EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA PROPOSTA DE ALTERAÇÕES PARA A
MINUTA DA RN EM CONSULTA PÚBLICA Nº 54 DA ANS
As sugestões de alterações na minuta da futura RN, ora em consulta pública, sob número 54
da ANS, pretendem criar um ponto de equilíbrio entre a monitorização proposta pela ANS
para os prestadores de serviços e a monitorização proposta para avaliar as operadoras. O
objetivo destas sugestões é aumentar a observação sobre as operadoras, equilibrando o
resultado final, que expressará com maior fidedignidade esta convivência operacional.
Na minuta da RN proposta pela ANS o I-QUALISS tem em sua composição total o número
de 26(vinte e seis indicadores), podendo variar de acordo com as especificidades dos
hospitais, mas nunca sendo inferior a 16(dezesseis) indicadores.
Nesta mesma proposta, em consulta pública, a ANS reserva para as operadoras um
montante de 6(seis) indicadores, sendo que destes, 2(dois) indicadores envolvem os
prestadores(I-MESC e I-ACRED).
Desta forma, há um desequilíbrio marcante no tocante a quantidade e intensidade da
monitorização do desempenho e qualificação dos prestadores em relação ao desempenho e
qualificação das operadoras de planos de saúde.
Nesta sugestão de alterações, é proposta a manutenção de um dos índices (I-QUALISS)
para os prestadores e a criação de outro índice para operadoras, o Índice de Conformidade
Operacional (I-COP), com 16(dezesseis) a 26(vinte e seis) indicadores, para proporcionar
uma visão igualitária dos participantes desta relação, permitindo uma melhor conceituação
da postura operacional não só dos prestadores, como de cada operadora.
Cabe citar que em vários indicadores sugeridos para compor o índice das operadoras, os
dados necessários, fazem parte do TISS 3.0, já regulamentado pela ANS, que em breve
entrará em vigor.Caberá a ANS, apenas compilar os dados trocados entre os prestadores e
operadoras, já que a nova versão do TISS 3.0 foi formatada com esta finalidade. Assim
sendo, em termos de operacionalização, não existe razão para que os indicadores agregados
ao I-COP, não possam ser utilizados, a partir da entrada em vigor da RN 305.

Sugestões para a consulta pública Nº 54 da ANS
RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN Nº XX, DE XX DE XXXXX DE 2014.
Estabelece as regras gerais para monitorização da manutenção das boas práticas no
relacionamento entre as operadoras de planos privados de assistência à saúde e seus
prestadores de serviços de saúde
Art. 1º Esta Resolução Normativa – RN estabelece as regras gerais de monitoramento da
manutenção das boas práticas no relacionamento entre as operadoras de planos privados de
assistência à saúde e seus prestadores de serviços de saúde.
Art. 2º Submetem-se ao disposto nesta RN todas as modalidades de operadoras de planos
de saúde, e através delas, as administradoras de benefícios.
Art. 4º As operadoras de planos de saúde serão monitoradas pelo Comitê de Boas Práticas
entre Operadoras e Prestadores - COBOP, periodicamente, quanto à utilização de boas
práticas no relacionamento com sua rede de prestadores de serviços de saúde.
Art. 5º Fica criado o Índice de Conformidade Operacional das Operadoras (I-COP), cuja
finalidade é consolidar os resultados dos indicadores que exprimem a operacionalização da
relação das operadoras com os prestadores de serviços.
Indicadores que obrigatoriamente farão parte do I-COP.
§ 1º Índice de Conformidade da Contratualização (I-CC), cuja finalidade é consolidar os
resultados do Relatório de Conformidade Contratual (RCC) de maneira quantitativa para
cada operadora de planos de saúde. Para fins de monitoramento dos instrumentos jurídicos
firmados com a rede prestadora de serviços, as operadoras de planos de saúde ficam
obrigadas a enviar periodicamente o RCC.
O RCC consiste em relatório elaborado por empresa independente de auditoria,previamente
autorizadas pela ANS, contratada pelas operadoras de planos privados de assistência à
saúde, para a verificação da existência de cláusulas definidas pelo COBOP.
As operadoras de planos de saúde deverão manter em seus registros por, no mínimo, 5
(cinco) anos, os documentos comprobatórios relativos ao RCC.
§ 2º Indicador MESC (I-MESC), cuja finalidade é a avaliação da existência de
claúsula não obrigatória de métodos extrajudiciais de solução de
controvérsias (MESC), tais como, conciliação, mediação e arbitragem, realizadas por
câmaras técnicas judiciais ou por qualquer entidade acordada entre as partes, nos
instrumentos jurídicos firmados entre as operadoras de planos privados de assistência à
saúde e a rede prestadora de serviços de saúde.
§ 3º Índicador de Remuneração por Critérios de Qualidade (I-RCQ), para fins de
monitoramento da utilização, pela operadora, de incentivos financeiros aos prestadores,
vinculados à adoção de boas práticas, desfechos clínicos e excelência no atendimento a
padrões e protocolos. Este indicador será baseado na diferença entre a média dos reajustes
por critérios de qualidade que a operadora concedeu a rede prestadora e a média dos
reajustes sem ser baseada em critérios de qualidade concedido à mesma rede prestadora no
mesmo espaço de tempo.

§ 4º Indicador de Acreditação de Operadoras (I-ACROP), cuja finalidade é valorizar a
existência de certidões de acreditação, nos moldes da RN nº 277, de 4 de novembro de
2011,
§ 5º. Indicador de Prazo Médio de Pagamento (I-PMP), cuja finalidade é verificar o tempo
médio decorrido entre a apresentação da conta a efetiva realização dos serviços pelo
prestador de serviço e seu efetivo pagamento por parte da operadora.
§ 6º. Indicador de Estabilidade da Rede de Prestadores (I-REDE), cuja finalidade é verificar
o grau de estabilidade da rede assistencial das operadoras,considerando a movimentação
dos prestadores de serviços de saúde ao longo do tempo.Este indicador deverá levar em
conta a densidade de usuários de cada operadora por região.
Primeiro parágrafo: A valorização dos indicadores do I-COP e elaboração do pontuação
final de cada operadora, será baseada nos critérios a serem formulados pelo COBOP.
Segundo parágrafo: Os indicadores constantes do I-COP que utilizarem dados de
transações entre prestadores e operadoras serão monitorados através das informações
trocadas através do sistema TISS 3.0, conforme estabelecido pela RN 305.
Art. 6º Fica criado o Índice de Qualificação dos Prestadores(I-QUALIP), cuja finalidade é
consolidar os resultados dos Índices que exprimem o desempenho(I-QUALISS) e a
acreditação (I-ACREDP) dos prestadores de serviços . A valorização do I-QUALIP será
definida pelo COBOP.
Índices que fazem parte obrigatória do I-QUALIP.
§ 1º Índice QUALISS (I-QUALISS) para a aferição da qualidade das entidades hospitalares
pertencentes à rede assistencial das operadoras de planos privados de assistência à saúde. O
I - QUALISS terá por base os indicadores essenciais definidos no Programa de
Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar –
QUALISS, conforme estabelecido na RN nº 275, de 1 de novembro de 2011.
Parágrafo único. A forma de envio e sua periodicidade devem obedecer à regulamentação
específica do programa QUALISS.A participação de outras entidades prestadoras de
serviços às operadoras de saúde no processo de avaliação objeto desta resolução,
acompanhará a abrangência do programa QUALISS da ANS.
§ 2º Indicador de Acreditação de Prestadores(I-ACREDP), cuja finalidade é levantar
valorizar a existência de certidões de acreditação,por entidades reconhecidas nacionalmente
e internacionalmente.
Parágrafo único: A valorização do I-QUALIP e elaboração do pontuação final de cada
prestador , será baseada nos critérios a serem formulados pelo COBOP
Art.7. Fica criado o Índice de Boas Práticas entre Operadoras e Prestadores (I-BPOP) para
fins de monitoramento do relacionamento entre as operadoras de planos privados de
assistência à saúde e sua rede de prestadores de serviços de saúde.
§ 1º O I-BPOP será composto por todos os índices estabelecidos pelos artigos 5 e 6 desta
Resolução Normativa.
Art. 8. Fica criado o Comitê de Boas Práticas entre Operadoras e Prestadores - COBOP,

de caráter consultivo, para o aprimoramento do monitoramento do relacionamento entre as
operadoras de planos privados de assistência à saúde e sua rede de prestadores de serviços
de saúde, e sob a coordenação da DIDES.
Parágrafo único. Compete à DIDES, por meio de norma específica, estabelecer as regras de
funcionamento do Comitê.
Art. 9. Norma específica da DIDES disciplinará o disposto nos artigos 4º ao 7.
Art.10. Esta Resolução Normativa entra em vigor em 180 dias a partir da data de sua
publicação.

Sugestões de indicadores que poderão compor o I-COP
A sigla TISS 3.0 indica que os dados podem ser obtidos nesta fonte.
Indicador de tipo de glosa por operadora - TISS 3.0
Indicador tipo de glosa de OPME por operadora – TISS 3.0
Indicador relação faturado/glosa de toda a rede por operadora – TISS 3.0
Indicador prazo médio para marcação da revisão de glosas – TISS 3.0
Indicador de prazo médio de pagamento das glosas – TISS 3.0
Indicador do prazo médio para autorização de senhas – TISS 3.0
Indicador do prazo médio de pagamento – TISS 3.0
Indicador da quantidade média de glosa integral de guia – TISS 3.0
Indicador do tipo de glosa integral de guia – TISS 3.0
Indicador do reajuste médio efetivado pela operadora à rede credenciada
Indicador do reajuste médio efetivo por mérito de qualidade à rede credenciada
Indicador de satisfação da rede prestadora de serviços por operadora
Indicador incidência descredenciamento da rede prestadora
Indicador de satisfação do cliente e a operadora – (ANS)
IDSS – (ANS)
Todos os indicadores do I-COP serão disciplinados pelo COBOP

