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Escolha o tipo de pesquisa:

simples

ou avançada

COMO PESQUISAR



PESQUISA SIMPLES
Mais rápida e prática

1. Selecione o estado
2. Selecione a cidade
3. Informe nome e/ou especialidade do credenciado
4. Clique em ‘Pesquisar’
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NOVIDADE:
Faça buscas por voz, 
clicando no ícone de 

microfone



PESQUISA AVANÇADA 
Para quem quer refinar a busca
1. Digite o CEP desejado - o endereço será preenchido 

automaticamente 
2. Selecione o estado 
3. Selecione a cidade 
4. Se não souber o CEP, digite o nome da rua
5. Digite o nome do bairro
6. Digite o nome ou parte do nome do credenciado
7. Selecione o código ou descrição do procedimento 
8. Selecione o tipo de estabelecimento
9. Selecione a especialidade
10.Clique em pesquisar

NOVIDADE:
Simplificamos a lista de 

especialidades  para 
facilitar a busca
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PESQUISA POR PROCEDIMENTO

1. Ao clicar no filtro procedimento e digitar pelo menos três 
caracteres, será exibida uma lista com os procedimentos 
cadastrados. 

2. Em seguida, ao selecionar um procedimento, as 
especialidades serão filtradas e a pesquisa mostrará os 
credenciados de acordo com este filtro. 

3. Para limpar o filtro, clique no “x” existente ao lado.
Filtrando as especialidades a partir da informação 

do procedimento desejado



RESULTADOS REDE DIRETA 
E INDIRETA

Os resultados de Rede direta e indireta 
serão exibidos nas abas correspondentes. 

NOVIDADE:

Agora é possível encontrar os 
credenciados da rede indireta 

Unimed dentro da nossa própria 
ferramenta.



RESULTADOS EM LISTA

1. Quantidade de registros pesquisados
2. Filtros utilizados na pesquisa
3. Compartilha um link com a pesquisa
4. Gera a lista no formato de impressão
5. Dados da pesquisa
6. Ações para registro da pesquisa
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Apresentação dos resultados em formato de lista



RESULTADOS NO MAPA
Visão pela localização geográfica
1. Cada símbolo da Saúde Petrobras é um credenciado da 

nossa rede credenciada própria
2. Cada símbolo da Unimed é um credenciado da nossa 

parceria de rede indireta Unimed
3. É possível aumentar e diminuir o zoom da imagem por 

meio das opções + e –
4. Ao clicar sobre um 

símbolo, as informações 
do credenciado serão 
exibidas



NENHUM CREDENCIADO ENCONTRADO

Direcionamento para informar 
inexistência de rede

Quando não houver resultados para a pesquisa, aparece um 
aviso com a opção de link para informar inexistência de 
rede, com direcionamento para o formulário específico do 
Fale Conosco, já direcionado para esse assunto.



FUNCIONALIDADES



TRAÇADO DA ROTA
Veja o caminho até o credenciado

1. No final da linha correspondente ao credenciado, 
clique no ícone de local, na coluna ‘Rota’

2. Outra opção é o botão ‘Traçar rota’, no pop-
up com os dados do credenciado, na visão 
por mapa

3. O Google Maps será aberto, com o endereço 
do credenciado como destino

4. Informe o endereço de origem para traçar a 
rota até o credenciado



COMPARTILHAMENTO DA LISTA
Encaminhe a relação completa de 
credenciados encontrados

1. Clique em ‘Compartilhar lista’ no canto superior 
direito da lista

2. Uma janela será aberta para compartilhar o 
conteúdo, com opção para copiar o link ou 
encaminhar por e-mail ou outro aplicativo



COMPARTILHAMENTO DO CREDENCIADO
Encaminhe os dados de um prestador 
específico

1. No final da linha correspondente ao credenciado, 
clique no ícone de compartilhamento, na coluna 
‘Compartilhar’

3. Uma janela será aberta para compartilhar o 
conteúdo, com opção para copiar o link ou 
encaminhar por e-mail ou outro aplicativo

4. Se enviado pelo celular, os dados do 
credenciado (nome, telefone, endereço 
etc.) serão enviados no corpo da 
mensagem, além do  link para a lista 
completa

2. Outra opção é o botão ‘Compartilhar’, no 
pop-up com os dados do credenciado, na 
visão por mapa



FORMATO DE IMPRESSÃO
Salve ou imprima a lista de 
credenciados encontrados

1. Clique em ‘Imprimir lista’

2. Uma janela com a lista em formato 
para impressão será gerada

3. Imprima ou salve em PDF



AVALIAÇÃO DO CREDENCIADO
Contribua para a qualidade da rede

1. No final da linha correspondente ao credenciado, 
clique no ícone de estrela, na coluna ‘Avaliar’

2. Na pesquisa de avaliação, informe seus dados
3. Avalie o credenciado, informando o motivo e 

incluindo um comentário
4. Nosso time irá tratar a avaliação e te dar um 

retorno



INDICAÇÃO DE NOVOS 
CREDENCIADOS
1. Clique no link do pop-up do canto superior direito 

do Busca Rede Credenciada

2. No Fale Conosco, selecione Beneficiário e 
preencha seus dados

3. Depois selecione o motivo (sugestão), assunto 
(rede credenciada) e categoria  (indicação de 
credenciado)

https://saudepetrobras.com/faleconosco


Acesse e confira o novo

BUSCA REDE
CREDENCIADA
buscarede.saudepetrobras.com.br

https://buscarede.saudepetrobras.com.br/
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