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Vivemos, atualmente, um período de sérias restrições orçamentárias, que obrigam a CET a
estabelecer estratégias de reestruturação e maior controle em suas despesas, incluindo a
prestação dos serviços médicos e odontológicos.
Em face desse cenário, a Diretoria da CET, com o objetivo de manter a qualidade da prestação
desses serviços, associada à necessidade de adotar controle da gestão econômica financeira do
PAMO, efetuou a contratação da Haptech Soluções Inteligentes Ltda.
Dessa forma, estão sendo definidas diretrizes que embasarão os projetos e ações a serem
implantadas por GRH/DCP, que preveem, dentre outras, o redimensionamento da Rede
Credenciada em Assistência Médica e Odontológica, envolvendo a inclusão de novos
prestadores, implantação de modelo de referenciamento e adoção de medidas de controles em
consultas e exames.
A Companhia está ciente que as mudanças realizadas até o momento geraram alguns
desconfortos em razão de anteriormente não haver controle de utilização/autorização, e que, após
o período de implantação do novo sistema, tanto os prestadores da rede credenciada quanto os
usuários se adaptaram sem perda de qualidade.
Oportuno destacar que com a implantação de controle do novo modelo, ocorreram apenas 10
descredenciamentos sendo:
Assistência Médica:
Delboni – Laboratório
Embrioconsult – Genética
Renato Gil – Ginecologia
Edson Assêncio – Psicologia
Haia R. Rother – Dermatologia
Postura Vital – Fisioterapia
COT – Ortopedia
Assistência Odontológica:
Marta Menezes
Miriam da Graça
Valkiria S. P. Ganança
Ressaltamos que o PAMO continua composto por uma Rede de 516 prestadores e que as
alterações são necessárias e sempre pautadas na qualidade dos serviços.
A colaboração de todos é fundamental, qualquer informação sobre a REDE CREDENCIADA,
coberturas e procedimentos previstos nas Normas da Agencia Nacional de Saúde, devem
ser solicitadas diretamente ao PAMO.
OCORRENDO DÚVIDA LIGUE PAMO – Fone 3030-2378
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