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GESTÃO DE REDE PRESTADORA 



REDE PRESTADORA 

DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

É preciso fazer sua 

gestão!!! 
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“ A rede de prestadores das 
operadoras é muito desorganizada, as 

operadoras não tem idéia de 
construção de rede. Esta 

desorganização gera custos .“ 

Dr. João Luiz Barroca de Andréa 

             Ex Diretor do Deptº de Saúde Complementar do Min Saúde 
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“...Várias estratégias têm sido buscadas no sentido 
de conciliar estes vetores aparentemente 

contraditórios e colocá-los em uma mesma linha de 
interação. Racionalização assistencial, buscando 
associar prevenção e promoção à saúde, maior 

eficiência, eficácia e efetividade dos serviços 
assistenciais e combate ao desperdício, é a lógica 

que permeia todas estas estratégias, dentre as quais 
destaca-se, como proeminente, a boa administração 
da Rede de Serviços de Saúde. Afinal nenhum outro 
componente dos  Planos de Saúde joga papel mais 
relevante que o desempenho da Rede de Serviços, 
seja na percepção da qualidade pelos clientes, seja 

no impacto sobre os gastos para os gestores...” 
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REDE ASSISTENCIAL 

É o conjunto de serviços de assistência à saúde, 

articulados em distintos níveis de complexidade 

tecnológica e operacional, que se organizam a 

partir da caracterização das situações de saúde e 

dos problemas definidos como prioritários dentro 

de um determinado grupo populacional. 

 

(Em consonância com o mercado e a aspiração 

do cliente). 
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UM SISTEMA OU PLANO DE SAÚDE (público ou 

privado) COM UMA REDE ASSISTENCIAL RUIM, 

NÃO RESISTE POR MUITO TEMPO.  

É FADADO AO FRACASSO ! 

 

 A PROPAGANDA NÃO 

RESISTE AO CONFRONTO 

COM A REALIDADE. 
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CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DE REDE 

ASSISTENCIAL 

 Planejamento de Rede Assistencial; 

 Identificação das demandas e necessidades da 
clientela; 

 Levantamento geo-logístico da distribuição da 
clientela; 

 Levantamento das características e complexidade 
da rede; 

 Levantamento epidemiológico ; 

 Definição do Modelo Assistencial; 

 Definição da Cesta de benefícios. 
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REDE DE SERVIÇOS SEM GESTÃO 

CARACTERÍSTICAS 

 Inchada com excesso de prestadores em determinadas 
especialidades e serviços; 

 Claros de cobertura em outras especialidades e serviços; 

 Dissociação entre a distribuição dos Clientes e distribuição dos 
Prestadores; 

 Muitos Prestadores com baixa produção e desinteressados; 

 Relação de Prestadores desacreditada, muitos relacionados não 
mais atendem; 

 Relacionamento Operadora X Prestador  não - parceira; 

 Clientes insatisfeitos. 
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MOTIVOS QUE DETERMINAM CRESCIMENTO DA 

REDE DE SERVIÇOS 

 Falta de modelo assistencial definido; 

 Pressão para incorporar as novas tecnologias ao Plano; 

 Pressão política para contratação de serviços e 

prestadores; 

 Pressão de clientes para colocar na rede, os serviços e 

profissionais conhecidos por estes; 

 Crença de que quanto mais melhor. 
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CARACTERÍSTICAS DESEJADAS DA REDE 

ASSISTENCIAL CONTRADA 

 Adequada do ponto de vista da quantidade, da 

qualidade e da cesta de benefícios oferecidos pelo 

Plano ou Sistema; 

 Regionalizada - distribuída nas proximidades do local 

de trabalho e/ou moradia, considerando as condições 

de transporte; 

 Hierarquizada - considerando os diferentes níveis de 

complexidade; 

 Porta de entrada definida junto a rede e clientes;  
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CARACTERÍSTICAS DESEJADAS DA REDE 

ASSISTENCIAL CONTRADA 

 Rede baseada em princípios de Referência e Contra-
referência; 

 De fácil acesso e alta resolutividade no atendimento 
aos clientes; 

 Ágil na circulação de informações; 

 Regras do jogo bem definidas e acordadas; 

 Parceira; 

 Preços e forma de remuneração bem ajustados e 
acordados.  
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DIMENSIONAMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO 

EXEMPLO : MÉDICO 

Plano de 
saúde 

A 

B 

C 

D 

Nº 
usuários  

Nº 
médicos  

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

163 

327 

1.110 

1.786 

Usuários/
médico  

Tendência 
dos Custos 

Nível de 
Competitividade 

614 

306 

90 

56 

Fonte: Prof. Afonso Matos/dez/04 
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 Priorizar atendimento de risco de vida, ao sofrimento agudo 
intenso, ao pré-natal, ao parto e à puericultura;  

 Programar de forma ativa o atendimento aos portadores de 
doenças crônico degenerativas; 

 Programar ações de educação, prevenção e promoção à 
saúde; 

 Projetar quantitativamente e qualitativamente rede 
regionalizada e hierarquizada; 

 Monitorar indicadores de saúde, de serviços, de custos e de 
qualidade dos serviços; 

 Selecionar permanentemente os prestadores de serviços, 
estabelecendo a parceria com os mesmos; 

 Estabelecer com os clientes relações de parceria e, se 
possível,  co-participação  

A REDE - DIRETRIZES 
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• Portaria MPAS 3046 de 20/06/82; 

• Portaria MS nº 1101/GM/2002 –  

www.saude.gov.br;  

• Anais do 2º Congresso Nacional de 

Assistência à Saúde nas Empresas - 

Salvador/BA/1998 ;  

• Série histórica do próprio Plano ou outros 

Planos Similares; entre outros 

PARÂMETROS PARA FORMAÇÃO DE REDE 
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A forma de medir uma rede é feita através do “Índice de 

Suficiência”, que é a resultante da divisão do número de 

prestadores pelo número de usuários, multiplicado por 1.000 

(mil). 

IS =                                                                                 X  1.000 
Número de prestadores 

Número de Usuários 

Algumas operadoras ao invés de multiplicar  por 1.000, 

entendem que a resultante da divisão acima colocada, deve ser 

multiplicada por 700. 

Aceita-se como bom, o ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA que varia 

entre 25 e 35 .  É importante, porém, frisar que o número ideal é 

aquele estabelecido pelas características de cada Sistema ou 

Plano de Saúde e a forma pela qual o mesmo é vendido. 

ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA - IS 
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ÍNDICE DE SUFICIÊNCIA - IS 
 

O PE R A D O R A  IS U SU Á R IO S C O N T R A T A D O S 

Sul A m érica  17,55 940.000 16.500 

B radesco  15,00 1 .200.000 18.000 

A m il 6 ,62 725.000 4.800 

Sabesprev 65,75 73.000 4.800 

FC E SP  52,25 190.000 9.400 

P irelli 40,00 10.000 400 

PSS/Phillips 38,00 20.600 760 

G E A P/B rasil 36,50 810.000 29.600 

FU N B E P  270,70 37.752 10.211 

Fonte: Pesquisas D iversas –  ano de 1999   
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CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E 
AVALIAÇÃO  NA CONTRATAÇÃO DA 

REDE 
A contratação e descredenciamento de 

prestadores é um processo.  É uma 

“obra inacabada”, sempre existe a 

possibilidade de contratar um novo 

prestador, assim como é sempre 

necessário descredenciar alguém, 

depende do Sistema de Avaliação, 

Controle e Auditoria. 
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REDE PRESTADORA 

DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

É preciso fazer sua 

gestão!!! 
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PORQUE  

E PARA QUE 

 QUALIDADE  

NAS REDES  

ASSISTENCIAIS ? 
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Q U A L I D A D E  

É fazer o produto certo, de 

conformidade com padrões 

pré-estabelecidos, alcançar os 

resultados desejados e 

promover satisfação dos 

usuários. 
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O QUE É QUALIDADE  
                      EM SERVIÇOS? 
 
É saber atingir resultados que  

satisfaçam as metas do profissional,  

as necessidades e as  

expectativas do cliente.  
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E O QUE É QUALIDADE  
                   DE UM  SERVIÇO? 
 
•Defina o que é um bom médico ? 

• E o que é um hospital de “alta 

qualidade” ?  

• Você conhece algum serviço de “alta 

qualidade” ? 
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CARACTERÍSTICAS DE 
SERVIÇOS 

 
 Intangíveis (impalpável); 

 Variáveis; 

 Simultâneos;  

 Perecíveis. 
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Intangibilidade (impalpável) 
 

 Serviços não são tangíveis: contudo, há 

elementos TANGÍVEIS no serviço; 
 

 Serviços são visíveis: a técnica consiste 

em “tangibilizar” ou “visualizar” o serviço; 
 

 Serviços não permitem devolução: mas 

deixam marcas. A técnica consiste em tornar 

positiva a “marca” do serviço; 
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Variabilidade 

 

 A qualidade dos serviços varia de acordo 

com as pessoas envolvidas no serviço; 
 

 Padronização difícil; 
 

 Personalização Fácil e positiva 
 

 O serviço, no fundo, é uma experiência 

dinâmica. 
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Simultaneidade 

 
 A produção e o consumo de um serviço são 

simultâneos; 

 

 Não há uma segunda chance; 

 

 O cliente participa do serviço: é um co-

produtor e precisa ser educado sobre ele. 
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Perecibilidade 
 

 A demanda do serviço é dependente do 

tempo; 
 

 A tarefa mais difícil é administração da 

demanda de um serviço; 
 

 A oferta é fixa e a demanda é muito 

variável. 
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QUALIDADE 
PERCEPÇÃO DO USUÁRIO ENTRE 

BENS E SERVIÇOS 

0

20

40

60

80

100

locação de

automóveis

transporte refeição saúde consultoria

Envolvimento de bens e serviços

T
a

n
g

ib
il

id
a

d
e

 (
%

)

bens serviços 

 “Um bem ou serviço puro (100%) é raríssimo; 

 A grande maioria de produtos é uma combinação de bens e 

serviços”.     Fonte: ISO 9004-2 
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SERVIÇO 

ESPERADO  
QUALIDADE 

PERCEBIDA 

SERVIÇO 

PERCEBIDO  

 Tradição 

 Imagem 

 Aparência 

 Recomendações 

 Preço 

QUALIDADE 

TÉCNICA 

 Soluções  

 Conhecimentos 

 Equipamentos 

 Habilidades 

 
O QUE? 

SATISFAÇÃO 

OU 

INSATISFAÇÃO 

 Atitude  

 Tratamento  

   Personalizado 

 Cortesia 

 Importância dada 

   ao cliente 

 

QUALIDADE 

FUNCIONAL 

COMO? 
Moisés Warszawiak/junho 2011 



COMPLICADORES EM SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

 

 Estresse de pacientes e funcionários; 
 A dicotomia CLIENTE/PACIENTE; 

 As exigências do Serviço Médico; 

 O número de participantes do cenário: 

ausência de controle; 

 O número variáveis do sistema.    
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Foco no Cliente  
 

 

   Conheça seu cliente 
 

   Ouça, entenda e responda o que seu cliente precisa e 

 espera obter 
 

   Os clientes são guiados por SUAS necessidades e  

 expectativas 
 

   Suas expectativas mudam constantemente 
 

   Os clientes julgam os serviços prestados com base em 

 percepções leigas e resultados efetivos 
 

   Não existe uma “maneira melhor” para ouvir os   

      clientes, como não existe a possibilidade de dar 

      atenção às opiniões e idéias de todos eles 
 

   O único pecado mortal é não fazer nada. Moisés Warszawiak/junho 2011 



O profissional da Saúde é o principal  
  promotor da satisfação desde que: 

  

 Demonstre respeito ao cliente / paciente 

 Provenha atendimento rápido e cortez 

 Preste informações antes/durante/após o atendimento 

 (inclusive quanto ao risco x benefício)  

 Procure atender a um pedido não rotineiro ou   

   uma reclamação (com interesse)  

 Atenda com empatia, franqueza e proximidade (olho no olho) 

 Supra as carências médicas e psicológicas  

 Demonstre disposição, asseio e mantenha boa apresentação 
   

Quanto mais “momentos de verdade” maior é o risco para a  

imagem do serviço. (depende do relacionamento com o 

cliente/paciente) 
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Momentos de verdade  

 
 
 

 

 

São momentos em que o cliente 
entra em contato com o serviço e 
em que suas expectativas e 
necessidades são atendidas ou não.          
 
Fonte: Jan Carlzon 
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Por isso, temos que  

 procurar dar aos nossos  

  clientes ... 

Transformar verdades em pontos fortes 
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E evitando a qualquer custo... 

Transformá-los em oportunidades de melhoria 
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Por que os Clientes mudam de serviço? 

(Pesquisa da XEROX)   

Baixa Qualidade da Atenção Recebida 

    = 70%; 

Falta de AtençãoPersonalizada = 30%; 

Qualidade do Produto = 30%; 

Qualidade do Serviço = 70%. 
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Há somente uma definição 
válida para o objetivo central 
de qualquer negócio:  
 
Criar e manter uma clientela ! 
 
    Peter Drucker 
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