
 
 
 

 
Porto Alegre, 06 agosto de 2014. 

À Diretora Mirian Fochi 
 
Prezada Senhora, 
 
As inconsistências na rede de Prestadores Credenciados pela CASSI para atendimento 
de seus participantes é um dos assuntos mais preocupantes e o mais reivindicado por 
todos. 
 
Apesar das dificuldades, que são do conhecimento de todos, consideramos de vital 
importância à manutenção do atual quadro de prestadores. Daí a pergunta: 
Por que os profissionais solicitam descredenciamento? 
 
As causas são diversas, mas constatamos que duas são as que mais se repetem: 
 
a) Falta de acompanhamento aos profissionais na cobrança de faturas, sistema de 
informatização precário e sem assistência adequada. 
 
b) GLOSAS, geradas quase sempre, em decorrência do item "a", agravadas por outros 
mais, como por exemplo, devolução de todo faturamento mensal, por inconsistência de 
dado burocrático, que poderia ser resolvido com um telefonema esclarecedor ou 
correspondência informativa em tempo hábil. 
 
Na humilde opinião dos integrantes deste Conselho, acredita-se que com um 
acompanhamento efetivo no momento da GLOSA, independentemente do valor e 
procedimento, em que se falaria com o prestador e o auxiliaria a sanar o problema, 
orientando-o para situações futuras, o número de descontentes diminuiria 
consideravelmente. 
 
Implicações para CASSI: 
 
a) Ter que disponibilizar mão de obra para a tarefa de acompanhamento; 
 
b) Aperfeiçoar seu sistema, para que as glosas sejam detectadas no ato em que 
acontecem e para contato imediato com o prestador; 
 
c) Fazer com que a informatização e sua instalação/assistência cheguem até o 
consultório do credenciado de maneira ágil e eficaz; 
 
d) Melhorar de forma efetiva, os canais de comunicação com os prestadores, mantendo-
os bem informados sobre os assuntos de seu interesse e com os seus cadastros 
atualizados. 
 
 
 
 
 
 
 



Vantagens para CASSI: 
 
ECONOMIA com mão de obra que hoje investe nos Credenciamentos, para logo mais 
correr atrás dos descredenciamentos por insatisfação e falta de pagamento. 
 
SATISFAÇÃO dos assistidos que, se não contarem com a rede ideal, pelo menos terão a 
possível, com bom atendimento. 
 
No RS, desenvolvemos amplo trabalho, criando os Agentes Facilitadores, colegas 
voluntários, que atuam em suas comunidades em contato direto com profissionais e com 
a CASSI, no intuito de amealhar novos Credenciamentos, bem como manter a rede 
atual. 
 
O retorno que recebemos dos mesmos, além do sucesso na busca de novos 
Credenciamentos, tem apontado situações recorrentes, que comprometem ou até 
inviabilizam o seu trabalho. 
 
Os Conselheiros das CliniCASSI e vários colegas também  se manifestam sobre o que 
constatam como causas da não adesão dos profissionais ou o seu pedido de rescisão 
contratual. 
 
No intuito de colaborar, elencamos abaixo as principais 
observações/demandas/reclamações: 
 
a) O valor da consulta médica já é considerado razoável pela maioria, não constituindo 

motivo atual de queixas, com exceção dos profissionais de determinadas 
especializações (ex: endocrinologistas, pediatras, outros); 

 
b) O valor da sessão psicoterápica é considerado abaixo de qualquer parâmetro (menor 
do que uma taxa de limpeza doméstica), sendo motivo de recusa imediata da proposta; 
 
c) Idem para fisioterapia; 
 
d) Idem para nutrição; 
 
e) Alguns profissionais no início de carreira ainda submetem-se a prestar serviços, com 
a finalidade de formar uma carteira de clientes, mas são cada vez mais raros; 
 
f) As tabelas dos demais serviços, principalmente médicos, são grande motivo de 
contestação e de propostas ao paciente para cobrança de diferença; 
 
g) A tabela de anestesia é contestada com veemência pelos participantes, pois sendo 
objeto de ressarcimento no sistema de Livre Escolha, os valores abonados são 
insignificantes. 
 
f) GLOSAS. 
 
Na expectativa de colaborar e sempre com o intuito de melhorar a prestação de serviços 
e fortalecer nossa CASSI, este Conselho permanece à disposição dessa Diretoria, 
 
Atenciosamente, 
 
____________                                             ________________ 
Ricardo Maeda                                             Décio José Mezacasa 
Coordenador                                                 Secretário 


