
 

 

 

 

 

POLÍTICA DE 
RELACIONAMENTO COM 

PRESTADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Objetivo 

 
A Política de Relacionamento com o Prestador tem como objetivo promover 

desenvolvimento, segurança e satisfação das partes interessadas, através do 

comprometimento com a melhoria contínua, disponibilizando orientações relacionadas às 

práticas e processos da Operadora de Saúde Unimed Jaboticabal junto aos seus 

prestadores, oportunizando informações seguras, úteis e facilitadoras no processo que 

envolve a execução das rotinas e o cumprimento das normativas da Agência Nacional de 

Saúde, fortalecendo o vínculo entre a Operadora e seus prestadores de serviços, garantindo 

a qualidade no atendimento aos beneficiários. 

 

Abrangência 

 
Aplica-se a todos os prestadores que atuam na área de ação da Operadora de Saúde 

Unimed Jaboticabal e que prestam serviços de forma direta ou indireta aos beneficiários. 

 
Siglas e Definições 

 
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 

CNES - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 

CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

RG – Registro Geral 

CPF – Cadastro Pessoa Física 

RQE – Registro de Qualificação de Especialista 

CRT – Certidão de Regularidade Técnica  

OPS – Operadoras de Planos de Saúde 

RRP – Relacionamento com a Rede Prestadora 

RN – Resolução Normativa 

QUALISS – Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde 

Suplementar 

NF – Nota Final 

NIP – Notificação Investigação Preliminar 

 

 

 



 

Diretrizes 

 
1. ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO  

 
A Operadora de Saúde Unimed Jaboticabal disponibiliza através da área de Relacionamento 

com a Rede Prestadora os seguintes canais de comunicação: 

 

RELACIONAMENTO COM A REDE PRESTADORA 

Telefone: 16 3209-2433 

E-mail: rrp@unimedjaboticabal.coop.br 

Horário: 7h às 17h 

Endereço: Avenida Clotilde Verri, nº 700, Nova Jaboticabal, Jaboticabal -SP 

 

São acolhidas as seguintes demandas: 

• Informações sobre cadastramento e extensão do serviço prestado; 

• Solicitação de revisão contratual; 

• Dúvidas referentes à produção; 

• Dúvidas referentes às avaliações realizadas; 

• Informações sobre capacitações e eventos de desenvolvimento. 

 
2. NORMAS E RESOLUÇÕES APLICÁVEIS AO PRESTADOR 

 
2.1.2.1.2.1.2.1. RN 277 

 
Esta resolução institui o Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de 

Assistência à Saúde, com o objetivo de incentivar a melhoria continuada na qualidade 

assistencial da saúde suplementar. O Programa de Acreditação de OPS tem uma série de 

itens, distribuídos em sete dimensões, cujo objetivo é avaliar o grau de conformidade de 

cada item quando confrontado com as práticas adotadas pela operadora.  

 

A qualificação da rede com foco na segurança constitui-se numa responsabilidade da 

Operadora frente a seus beneficiários e é uma determinação da ANS.  

 

 



 

 
2.2.2.2.2.2.2.2. RN 405 

 
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; e 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. 

 

Esta resolução consiste na fixação de atributos de qualificação relevantes para o 

aprimoramento da atenção à saúde oferecida pelos prestadores de serviço de saúde 

suplementar, na quantificação dos atributos obtidos pelos prestadores de serviços com vista 

à avaliação do nível de qualificação dos prestadores que compõem a rede de cada 

Operadora e na definição de metas de indicadores de qualidade assistencial e de medidas 

de desempenho dos prestadores de serviços.  

 
 

3. CONTRATUALIZAÇÃO DA REDE PRESTADORA 
 
O profissional com interesse em prestar serviços de saúde para a Operadora de Saúde 

Unimed Jaboticabal, deve entrar em contato com a área de Relacionamento com a Rede 

Prestadora através dos canais de comunicação, onde será orientado quanto ao Formulário 

para Cadastro de Prestadores de Serviço (Anexo I) a ser preenchido e a documentação 

necessária para avaliação. 

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Documentação para ser enviada:  

 

3.1.1. Documentos Pessoais: 

• Cópia do RG e CPF; 

• Cópia do diploma do profissional responsável pelo serviço; 

• Cópia do RQE; 

• Comprovante do endereço atualizado; 



 

• Cópia do Registro de Identidade Profissional da classe a que pertence; 

• Dados Bancários (Banco, Agência e Conta). 

 

3.1.2. Documentos Profissionais: 

• Cópia Contrato Social da empresa e última alteração; 

• Cópia do CNPJ; 

• Cópia do CNES; 

• Cópia do Alvará de funcionamento e localização emitida pela prefeitura; 

• Cópia do Alvará de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária; 

• Cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (Alvará do 

bombeiro); 

• Cópia da CRT;  

• Cópia da acreditação se houver (QUALISS, ONA, PNCQ, ISO). 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Etapas a serem analisadas: 

• Análise da documentação básica; 

• Análise das manifestações dos clientes – quantidade de reclamações por 

dificuldade de acesso à especialidade (Reembolso, NIP, Ouvidoria, 

Ressarcimento ao SUS); 

• Análise de Dimensionamento – quantidade de eventos previstos por 

beneficiário pelo Ministério da Saúde, conforme a especialidade;  

• Análise de Suficiência – comparação entre a qualidade de prestadores 

existentes e a quantidade ideal, conforme parâmetros nacionais; 

• Parecer da Diretoria Executiva (deferido / indeferido); 



 

• Visita Técnica de qualificação (verificação in loco da estrutura do prestador) e 

solicitação e análise da documentação complementar de acordo com o serviço 

que será prestado; não alcançado a pontuação mínima do SELO BRANCO, não 

será dado andamento à contratualização;  

• Negociação e contratualização; 

• Reavaliação. 

 

Obs.: Não serão aceitos documentos fora do prazo de validade. 

 

Parecer deferido: Análise da documentação complementar de acordo com serviço que será 

prestado. 

Parecer indeferido: Será redigido e encaminhado documento informando o indeferimento. 

  

A não apresentação dos documentos, seja para a contratualização ou para a atualização de 

informações, compromete a regularidade do contrato e a continuidade da prestação de 

serviço.  

 

O envio de documentos atualizados ou protocolos que comprovem sua renovação, devem 

ser enviados de forma física ou digital para a área de Relacionamento com a Rede 

Prestadora, quando atualizados e/ou solicitados. 

 

 
4. PROPOSTA PARA EXTENSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Uma vez contratualizado, e se o prestador desejar alterar a abrangência de atendimento de 

sua clínica, tanto no quesito de expansão de estrutura física (criação de filiais) quanto no 

sentido de ampliação de procedimentos/exames, estes devem recorrer com a área de 

Relacionamento com a Rede Prestadora.  

 

A solicitação será avaliada de acordo com as etapas anteriormente descritas; E a aprovação 

deste pedido, deve-se à necessidade do dimensionamento da rede de atendimento, 

observando sempre a quantidade de beneficiários de planos versus a quantidade de 

serviços disponíveis, após análise, o prestador será informado sobre o parecer final.  



 

 
 
5. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE PRESTADORA DE SAÚDE 

 
O RRP realiza visitas de avaliação e acompanhamento do prestador. Esse processo tem por 

objetivo a qualificação da Rede Prestadora e a promoção da melhoria contínua dos serviços 

por meio de uma avaliação de requisitos pré-estabelecidos e vinculados a adoção de boas 

práticas, desfechos clínicos e excelência no atendimento a padrões ou protocolos. 

 

A qualidade nos serviços de saúde garante maior segurança e confiabilidade nos 

atendimentos, aprimorando a capacidade de escolha dos beneficiários e das instituições, 

fortalecendo nossa relação de parceria, uma vez que a divulgação por parte da Operadora 

de Saúde Unimed Jaboticabal será obrigatória. 

 
5.1.5.1.5.1.5.1. AVALIAÇÃO DA REDE PRESTADORA 

 
A iniciativa atende as prerrogativas estabelecidas na ANS, na RN 405/2016, que têm por 

objetivo comum a melhoria dos resultados assistenciais e sustentabilidade do sistema. 

Dentre as ações previstas está o diagnóstico da infraestrutura e competências da rede 

através de visitas in loco com a verificação dos seguintes requisitos: 

 

• Acessibilidade; 

• Documentação; 

• Instalações físicas;  

• Segurança; 

• Processos. 

 

Para análise dos itens acima há um check list, com as características necessárias para 

avaliação de cada serviço: 

 

• Anexo II – Qualificação da Rede Análises Clínicas  

• Anexo III – Qualificação da Rede Anatomia Patológica 

• Anexo IV – Qualificação da Rede Clínica de Fisioterapia 

• Anexo V – Qualificação da Rede Exames de Neurologia 

• Anexo VI – Qualificação da Rede Clínicas Multiprofissionais 



 

• Anexo VII – Qualificação da Rede Serviços de Diagnóstico por Imagem 

• Anexo VIII - Qualificação da Rede Serviços de Radiologia 

• Anexo IX – Qualificação da Rede Serviços de Ultrassonografia 

• Anexo X – Qualificação da Rede Hospitais 

 
Cada requisito avaliado possui um peso, conforme a tabela a seguir:  

 

PESO GRAU DE 
IMPORTANCIA 

10 Imprescindível 

5 Necessário 
2 Recomendável 

0 Não atende 

 
 

     A nota final será calculada em percentual: 
 

                              NF = TOTAL DE NOTA MAXIMA (10) 
                                        TOTAL ITENS AVALIADOS 

 
 
No decorrer da visita é realizado orientações no que diz respeito às melhorias que o 

prestador deverá regularizar, e ao término da avaliação do RRP, será formalizado um 

relatório com os pontos fortes e pontos de melhoria. 

 

Caso não seja identificado evolução no próximo período será encaminhado um relatório para 

análise da Diretoria Executiva.  

Para que a avaliação seja realizada, a área de Relacionamento com a Rede Prestadora 

agendará a visita com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 

A classificação é definida através da pontuação obtida distribuindo-se da seguinte forma: 

 

NOTAS 
PERIODICIDADE DAS 

VISITAS 
SCORE 

91 - 100 Anual Ouro 
71 - 90 Anual Prata 

51 - 70 Anual Bronze 

31 - 50 Anual Branco 

 



 

Torna-se importante o comprometimento e o empenho de todos os prestadores de serviços 

para que, em conjunto com a Operadora de Saúde Unimed Jaboticabal, busquem a 

qualificação e a excelência no atendimento aos beneficiários. 

 

6. PENALIDADES 
 

Após a tabulação da pontuação dos scores, será analisado se o prestador de serviços 

melhorou a categoria ou diminuiu o selo. Para os prestadores que diminuírem a pontuação 

do selo por dois anos consecutivos, NÃO será aplicado o reajuste no próximo ano. Para os 

Recursos Próprios quando a pontuação do selo diminuir, a gerência dos recursos próprios 

será comunicada e caberá a ela as penalidades. E para os Cooperados/Credenciados que 

diminuírem a pontuação, a relação será encaminhada para a Diretoria da Unimed 

Jaboticabal para análise e aplicação de penalidades cabíveis. 

  

7. RECONHECIMENTO 
 

Através da pontuação obtida a Operadora de Saúde Unimed Jaboticabal reconhece a 

qualificação dos prestadores com emissão, divulgação e a entrega de selos de 

reconhecimento de acordo com o score alcançado, a ser fixado no estabelecimento para 

divulgação aos seus clientes. 

 

8. INCENTIVOS NÃO-FINANCEIROS/ CAPACITAÇÕES 
 

De acordo com os resultados obtidos nas auditorias, os prestadores serão classificados em 
categorias assistenciais, quais sejam, em ordem decrescente de qualificação: Ouro, Prata, 
Bronze e Branco; que apontarão quanto à periodicidade da realização de novas auditorias, 
além indicarem o nível assistencial no qual está inserido.  
 
Também são oferecidos treinamentos e capacitações técnicas em atendimento à Rede 
Prestadora para suas secretárias.  
 
Ressalta-se que o incentivo não tem caráter discriminatório, mas visa reconhecer as boas 
práticas desempenhadas pelos prestadores que logram atingir a excelência assistencial. 
 

 
9. RESCISÃO DE CONTRATO  

 
A rescisão contratual do prestador pode ocorrer por vontade e iniciativa da Operadora de 

Saúde Unimed Jaboticabal em decorrência dos resultados de auditorias, não conformidades 



 

registradas, descumprimento de cláusulas contratuais por parte do prestador, não atualizar 

as documentações obrigatórias e não apresentar produção dentro de um ano. 

 

Antes de iniciar o processo de rescisão contratual, a Operadora de Saúde Unimed 

Jaboticabal esgotará todas as possibilidades de comunicação como prestador, 

encaminhando as notificações e aguardando o seu retorno. 

 

A rescisão contratual, igualmente, pode se dar por iniciativa e solicitação do prestador, 

cumprindo-se o período previamente definido no contrato de aviso prévio, providenciando a 

parte que der causa a rescisão contratual. 

 

 
10. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DA REDE PESTADORA 

 
Anualmente a Operadora de Saúde Unimed Jaboticabal realiza pesquisa, que avalia a 

satisfação dos prestadores para com a Operadora.  

 

A coleta de dados é realizada pela área de Relacionamento com a Rede Prestadora, que 

compila a informação e direciona para o Departamento do Marketing, que valida as 

informações e as retorna para a área de Relacionamento com a Rede Prestadora que as 

apresenta para a Diretoria Executiva para possíveis providências.  

 

11. PRONTUÁRIOS MÉDICOS 
 
Cabe ao profissional o dever de elaborar e arquivar o prontuário para cada paciente a que 

assiste. 

O prontuário tem ampla aceitação e utilização no meio médico. Entretanto, é frequentemente 

usado de modo impróprio. Algumas irregularidades, em seu preenchimento, podem ter 

efeitos danosos para o doente e para o médico. 

 

Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar 

permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele ou seu representante 

legal, permitam o fornecimento de cópias autênticas das informações a ele pertinentes; 

Ressalta-se a importância dos arquivos, tendo como função manter, organizar, arquivar e 

preservar os prontuários dos beneficiários em condições de segurança e sigilo. 



 

 

As anotações no prontuário ou ficha clínica devem ser feitas de forma detalhada, legível, 

permitindo, inclusive, identificar os profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente. 

Além disso, o médico está obrigado a assinar e carimbar ou, então, assinar, escrever seu 

nome legível e sua respectiva inscrição no CRM. É importante enfatizar que não há lei que 

obrigue o uso do carimbo. Nesse caso, o nome do médico e seu respectivo CRM devem 

estar legíveis.  

  

Os documentos gerados no pronto-socorro e no ambulatório deverão ser arquivados junto 

com o prontuário, em caso de internação hospitalar. Não se justifica registrar e arquivar 

separadamente os documentos gerados no pronto-socorro, posto que os atendimentos 

feitos neste setor devem ser registrados com anamnese, diagnóstico e resultados de 

exames laboratoriais, se porventura efetuados, terapêutica prescrita e executada, bem como 

a evolução e alta. 

 

11.1 O QUE NÃO DEVE SER FEITO NO PRONTUÁRIO 
 

Escrever à lápis; 

Usar líquido corretor; 

Rasuras; 

Deixar folhas em branco; 

Fazer anotações que não se referem à paciente. 

 

 
11.2 TEMPO DE ARQUIVAMENTO 

 
É norma legal os documentos médicos em suporte de papel serem arquivados por tempo 

não inferior a vinte anos, a partir da data do último registro de atendimento do paciente. Nos 

casos de hospitais-maternidade, os prontuários de parto serão arquivados por dezoito anos, 

conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Artigo 10).  

 

Por sua vez, laudos de exames complementares de imagem e a própria imagem em si, por 

serem documentos integrantes de prontuários, devem seguir as mesmas regras atribuídas 

a guarda de prontuários, segundo o Parecer CFM nº 10/2009, porém a responsabilidade de 

guarda do médico ou do estabelecimento que produziu o exame cessa com a entrega, 



 

mediante protocolo, da imagem e respectivo laudo ao paciente, devendo no entanto arquivar 

uma via do laudo.  

 

Findo o prazo legal, o original poderá ser substituído por outros métodos de registro que 

possam restaurar as informações nele contidas (Lei n.º 5.433/68; Resolução do CFM n.º 

1.821/07; Parecer CFM n.º 23/89), isto é, arquivados eletronicamente em meio óptico, 

magnético ou microfilmado, para manutenção permanente. 

 

11.3 QUALIDADE DOS ARQUIVOS MÉDICOS 
 
No caso de instituições hospitalares, ressalta-se a importância dos arquivos 

médicos por se tratar de arquivos especializados, tendo a função maior de 

recolher os prontuários dos pacientes, organizar, arquivar, preservar e disponibilizar o 

acesso ao corpo clínico, administrativo e ao próprio paciente ou 

seu representante legal por meio de pesquisa, empréstimo e reprodução das informações 

neles contida. 

 

Sua forma estrutural vai depender do porte do hospital, se público ou 

privado ou até mesmo do modelo de gestão administrativa. Pode, ou não, ser 

dividido em seções, pode, ou não, absorver a função do controle do fluxo dos 

prontuários dos pacientes. 

 

Cabe ao profissional o dever de elaborar e arquivar o prontuário para cada paciente a que 

assiste. 

 

Os dados que compõem o prontuário pertencem ao paciente e devem estar 

permanentemente disponíveis, de modo que, quando solicitado por ele ou seu representante 

legal, permitam o fornecimento de cópias autênticas das informações a ele pertinentes; 

 

Ressalta-se a importância dos arquivos, tendo como função manter, organizar, arquivar e 

preservar os prontuários dos beneficiários em condições de segurança e sigilo. 

 

Os prontuários devem ser avaliados quanto a qualidade de seus registros. Deve ser efetuada 

verificação continuada de requisitos obrigatórios como a identificação do paciente, exame 



 

físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses 

diagnósticas, diagnóstico definitivo, tratamento efetuado e evolução diária, quando 

aplicáveis.  

 

 
12. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO 
   

Todas as informações referentes ao estado de saúde do beneficiário - situação clínica, 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e dados de carácter pessoal - são confidenciais, 

durante e mesmo após o término do contrato. Contudo, se o beneficiário consentir por escrito 

e com reconhecimento de firma e não houver prejuízo para terceiros, ou a lei assim o 

determinar, podem estas informações serem utilizadas.  

 

Caso a solicitação seja por terceiro deve constar procuração por escrito e reconhecimento 

de firma pelo beneficiário. Este direito implica a obrigatoriedade do sigilo profissional, a 

respeitar pelos profissionais que desenvolvem atividades nos serviços de saúde. Inclusive o 

sigilo das informações é cláusula obrigatória em contrato que rege as relações da Operadora 

Unimed Jaboticabal com os seus prestadores.  

 

O sigilo profissional, que visa preservar a privacidade do indivíduo, deve estar sujeito às 

normas estabelecidas na legislação e no Código de Ética do Conselho pertinente, 

independente do meio utilizado para o armazenamento dos dados no prontuário, seja em 

meio eletrônico ou físico. 
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