela própria ANS.

A ANS publica em seu site as Operadoras acreditadas, o nível da acreditação 
e o prazo de validade da certificação, permitindo ao consumidor a busca pela 
excelência.

Fonte: http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-
operadoras/acreditacao-de-operadoras

O que é a RN 405
Essa resolução visa estimular a qualificação dos prestadores de serviços da 
Saúde Suplementar e aumentar a disponibilidade de informações. A ANS 
criou o QUALLIS para ampliar o poder de avaliação e escolha de prestadores 
de serviços por parte das operadoras e dos beneficiários de planos de Saúde.

O objetivo do QUALLIS é a melhoria da qualidade assistencial oferecida pelos 
prestadores de serviços na saúde suplementar, com a participação de Clínicas, 
Consultórios, Hospitais, Laboratórios e Prestadores de Serviços de saúde em 
geral, ocorrendo de forma voluntária.

O programa estabelece atributos de qualidade para avaliação e divulgação 
de dados dos prestadores, tanto para que as Operadoras de Saúde possam 
qualificar sua rede credenciada, como para ampliar as opções de escolha dos 
beneficiários.

As Entidades Acreditadoras, empresas de consultoria especializadas em 
Saúde, são as responsáveis pelo monitoramento, pela avaliação e pelo envio 
dos dados para a ANS, obedecendo aos critérios específicos de atuação.

Essas entidades, obrigatoriamente, precisam do reconhecimento de 
competência ou metodologia de acreditação emitidos pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – IMETRO ou pela The Internacional 
Society For Quality in Health Care – ISQua.

Os prestadores que passarem pela análise e forem aprovados receberão 
o Certificado de Acreditação com prazo de validade, reconhecendo 
formalmente que tal prestador de saúde atende a requisitos associados ao 
aprimoramento da gestão e à melhoria na qualidade e atenção à saúde.

As avaliações de qualidade dos prestadores serão feitas com base em 
indicadores propostos pela ANS, devendo ser formalizados em fichas técnicas 
específicas, que conterão no mínimo os seguintes elementos:

I - Estrutura: composta pelos recursos físicos, humanos, materiais e 
financeiros necessários para assistência à saúde;

II - Segurança: Observando o definido no Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), é o conjunto de ações ou processos 
que objetivam a redução, a um mínimo aceitável do risco de dano 
desnecessário associado ao cuidado de saúde;

III - Efetividade: determinada pelo grau com que a assistência aos 
serviços e às ações atingem os resultados esperados;

IV - Centralidade no Paciente: consiste na percepção de satisfação 
associada ao relato de experiência, escuta atenta, comunicação e 
envolvimento do paciente nas decisões.

Será de responsabilidade da ANS a divulgação dos resultados à sociedade 
em geral e ao mercado de Saúde Suplementar em seu site, com o objetivo de 
ampliação da escolha das Operadoras e dos Beneficiários pelos prestadores 
melhor avaliados.

A obrigação das Operadoras de Saúde nesse processo é a divulgação dos 
atributos de qualificação de cada prestador de serviços em seu material de 
divulgação de Prestadores de Saúde, seja pelo seu site, livro de rede impresso 
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ou meio audiovisual, sempre destacando as razões definidas pela ANS e sua 
importância para a qualidade do atendimento.

Os materiais de divulgação deverão conter ícones padronizados pela ANS, que 
demonstram ao usuário a qualificação que cada prestador obteve na avaliação, 
de forma a ilustrar ao usuário que tal prestador está apto a prestar determinado 
serviço com qualidade e segurança.

Fluxo Qualiss

Fonte: Cartilha – QUALISS – Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar / site da ANS.

Dimensão 2 – Dinâmica da Qualidade e 
Desempenho da Rede Prestadora
A dimensão 2 é composta por 12 itens que visam trabalhar a qualificação e 
o desempenho da rede prestadora, assim, vamos denominá-la Dimensão da 
Rede Prestadora.

Os itens foram reorganizados em 4 grupos, sendo eles:

1. Seleção e Qualificação
2. Desempenho
3. Tratamento da Informação
4. Descredenciamento

CNES OPERADORAS

PRESTADORES

FATOR DE QUALIDADE*

CERTIFICADO 
DE ACREDITAÇÃO 
(NÍVEL MÁXIMO)

CERTIFICADO DE 
QUALIDADE MONITORADA 

(PM-QUALISS)

CERTIFICADO DE 
QUALIDADE 

(OUTROS PROGRAMAS)

OUTROS
ATRIBUTOS

Informam certificado
de acreditação

Informam TODOS 
os seus atributos

PO
D

E 
IN

CL
U

IR
 A

TR
IB

U
TO

ENTIDADES
ACREDITADORAS

ENTIDADES
COLABORADORAS

ENTIDADES
GESTORAS DE OUTROS 

PROGRAMAS DE QUALIDADE
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1. SELEÇÃO E QUALIDADE

Vamos tratar aqui de dois itens da dimensão 2:

• A OPS tem procedimento documentado e adequado que priorize a qualificação acadêmico-
profissional nas etapas de avaliação e seleção de médicos e demais prestadores para sua 
rede.

• A OPS tem políticas e procedimentos documentados para a promoção do 
descredenciamento de médicos e demais prestadores nos casos de falta de qualidade ou 
eficiência de segurança por parte dos prestadores.

Recomendações para a negociação 
com um novo credenciado
1. Todo novo prestador credenciado exige análise técnica da Operadora, realizada por uma 

equipe formada por profissionais da saúde.

2. A equipe de Negociação deve enviar as documentações e informações necessárias para a 
análise da equipe técnica.

• Número do CNES;

• Título de especialista de profissionais pertencentes ao corpo clínico, quando o 
negociador tiver dúvidas sobre a compatibilidade do documento e especialidade 
atendida.

3. A equipe técnica tem a responsabilidade de:

• Validar documentação/informações prestadas;
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• Realizar visita técnica em hospitais, laboratórios e clínicas que realizam 
procedimentos invasivos que estejam em processo de negociação para 
credenciamento.

4. De posse de todas essas informações e análises, a equipe técnica deve 
emitir e enviar, por e-mail, o seu parecer para a Unidade de Negociação, que 
poderá ser favorável ou desfavorável ao credenciamento do prestador.

• A equipe técnica não é o responsável por determinar se o prestador 
deve ou não ser credenciado, mas dar seu parecer técnico quanto às 
análises e visitas realizadas.

5. A análise de documentos feita pela equipe técnica compreende: verificar 
se os procedimentos e as especialidades oferecidos para contratação 
estão compatíveis com os procedimentos habilitados no CNES.

• Quando a proposta estiver em desacordo com os procedimentos 
habilitados no CNES, a equipe técnica deve solicitar que a unidade de 
Negociação oriente o prestador e regularizar sua situação junto ao 
CNES, para prosseguimento da negociação/credenciamento.

• Constatar se o título de especialista, ou documento similar fornecido 
pelo prestador, é compatível e suficiente para comprovar a formação na 
especialidade informada.

6. A visita técnica no prestador é realizada com base no modelo 
Questionário de Visita Técnica.

• O questionário de visita técnica deve ser enviado pela equipe técnica 
ao prestador, orientando o preenchimento e a devolução. Deve ser 
enviado o modelo de formulário de acordo com o tipo de atendimento 
do prestador.

• A equipe técnica deve agendar visita no prestador e, com base na visita, 
preencher o modelo de formulário Roteiro de Visita.

• O roteiro de visita técnica é um formulário desenvolvido com base nos 
requisitos que a Operadora entende como ideal para um atendimento 
de qualidade aos seus clientes, com critérios de pontuação, sendo 
100% o que a operadora considera como dentro dos padrões e 
70% aceitável. Abaixo desse percentual o prestador está fora dos 
padrões mínimos exigidos pela Operadora, sendo considerado como 
desfavorável o seu credenciamento.

• O roteiro de visita com o parecer deve ser enviado para a equipe de 
Negociação e deverá compor o processo documental do prestador, 
sendo devidamente arquivado ao fim do processo de credenciamento.

• A nota obtida no processo de visita técnica deve ser inserida no 
controle de visita. Esse controle será subsídio para o desenvolvimento 
de indicadores e ações estratégicas para acompanhamento e melhoria 
da qualidade da rede credenciada.

7. Os critérios de priorização para credenciamento de prestadores deverão 
ser aplicados quando mais de um prestador concorrer a vaga de 
credenciamento na mesma região, obedecendo os seguintes critérios:

• Corpo clínico com maior quantidade de profissionais especialistas 
formados há mais de 3 anos, comprovado por meio de título de 
especialização e/ou certificado de residência médica.

• Corpo clínico com maior quantidade de profissionais membros titulares 
da sociedade brasileira de sua especialidade.

Preocupados com a percepção dos nossos clientes/
pacientes, abaixo elencamos algumas dicas importantes para 
compartilharmos com os nossos prestadores.
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Um ótimo atendimento é essencial para manter a satisfação e a fidelidade 
do cliente. O paciente nunca deve sair do recurso com a impressão de que foi 
mal atendido. Isso porque uma pessoa pode contar sua experiência negativa 
(ou positiva) a diversas outras, que contarão a outras, e assim por diante. 
Portanto, o ótimo atendimento será o nosso mantra!

A função de atender jamais pode se mostrar rotineira. É um erro sério definir 
o atendimento ao cliente como trabalho de rotina. Isso acaba reduzindo a 
importância do atender bem e inibe a capacidade criativa de quem o executa, 
pois não podemos tratar o cliente/paciente como mais um, uma vez que cada 
pessoa que procura os serviços de saúde tem a sua necessidade.

Seja consciente e cortês
Atenda bem qualquer pessoa. Para isso, esqueça seus próprios preconceitos. 
Pare de formar impressões antecipadas e distorcidas dos clientes. O 
tratamento “senhor” ou “senhora” deve ser dirigido mesmo a jovens, a não ser 
que o cliente o autorize a chamá-lo por “você”.

Dê as boas vindas
Cumprimente todos com um sorriso. Esse é um modo de nos mostrarmos 
agradáveis e receptivos, o que facilita o contato com o cliente. Sempre que 
possível, chame-o pelo nome, procurando pronunciá-lo corretamente.

Atenda de imediato
Nunca deixe uma pessoa esperando, principalmente se o serviço que estiver 
fazendo não tiver relação com o assunto que o cliente irá tratar. Para quem 
espera, um minuto torna-se uma eternidade. Há pessoas que aguardam por 
dois minutos e são capazes de afirmar que esperaram por mais de dez! No 
entanto, após ter sido inicialmente atendida, a pessoa aguarda com mais calma.

Caso esteja fazendo algo para outro paciente, informe para o cliente que 
aguarda o primeiro atendimento que está concluindo um outro atendimento 
e que já vai atendê-lo. Assim ele fica ciente de que já foi visto e não se sente 
ignorado.

Demonstre boa vontade
Mesmo fora de seu setor, cumprimente todos. Não só os colegas de 
trabalho, mas também os clientes. A gentileza não precisa se restringir ao 
setor de atuação, mas pode (e deve) se estender a toda a empresa. É sempre 
gratificante para o consumidor ser reconhecido e cumprimentado.

Dispense muita atenção ao cliente
Faça com que ele se sinta bem-vindo. Comentários agradáveis valorizam a 
relação, mas nunca fale além do necessário, dê tempo para que ele explique o 
que deseja.

Aja com rapidez
O tempo é um fator importante na hora do atendimento. Geralmente, o 
cliente quer que sua necessidade seja satisfeita o mais rápido possível. 
Porém, cuidado para não passar a impressão de que você deseja se ver livre 
dele rapidamente. Não confunda rapidez com descaso!

Preste orientação segura
Muitas vezes o cliente fica inibido diante do funcionário, por isso, deixe-o à 
vontade e preste um atendimento eficiente, orientando-o de maneira clara e 
educada.

Evite termos técnicos
Se você conhece a terminologia técnica dos atendimentos, deve abster-se de 
usá-los quando se dirigir aos clientes, para não confundi-los. Isso poderia levar 
o cliente a incompreensão e constrangimento. Abreviações e siglas também 
devem ser evitadas.

O ideal é usar expressões simples, pronunciadas em voz moderada e clara. 
É importante que tenha paciência caso a pessoa queira uma informação. Se 
isso acontecer, repita-a quantas vezes forem necessárias. As pessoas não são 
culpadas por deixar de entender determinada expressão.
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Jamais dê ordens
Nunca, nunca mesmo, dê uma ordem ao cliente. Ninguém gosta de ouvir algo 
como “o senhor tem de assinar aqui”. Uma expressão cordial tem mais valor: 
“por favor, o senhor poderia assinar nesta linha? ”.

Chame o chefe em casos especiais
Diante de um cliente autoritário, que acha que é dono da verdade, tente usar 
sua habilidade para atendê-lo da melhor forma e contornar qualquer mal-
entendido. Caso perceba que uma determinada situação pode piorar, procure 
ajuda de seu supervisor.

Evite atitudes negativas
Expressões negativas tendem a criar um clima negativo. O ideal é evitar 
expressões como: “não pode”, “está errado”, “não deve”.

Fale a verdade
Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é extremamente importante. 
Mesmo sendo desagradável, é preferível assumir uma falha, a passar ao 
cliente a impressão de que esconde informações ou omite problemas.

Dê atenção às reclamações
Fique atento a qualquer reclamação, queixa ou sugestão vinda do cliente e 
encaminhe-as ao superior imediato para verificação.

Demonstre simpatia, como um bom cartão de visita e boas vindas
Lembre-se de que sua imagem corresponde à da empresa. Cuide de sua 
aparência e vestuário, para que esteja sempre apresentável, mantendo-o 
limpo e bem cuidado, e do seu material de trabalho, mantendo-o organizado. 
Use palavras cordiais e dê informações corretas.

Garanta qualidade para seu ambiente de trabalho
Faça a manutenção diária da limpeza e cuide dos móveis e objetos de 
trabalho. Deixe sempre à mão os objetos de que necessita. Em um ambiente 
limpo e organizado todos desempenham melhor suas funções.

Fonte: Dicas para atender bem/Sebrae SP
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2. DESEMPENHO
Vamos tratar aqui de sete itens da Dimensão 2:

• A OPS possui política clara e formalizada em contrato de incentivos (financeiros ou não-
financeiros) aos seus prestadores, vinculados à adoção de boas práticas, desfechos clínicos e 
excelência no atendimento a padrões e protocolos.

• A OPS viabiliza a participação em programas de capacitação e educação continuada em saúde, 
para sua rede prestadora, com o objetivo de melhorar os resultados da atenção à saúde.

• A OPS possui procedimento documentado de incentivos à acreditação/certificação de sua rede 
prestadora e mantém registros atualizados periodicamente sobre o grau de qualidade de sua 
rede.

• A auditoria concorrente (própria ou terceirizada) possui procedimentos documentados de 
operação, no intuito de aferir a qualidade e adequação dos serviços prestados pela rede.

• A OPS possui procedimentos documentados para verificação da renovação de certificados, 
diplomas e alvarás necessários ao funcionamento da rede prestadora, segundo a legislação 
estadual e federal, dentro do prazo de validade, e condiciona a manutenção do credenciamento 
à atualização desses documentos.

• A OPS efetua e registra regularmente a auditoria dos atendimentos hospitalares e pré-
hospitalares de urgência e emergência em que um médico qualificado analisa o quadro clínico 
de entrada, bem como procedimentos, condutas e diagnósticos de alta.

• A OPS tem programa de qualidade devidamente documentado e implementado relativo 
à segurança do paciente, que inclui a análise da adequação do atendimento, bem como 
supervisão efetiva das atividades de melhoria contínua do atendimento aos pacientes.

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído no Brasil pela Portaria GM nº 
529, de 1º de abril de 2013, estabeleceu as diretrizes de organização do modelo de assistência em 
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Redes de Atenção Saúde, demonstrando o comprometimento dos órgãos 
competentes com o tema.

Tais iniciativas têm contribuído para a qualificação dos processos de cuidado 
e da prestação de serviços em todos os estabelecimentos de saúde do 
território nacional, promovendo segurança para pacientes, profissionais de 
saúde e ambiente de assistência à saúde.

A cartilha “10 estratégias para a segurança do paciente” foi elaborada a 
partir de ampla discussão entre diferentes áreas da Central Nacional Unimed, 
no sentido de divulgar os principais pontos que teriam impacto direto na 
assistência prestada aos seus beneficiários na Rede Credenciada.

Faça o download Cartilha 10 Estratégias em http://www.unimed.coop.br/
portalunimed/flipbook/cnu/10_estrategias_para_seguranca_do_paciente/#1 
e conheça o material.

É importante que a Operadora tenha um programa de capacitação e educação 
continuada para a Rede Credenciada. Abaixo listamos, como sugestão, as 
etapas que compõem esse programa.

• Definir um programa de capacitação continuada para a rede credenciada 
melhorando os resultados da atenção à saúde por meio da capacitação e 
educação das equipes profissionais dos prestadores credenciados.

• As regras de participação no programa devem ser disponibilizadas 
para todos os prestadores da rede credenciada direta; no entanto, são 
priorizados: hospitais, centros de diagnose, clínicas oncológicas, serviços 
de radioterapia, hemodinâmica, hemoterapia e hemodiálise que não 
possuam qualquer tipo de certificação/acreditação. A adesão ao programa 
é voluntária.

Para participar do programa, o prestador deve:

• ser prestador ativo e possuir contrato assinado.;

• não estar com o atendimento suspenso por qualquer um dos motivos 
estabelecidos em contrato;

• não apresentar pendências de documentação obrigatória (alvarás de 
funcionamento, CRM da instituição e CNES);

• confeccionar um Termo de Adesão ao Programa de Capacitação e 
Educação Continuada para a Rede Prestadora assinar.

O público-alvo do programa são os profissionais da saúde ligados 
diretamente ao cuidado e à assistência ao paciente. Tais profissionais devem 
ser funcionários de prestadores credenciados e aderentes à iniciativa.

Prestadores que passaram por visita técnica e obtiveram nota inferior a 70% 
e/ou receberam indicação de melhorias nos itens Segurança do Paciente e 
SAME, com evidências conforme Formulário de Visita Técnica, devem ter 
prioridade na participação do programa.

Os temas abordados no programa devem atender as necessidades de 
melhorias no cuidado e na atenção ao paciente, identificadas nas visitas 
técnicas periódicas realizadas na rede credenciada. Apontamentos feitos pelo 
Núcleo de Atendimento ao Paciente Internado devem ser considerados na 
escolha dos temas.

Devem ser abordados temas em destaque no momento, como, por exemplo, a 
existência de epidemias.

As palestras devem ser ministradas por profissionais da área e a participação 
deve ser registrada por meio de lista de presença.

A Operadora pode disponibilizar periodicamente material didático no site, 
onde os prestadores aderentes ao programa têm acesso remoto ao link 
destinado para o Programa de Capacitação e Educação Continuada.

As visitas técnicas têm como objetivo avaliar os ambientes de atenção à 
saúde, analisando a estrutura e a qualidade da assistência prestada aos 
beneficiários da Operadora.
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As visitas técnicas devem ser realizadas por Enfermeiro Auditor nos 
prestadores aderentes ao programa.

Deve ser utilizado o formulário de Visita Técnica, onde é atribuída uma nota 
para cada item avaliado .

Após a realização da visita, o Enfermeiro Auditor deve emitir devolutiva ao 
prestador apontando a nota final obtida, bem como sugestões de melhoria, 
quando necessário.

A periodicidade das visitas deve obedecer ao cronograma estabelecido, 
priorizando-se as visitas nos prestadores ainda não acreditados e/ou que 
tenham recebido visita técnica há mais de 2 anos.

A participação dos prestadores deve ser apurada por meio de indicador de 
presença e por meio do acesso ao material didático oferecido pela Operadora 
em seu site. Prestadores com participação no Programa de Capacitação e 
Educação Continuada também pontuam nota no Programa de Qualificação 
da Rede da Operadora.

Programa da Qualificação 
da Rede da Operadora
O Programa de Qualificação da Rede da Operadora consiste na avaliação de 
requisitos pré-estabelecidos que visam à qualificação da rede prestadora, 
melhoria contínua da qualidade assistencial, promoção da segurança do 
paciente, adoção de boas práticas e atendimento a padrões e protocolos.

Como reconhecimento e fomento da melhoria contínua, devem ser aplicados 
incentivos financeiros e não-financeiros aos prestadores aderentes ao 
programa e que atendam aos critérios definidos.

Regras de participação
O programa deve ser disponibilizado para prestadores que não possuem 
nenhum tipo de acreditação e são classificados como hospitais, centros 
de diagnose, laboratórios e clínicas especializadas em quimioterapia, 
radioterapia, hemoterapia, hemodinâmica e hemodiálise.

Os prestadores elegíveis devem ser convidados pela operadora a participar 
do programa, onde são priorizados os prestadores de maior complexidade no 
atendimento, iniciando então pelos hospitais.

Posteriormente, os demais prestadores serão convidados, priorizando-se 
aqueles de maior volume de atendimento.

A adesão ao programa deve ser voluntária e formalizada por meio da 
assinatura de aditivo contratual que rege todas as regras do programa.

O convite à participação do programa é feito em reuniões com os prestadores, 
onde as regras de participação, os requisitos e as regras de premiação são 
apresentados.

Em caso de não aceitar participação no programa, o prestador deverá 
formalizar por e-mail, para efeito de registro.

Incentivos não-financeiros
Os incentivos não-financeiros compreendem a 
premiação do Selo de Qualidade aplicados conforme 
requisitos estabelecidos ao lado:
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Documentação

Alvará de Funcionamento dentro da validade 10

Alvará de Vigilância Sanitária dentro da validade 10

CNES ativo 10

CRM da instituição ativo e dentro da validade 10

Acreditação / Certificação

Hospitais - ONA / JCI / Acreditation Canada 25

Demais Prestadores - ONA / PALC / DICQ / ISO 9001 25

Visita Técnica

Nota de Visita Técnica de 75% à 84,99%  5

Nota de Visita Técnica de 85% à 94,99%  10

Nota de Visita Técnica de 95%  15

Educação Continuada

Aderente ao Programa de Capacitação 

e Educação Continuada para a Rede Credenciada  10

Presente no Encontro Anual de Prestadores 15

Boas Práticas e Protocolos de Atendimento

Prestador adota boas práticas, desfechos clínicos 

e excelência no atendimento a padrões e protocolos. 
25

 Requisitos Pontuação Pontuação e premiação
A pontuação obtida pelo prestador aderente ao programa deve ser 
contabilizada pelo Comitê de Avaliação do Programa de Qualificação de Rede, 
composto por representantes das equipes técnicas definidas pela Operadora.

Esse comitê tem como função promover o programa entre as áreas internas, 
bem como contribuir na organização de eventos utilizados para a premiação 
dos prestadores.

A premiação do Selo deve ser realizada com base na pontuação obtida na 
avaliação dos requisitos descritos, seguindo a seguinte escala:

 60% à 75% Bronze 12 meses

 75,01% à 95% Prata 18 meses

 95,01% à 100% Ouro 24 meses

 Pontuação Selo Validade

A pontuação dos requisitos é parametrizada no cadastro de cada prestador 
aderente ao programa, de maneira que possibilite a extração de relatórios e 
mantenha a informação registrada.

O selo obtido por cada prestador deve ser divulgado no Guia Médico 
Eletrônico e o Certificado de Premiação, entregue ao prestador. Como 
sugestão, os prestadores que obtiverem o Selo Ouro devem possuir espaço 
de publicidade gratuita em algum veículo da Operadora.

Como requisito para premiação, o prestador não poderá ter apresentado 
contas fora do prazo estipulado em contrato nos 12 meses anteriores ao 
mês de premiação (nessa regra, podemos condicionar a outros itens que a 
Operadora julgar importante na operação).
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Documentação avaliada
• Os prestadores participantes devem atualizar os documentos listados a 

cada vencimento e devem encaminhar uma cópia à Operadora.

• Quando os documentos são recebidos, a equipe técnica valida e atualiza 
a parametrização do prestador no sistema, registrando a validade do novo 
documento enviado.

• O pedido de atualização desses documentos também pode ser feito pela 
Operadora, por meio de comunicados e contatos telefônicos feitos pela 
equipe técnica.

Acreditação / Certificação
• Para hospitais, devem ser consideradas, para pontuação, as acreditações 

ONA, JCI e/ou IQG.

• Para os demais tipos de prestadores, devem ser consideradas, para 
pontuação, as certificações ONA, PALC, DICQ e/ou ISO 9001.

• Os comprovantes de certificação devem ser apresentados pelos 
prestadores aderentes ao programa anualmente, mesmo que não tenha 
ocorrido a atualização.

Visitas técnicas
• Todo prestador aderente ao programa deve receber uma visita técnica 

inicial, que será feita por enfermeiro capacitado.

• Na visita técnica devem ser avaliados in loco aspectos da estrutura e dos 
processos de atendimento que garantam a qualidade na assistência e a 
segurança do paciente, todos previamente estabelecidos em formulário.

• Para toda visita técnica realizada, deve ser gerada uma nota dos itens 
avaliados, nota a ser divulgada ao prestador por meio de devolutiva 
formal, por escrito, emitida pelo mesmo Enfermeiro Auditor que realizou 
a visita.

• No relatório de devolutiva de visita técnica, o enfermeiro deve apontar, 
quando necessário, sugestões de melhorias para que o prestador 
construa um plano de desenvolvimento.

• A periodicidade de visita técnica deve seguir o mesmo prazo de validade 
do selo de qualidade.

Boas práticas 
e protocolos de atendimento
• A adoção de boas práticas, desfechos clínicos e excelência no 

atendimento a padrões e protocolos são evidenciados na visita técnica 
realizada pelo enfermeiro capacitado.

• O enfermeiro deve detalhar, no roteiro de visita, todas as boas práticas 
encontradas no processo de atendimento do prestador.

• É considerada como evidência a aplicação de práticas e protocolos 
reconhecidos cientificamente, fundamentados na qualificação, na 
humanização da atenção e gestão, e na redução e no controle de riscos 
no atendimento ao paciente.

Educação continuada
Os prestadores aderentes ao Programa de Capacitação e Educação 
Continuada para Rede Credenciada devem ser pontuados.
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Incentivos financeiros
Os prestadores que comprovadamente possuem certificados 
de qualificação dos serviços em órgãos/entidades 
reconhecidos pelo Ministério da Saúde, devem receber 
os incentivos financeiros no momento do reajuste anual, 
conforme critérios listados na tabela ao lado.

Hospitais

ONA

JCI

Acreditation Canada

Nível I - 0,5% sobre diárias 
e taxas

Nível II - 0,75% sobre 
diárias e taxas

Nível III - 1,0% sobre 
diárias e taxas

1% sobre diárias e taxas

1% sobre diárias e taxas

Visita técnica de manutenção

Certificado vigente

Verificação no site da ONA

Visita técnica de manutenção

Certificado vigente

Verificação no site da CBA

Visita técnica de manutenção

Certificado vigente

Verificação no site do

Instituto Qualisa de Gestão

Tipo de 
Prestador

Certificados de 
Qualificação

Incentivos Financeiros
Verificação da validade do 

certificado

Para prestadores que apresentam mais de uma acreditação, 
os percentuais não são cumulativos. Diante disso, considera-
se o maior percentual aplicável.

Adesão ao Programa 
de Qualificação da Rede 
da Operadora
A participação no Programa de Qualificação da Rede da 
Operadora deve ser formalizada por aditivo contratual que 
descreva todas as regras de participação, os requisitos de 
avaliação e o método de pontuação.
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3. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
A OPS dispõe de políticas e procedimentos documentados para o acesso aos prontuários de 
seus beneficiários, observados os limites legais.

A OPS possui procedimento documentado para orientação da rede prestadora com relação à 
manutenção da confidencialidade dos dados clínicos dos beneficiários.

Também possui procedimento documentado para estimular a melhoria constante da 
qualidade dos arquivos médicos mantidos pela rede prestadora.

A seguir, referenciamos um item do modelo de contrato com itens da Dimensão 2 que a 
operadora poderá abordar:

Do Sigilo e da Confidencialidade

CLÁUSULA PRIMEIRA – É de responsabilidade do(a) CONTRATADO(A) armazenar e zelar por 
todas as documentações que formam o histórico e dados clínicos nos atendimentos por ele 
prestados.

§1º Os registros deverão ser claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, 
armazenados em condições e locais apropriados, a fim de prestar as informações e evitar 
a sua deterioração por um período mínimo de 05 (cinco) anos, salvo para prontuários, cuja 
guarda deve ser por, no mínimo, 20 (vinte) anos.

§2º O histórico dos clientes, bem como todas as anotações e documentos que o compõem, 
tais como: laudos, pareceres, resultados de exames e etc., poderão ser consultados por 
auditores formalmente indicados pela CONTRATANTE junto ao CONTRATADO(A).

§3º Em razão de seu caráter sigiloso, os prontuários e demais documentos somente poderão 
ser retirados das dependências do(a) CONTRATADO(A), nos casos admitidos pelo Código de 
Ética Médica, amparados por resoluções expedidas pelo CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
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– CFM ou pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SP– 
CREMESP ou por determinação judicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - O(a) CONTRATADO(A) poderá fornecer cópia de 
prontuário, mediante requerimento escrito, ao paciente ou seu representante 
legal devidamente comprovado. Também será fornecida cópia quando 
requisitada por Juiz, Promotor de Justiça ou Delegado de Polícia Civil, na 
forma da lei.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE na pessoa de seus médicos peritos 
e auditores credenciados poderão, entretanto, consultar, os prontuários 
de seus clientes nas dependências do(a) CONTRATADO(A), respeitadas as 
normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - As partes se obrigam por si, por seus sócios, 
administradores, funcionários, prepostos, contratados ou subcontratados, 
a manter, durante o prazo deste contrato e após o seu término, o mais 
completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação, 
principalmente informações médicas obtidas em razão da atividade 
desempenhada, que eventualmente, venha a ter conhecimento ou às quais 
venha a ter acesso por força do cumprimento do presente contrato, não 
podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-las para si, divulgar, revelar, reproduzir 
ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se, em caso de 
descumprimento da obrigação assumida, por eventuais perdas e danos e 
sujeitando-se às comunicações legais.

CLÁUSULA QUINTA - Para garantir a confidencialidade, a CONTRATANTE 
orienta o(a) CONTRATADO(A) a inserir em seus contratos de trabalho o dever 
do profissional manter o necessário sigilo das informações médicas de que 
tomar conhecimento do exercício de sua atividade.

CLÁUSULA SEXTA - O acesso ao Prontuário Médico é regido de acordo com 
as normas do Código de Ética Médica, das Resoluções do CFM- Conselho 
Federal de Medicina e das previsões legais cabíveis. Por isso, o acesso a 

prontuários de beneficiários da CONTRATANTE será controlado pelo(a) 
CONTRATADO(A), sendo permitido apenas a colaboradores que prestam 
assistência direta ao paciente e ao auditor médico da CONTRATANTE 
conforme disposto neste aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - O não cumprimento destas cláusulas de 
confidencialidade implicará a responsabilidade civil e criminal dos que 
estiverem envolvidos na violação das regras de sigilo e confidencialidade; 
sendo que, as obrigações a que alude esta cláusula perdurarão inclusive após 
a cessação do vínculo entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO(A).

Do Sistema de Informação do Paciente

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATANTE designará enfermeiro para realização 
de visita técnica nas instalações do CONTRATADO(A), sempre que necessário, 
onde será avaliado o SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO (SAME), para estimular 
a melhoria constante da qualidade dos arquivos médicos. Serão avaliados:

I – Condições operacionais e de infraestrutura que permitam a execução das 
atividades;

II – Integridade das informações do cliente/paciente, permitindo acesso ao 
histórico dos atendimentos realizados;

III – Avaliação dos registros que assegurem a continuidade do atendimento e 
assistência adequada pela equipe multiprofissional;

IV – Verificação de suporte para área administrativa nos aspectos financeiros 
e legais;

V – Verificação do Mapeamento do Perfil Epidemiológico dos pacientes da 
organização, quando necessário;

VI – Verificação dos mecanismos de validação dos procedimentos de 
rastreabilidade, sigilo e segurança da informação;



19

VII – Existência de planos de contingência para garantia de acesso 
às informações do prontuário, bem como participação de planos de 
contingências de riscos e sinistros em geral;

VIII – Verificação da qualificação técnica dos fornecedores críticos da 
Organização;

IX – Verificação do monitoramento da manutenção preventiva e corretiva das 
instalações e dos equipamentos e instalações relacionados ao gerenciamento 
do sistema de informação do paciente/cliente;

X – Verificar a gerência de riscos ambientais e ocupacionais e de 
responsabilidade civil;

XI – Verificação da capacitação compatível dos profissionais e dimensionados 
às necessidades da organização.

Prontuário do Paciente

O prontuário do paciente é um documento legal em que consta toda a 
história do paciente durante a sua permanência no prestador. A resolução 
nº 1997/12 considera que o conteúdo do prontuário lavrado pelo médico é 
pertencente ao paciente e é amparado pelo sigilo profissional, respaldado 
pelo art. 5º, XIV da CF/88, e as informações registradas no prontuário 
somente poderão ser disponibilizadas a terceiros em situações em que o 
paciente for menor ou incapaz. Nesse caso, o acesso será permitido ao seu 
representante legal.

Também poderão ser disponibilizadas mediante a previsão legal, em razão 
do Estado utilizá-las, para obtenção de dados para pesquisas relacionadas 
à Saúde, porém, a responsabilidade do uso indevido dessas informações 
sigilosas será de responsabilidade do pesquisador.

Esse prontuário mostra todos os procedimentos, a evolução, as anotações 

utilizadas durante a permanência do paciente no hospital ou clínica. O 
fechamento desse documento só e feito quando o paciente não precisa de 
observação hospitalar (alta hospitalar), em caso de fuga do paciente (alta por 
evasão), falecimento do paciente (alta por óbito) e pedido da família (alta a 
pedido). A alta só pode ser expedida pelo médico.

É proibido negar ao paciente o acesso ao prontuário, à ficha clínica ou similar, 
devendo fornecer explicações sobre o estado do paciente, salvo quando 
ocasionar risco para ele ou para terceiros.

O prontuário do paciente é definido pelo Conselho Federal de Medicina 
como “documento único constituído de um conjunto de informações, sinais 
e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações 
sobre a saúde do científico, que possibilita a comunicação entre membros 
da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao 
indivíduo”.

A palavra “prontuário” origina-se do latim prontuarium, que significa lugar em 
que se guardam ou depositam coisas que devem estar à mão, de que se pode 
precisar a qualquer momento. Outras definições: “manual de informações e 
indicações úteis”, “ficha com dados de uma pessoa ou lugar em que se guarda 
aquilo que poderá ser necessário”.

Desta forma, o prontuário não é apenas o registro da anamnese do paciente, 
mas todo o acervo documental padronizado, organizado e conciso referente 
ao registro dos cuidados prestados, assim como aos documentos pertinentes 
a essa assistência (POSSARI, 2005).

Atualmente entende-se que o prontuário do paciente tem como função 
apoiar o processo de atenção a saúde, servindo como fonte de informação 
clínica e administrativa para a tomada de decisão e meio de comunicação 
compartilhado entre todos os profissionais. É o registro legal das ações 
médicas, da enfermagem e de outros profissionais.
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O prontuário é uma documentação de grande valor:

a) Para o paciente: é útil porquanto os dados contidos possibilitam 
um atendimento, diagnóstico e tratamento mais rápidos, eficientes 
e econômicos, sempre que houver necessidade de reinternação ou 
transferência para setores de outras especialidades.

- As anotações existentes podem dispensar ou simplificar 
interrogatórios e exames complementares, reduzindo o custo do 
atendimento e o tempo de permanência no hospital.

- Representa, para o paciente, o grande instrumento de defesa, em caso 
de possíveis prejuízos e de reivindicação de direitos perante o médico, 
o hospital e os poderes públicos.

b) Para o hospital: a existência de bons prontuários permite maior 
rotatividade de pacientes, baixando a média de permanência.

- Reduz o uso indevido dos equipamentos e serviços, evitando a 
repetição desnecessária de exames.

- É o documento de maior valor para sua defesa contra possíveis 
acusações.

- Permite a qualquer tempo um conhecimento exato do tratamento feito 
e do resultado alcançado.

- Demonstra o padrão de atendimento prestado no hospital.

c) Para a equipe de saúde: A equipe de saúde é o conjunto de todos 
os profissionais que mantêm contato com o paciente, visando sua 
recuperação. Se todos perseguem o mesmo objetivo, nada mais lógico 
do que agirem entrosados. O ideal seria que a equipe atuasse em 
grupo na hora da discussão dos casos. Não sendo possível, resta, como 
instrumento bastante eficiente de intercomunicação, o prontuário, 
por meio do qual os profissionais se intercomunicam, fornecendo 

informações dentro da própria especialidade. Assim, o prontuário é o 
grande fator de integração da equipe de saúde do hospital. Na medida em 
que um hospital progride, melhora também o serviço de prontuário.

O Prontuário do paciente reúne todas as suas informações durante os 
momentos em que ele precisou do atendimento hospitalar. Verifica-se 
que no passado, e em muitos casos no presente, o prontuário se reduzia a 
apontamentos sobre a história da doença, alguns dados sociais do paciente, 
ou pouco mais que isso.

O prontuário completo, com evolução, gráficos, TPR (Temperatura, Pulso 
e Respiração), PA (Pressão Arterial) e relatório de enfermagem continua 
sendo raridade. À medida que os conhecimentos da administração foram 
se difundindo, foi surgindo o valor e a importância de prontuários e 
arquivos organizados. As anotações existentes são muito importantes 
para toda a instituição e podem dispensar ou simplificar interrogatórios e 
exames complementares, reduzindo o custo do atendimento e o tempo de 
permanência do cliente no hospital. 

O prontuário é um grande fator de integração da equipe de saúde do hospital, 
pois vários profissionais se comunicam por meio dele e fortalecem o 
espírito de equipe em defesa do paciente. Forma-se uma verdadeira cadeia, 
onde o médico examina o paciente, obtém informações e faz anotações. A 
enfermagem, a partir do prescrito no prontuário, atende e faz anotações. O 
médico novamente toma ciência da evolução do paciente e determina novas 
ações a partir do prontuário. Dessa forma, ele vai sendo construído e as 
informações vão sendo armazenadas.

De acordo com o Conselho de Enfermagem (COFEN) 272/2002, artigo 
nº 3, a sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) deverá ser 
registrada formalmente no prontuário do paciente, cliente, usuário, devendo 
ser composta por: histórico de enfermagem, exame físico diagnóstico 
de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, evolução da 
assistência de enfermagem, relatório de enfermagem.
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Pelo Código de Ética Médica, em relação ao paciente e seus familiares, é 
vedado ao médico, no artigo nº 70, negar ao paciente acesso a seu prontuário, 
sua ficha clínica ou similar, bem como deixar de dar explicações necessárias 
à sua compreensão, salvo quando ocasionar riscos para o paciente ou para 
terceiros.

Referências
HORTA, V. Processo de enfermagem. 15º. São Paulo: EPU, 2004.
POSSARI, J. Prontuário do paciente e os registros de enfermagem. 1ºed. São Paulo: Iátria, 
2005.

Fonte: http://enfermagemesaude.com.br/guia-enfermagem/4297/prontuario-dopaciente
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4. DESCREDENCIADO
A OPS possui procedimentos documentados para verificação da renovação de certificados, 
diplomas e alvarás necessários ao funcionamento da rede prestadora, segundo a 
legislação estadual e federal, dentro do prazo de validade, e condiciona a manutenção do 
credenciamento à atualização desses documentos.

Política de descredenciamento
A Lei 13.003, sancionada em 24 de junho de 2014, define obrigações entre as operadoras e 
os serviços contratados. Dentre inúmeros itens tratados nessa legislação, trouxemos para 
este item a substituição obrigatória do prestador de serviços não hospitalar por outro recurso 
equivalente, com comunicação ao cliente final.

Critérios de equivalência para substituição de prestadores não hospitalares:

• Pelo mesmo tipo de estabelecimento e serviço especializado, conforme o Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/MS (para laboratórios, centros de 
imagem, clínicas, etc.).

• Pela mesma habilitação (para profissionais de saúde)

Onde será a substituição:

• Localização no mesmo município.

• Em caso de indisponibilidade ou inexistência: município limítrofe.

• Se não houver no município limítrofe: na mesma região de Saúde. 

Obs.: A substituição deve seguir a legislação da saúde suplementar, em especial no que se 
refere ao cumprimento dos prazos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos 
contratos.
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Comunicação ao consumidor das substituições na Rede não hospitalar:

• Pelo Portal Corporativo e pela Central de Atendimento Telefônico da 
Operadora.

• Disponibilização da listagem de trocas com antecedência mínima de 30 
dias.

• Envio aos beneficiários, em meio impresso, do endereço eletrônico e 
telefone onde a lista de trocas estará disponível.

Dicas para a redação 
da Política de Descredenciamento
DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS

A. O descredenciamento de hospitais pode ocorrer nas seguintes situações:

1. Por solicitação do prestador. Nesse caso, ele deve formalizar o pedido, 
detalhando o motivo do descredenciamento.

2. Por solicitação da Operadora. Nesse caso, os motivos para o 
descredenciamento podem ser:

• A falta de atualização dos documentos que apresentam validade, como 
o Alvará da Vigilância Sanitária e de Funcionamento.

• O não atingimento da nota mínima de 70% nas visitas técnicas 
periódicas.

3. Por encerramento das atividades. Este somente é considerado quando:

• Ocorre o fechamento total do estabelecimento.

• Com extinção de todas as atividades hospitalares contratadas pela 
Operadora.

• A prestação de todas as atividades hospitalares passa a ser exclusiva 
do SUS.

4. No caso de encerramento das atividades do hospital, é obrigatório o 
envio dos documentos comprobatório à equipe responsável, tais como:

• Declaração do gestor ou órgão público local competente ou declaração 
do responsável pela entidade hospitalar ou comprovante da situação 
cadastral do estabelecimento no CNES. Exceto por motivo desativado, 
notícias publicadas em meios de comunicação de massa.

• Todos os documentos devem ser enviados à equipe responsável assim 
que a Operadora tomar conhecimento do fato, para que o processo de 
comunicação à ANS seja feito em tempo hábil por meio de ofício.

5. Não sendo mais conveniente a manutenção do contrato nas situações 
mencionadas acima, após a formalização do distrato, o prestador 
deve permanecer com atendimento até 60 (sessenta) dias, conforme 
determinação contratual.

6. Para todo processo de descredenciamento deve ser feita deliberação 
constando os seguintes motivos:

• data do descredenciamento;

• parecer do Apoio Técnico;

• nome do prestador que irá substituí-lo, seja este prestador novo ou já 
credenciado.

7. O descredenciamento de hospitais por substituição ou redução de rede 
deve ser comunicado à equipe responsável pela manutenção da rede 
com 45 dias de antecedência à desativação do prestador, para que seja 
providenciada a confecção e o envio do processo de redimensionamento 
junto à ANS por meio de ofício.
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B. Descredenciamento de prestadores não hospitalares

1. O descredenciamento de prestadores não hospitalares pode ocorrer nas 
seguintes situações:

• Por solicitação do prestador. Nesse caso, ele deve formalizar seu pedido 
detalhando o motivo do descredenciamento.

• Por solicitação da Central Nacional Unimed. Nesse caso, os motivos 
podem ser:

- A falta de atualização dos documentos que apresentam validade, 
como Alvarás de Vigilância Sanitária e de Funcionamento.

- O não atingimento da nota mínima de 70% nas visitas técnicas 
periódicas, no caso de laboratórios e clínicas que realizam 
procedimentos invasivos.

2. Por encerramento das atividades. Somente será considerado quando:

• ocorrer o fechamento total do estabelecimento;

• a prestação de todas as atividades passar a ser exclusiva do SUS.

3. Não sendo mais conveniente a manutenção do contrato nas situações 
mencionadas acima, após a formalização do distrato, o prestador deve 
permanecer com atendimento ativo até 60 (sessenta) dias, conforme 
determinação contratual.

4. Para todo processo de descredenciamento, deve ser feita deliberação 
constatando os seguintes motivos:

• data do descredenciamento;

• parecer do Apoio Técnico;

• nome do prestador que irá substituí-lo, seja este novo ou já 
credenciado.

5. O descredenciamento de prestadores não hospitalares por substituição 
ou redução de rede deve ser comunicado à equipe responsável por meio 
do PTU A400, para que providenciem o envio da exclusão à ANS através 
do XML.

6. Quando indicado prestador substituto já credenciado, deve ser feito 
aditivo contratual junto ao prestador, informando o aumento da 
capacidade de atendimento.

• Caso não exista um prestador substituto disponível no município, deve 
ser indicado prestador em município limítrofe ou na região de saúde da 
qual faz parte o município.

7. A exclusão sem substituição somente é permitida nos seguintes casos:

• Rescisão de contrato coletivo (redução de 50% ou mais) de 
beneficiários no município do prestador a ser excluído.

• Ausência de prestação de serviço por no mínimo 12 meses 
consecutivos (sem suspensão formal).

• A Operadora comprovar que houve qualquer tipo de exigência de 
prestação pecuniária por parte do prestador ao beneficiário de plano de 
saúde, por qualquer meio de pagamento, referente aos procedimentos 
contratados.

• Quando houver suspensão de atendimento em massa para o plano de 
saúde como método coercitivo.

8. Nos casos em que houver suspensão definitiva do atendimento por parte 
do prestador, ou rescisão contratual por fraude ou infração das normas 
sanitárias e fiscais em vigor, a Operadora deverá:

• comunicar os beneficiários sobre a exclusão do prestador na data em 
que tomou conhecimento do fato;



25

• providenciar sua substituição e comunicá-la no prazo de 60 dias, 
contados da data em que tomou conhecimento da suspensão do 
atendimento, por meio do Guia Médico Eletrônico.

Inserimos os modelos utilizados pela Operadora Nacional para o Roteiro da 
Visita Técnica e a Devolutiva das visitas.

Análise da Suficiência de Rede
Com o intuito de complementar o trabalho para atender à Dimensão 3 – 
Sistemáticas de Gerenciamento das Ações dos Serviços de Saúde – da RN 277, 
destacamos a ferramenta que permite às Sócias verificarem a distribuição dos 
prestadores no Sistema Unimed em números, por especialidade e região, além 
de conferir a quantidade de beneficiários ativos da CNU em cada localidade. 
Todos esses dados são alimentados por meio do arquivo A400.

Os parâmetros utilizados na ferramenta estão em conformidade com a 
Portaria 1631/2015 do Ministério da Saúde.

Os critérios apontados na Portaria foram inseridos conforme a realidade do 
Sistema Unimed, referenciado o número de habitantes ao número de vidas das 
sócias X a quantidade necessária de especialidades médicas na localidade.

Acesse a ferramenta pelo site 
 www.centralnacionalunimed.com.br/unimed

Clique em Suficiência de Rede
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Cadastro de Índice – Utilizado a Portaria 1631/ Ministério da Saúde Busca por Unimed

Busca por Região
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