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Apresentação

O Caderno de Informação DIDES/GGSUS tem como objetivo apresentar as informações relativas 
à integração da Saúde Suplementar com o SUS e sobre o processo de Ressarcimento ao SUS, 
buscando, dessa forma, contribuir para maior conhecimento do setor de saúde do Brasil. 

Na integração dos setores público e privado da saúde, buscamos contribuir para o processo 
de planejamento e informação, bem como para a regulação das redes assistenciais de saúde 
suplementar e do SUS.

Dentro desse contexto de integração do sistema de saúde nacional, apresentamos o TISS 
– Sistema de Troca de Informações em Saúde Suplementar e o SIEPI – Sistema de Informações 
Epidemiológicas.

O TISS, programa em fase de implantação, destina-se à padronização das informações trocadas 
entre os prestadores de serviços de saúde e as operadoras. Representa um enorme avanço para o 
setor, trazendo benefícios a todos os atores do sistema de saúde suplementar. 

O SIEPI é um instrumento de captação de dados sobre a situação de saúde da população 
benefi ciária de planos privados de saúde e de produção de informações epidemiológicas para 
a tomada de decisão. 

O processo de Ressarcimento ao SUS está previsto na Lei nº 9.656/98, que em seu artigo 32 dispõe: 
“Serão ressarcidos pelas operadoras os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos 
contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou 
privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS”. 

Todo o processo de normatização do Ressarcimento ao SUS é de responsabilidade da ANS 
através da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES), e implementado administrativamente 
pela Gerência-Geral de Integração com o SUS (GGSUS). As resoluções RE DIDES nº 05 e RE 
DIDES nº 06 normatizam esses procedimentos.

As informações sobre o Ressarcimento são obtidas a partir do cruzamento de Cadastro de 
Benefi ciários de planos privados de assistência à saúde (SIB/ANS) com o cadastro de dados de 
atendimentos hospitalares na rede do SUS, utilizando o Sistema de Informações Hospitalares 
(SIH-SUS/DATASUS/MS).

Nesse relatório as informações disponibilizadas tiveram como base os dados referentes ao 
período de setembro de 1999 a dezembro de 2006 informados no Balancete Mensal do 
Ressarcimento-BMR e demonstram o total de atendimentos hospitalares identifi cados em 
benefi ciários de planos privados de assistência à saúde.

O presente Caderno apresenta informações sobre os valores físicos e fi nanceiros dos 
atendimentos identifi cados, assim como valores cobrados e pagos. São fornecidos também os 
valores partilhados por Unidade Federativa  e por Unidade prestadora de serviços de saúde.

Uma versão on line pode ser vista  no sítio da ANS (www.ans.gov.br) no item de menu 
“Informações em Saúde Suplementar”.
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A INTEGRAÇÃO COM O SUS

Art. 3º A ANS terá por fi nalidade institucional promover a defesa do 

interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando 

as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com 

prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento 

das ações de saúde no País.

Art. 4º Compete à ANS:

XIX - proceder à integração de informações com os bancos de 

dados do Sistema Único de Saúde;

Lei nº 9.961 de  28 de janeiro de 2000

Fazendo cumprir o explicitado na Lei nº 9.961 de 28 de janeiro de 2000, a Agência Nacional 
de Saúde busca dar continuidade a ações de Integração da Saúde Suplementar com o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Para fortalecer esta integração, a ANS realiza desde 2004 Encontros Regionais de Integração 
com o SUS envolvendo os representantes da ANS, do Ministério da Saúde, dos Governos 
Estaduais e Municipais, do Ministério Público, dos Conselhos de Saúde e representantes do 
Setor da Saúde Suplementar, tendo sido realizados vários Encontros e Ofi cinas desde então. 
O objetivo desses encontros é defi nir as bases para a construção de uma agenda comum de 
modo a aperfeiçoar o sistema de saúde nacional.

Ainda como parte desta busca por integração, a DIDES/GGSUS/ANS vem trabalhando pela 
implantação do TISS (Troca de Informação em Saúde Suplementar), uma proposta  de utilização 
de padrões já existentes e disponíveis em outros bancos de dados e sistemas de informações, 
permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas de informação em saúde hoje 
existentes, possibilitando melhorias na utilização das informações coletadas e atualizando o 
SIEPI (Sistema de Informações Epidemiológicas) de modo a disponibilizar informações sobre 
a Saúde Suplementar.

A integração entre o sistema público de saúde e a saúde suplementar é importante no sentido 
de permitir a articulação da regulação assistencial. Para tanto, é necessária a composição e 
organização da rede de serviços com os fl uxos claramente defi nidos, visando ao planejamento 
da oferta e da demanda de forma adequada às reais necessidades dos benefi ciários. Cabe 
ressaltar a necessidade da participação dos gestores estaduais e municipais, articulados pelo 
CONASS e CONASEMS, nesse processo de integração.

No que diz respeito à Informação em Saúde, é essencial a integração de informações com 
os bancos de dados da ANS e do Sistema Único de Saúde. A Informação em Saúde é uma 
ferramenta estratégica de integração ao SUS, pois é um poderoso instrumento gestor e 
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regulatório, que permite a construção de indicadores de qualidade para o sistema de saúde. 
Essas informações podem ser utilizadas para o planejamento e organização dos serviços 
da rede pública de saúde, na medida em que orientam os gestores do SUS na adequada 
distribuição de recursos físicos, fi nanceiros e humanos. As informações podem contribuir 
para a organização, o acompanhamento e a avaliação dos serviços de saúde. Além disso, é 
possível a construção de indicadores epidemiológicos que podem ser potenciais instrumentos 
de regulação, por permitirem a avaliação de aspectos ligados ao modelo assistencial e a 
qualidade de serviços de assistência à saúde no âmbito da saúde suplementar, assim como a 
forma de utilização dos recursos da saúde.

Quanto à regulação da oferta e demanda de serviços de saúde, o processo de Ressarcimento ao 
SUS é um importante instrumento de regulação por promover, preventivamente, a tutela dos 
benefi ciários de planos privados de assistência à saúde, desestimulando o descumprimento 
pelas operadoras dos contratos celebrados. Busca ainda impedir o enriquecimento injustifi cado 
das operadoras de forma a evitar o subsídio de atividades lucrativas com recurso público. 

E mais, como parte desse processo de integração com o SUS, a DIDES/GGSUS/GEPIN participou 
da elaboração do livro SAÚDE BRASIL 2006 – UMA ANÁLISE DA DESIGUALDADE EM SAÚDE,  
capítulo 5 “Diferenças no perfi l de mortalidade da população brasileira e da população 
benefi ciária de planos de saúde”, uma publicação do Ministério da Saúde.

Para o ano de 2007, pretende a GGSUS dar continuidade a esse processo com a realização 
de ofi cinas, congressos, seminários e encontros, bem como participar ativamente de outros 
eventos relacionados à saúde.

A ANS preocupa-se em criar canais de discussão no âmbito  do Ministério da Saúde e com as 
demais entidades representativas do setor, com vistas ao aprimoramento da agenda de um 
verdadeiro Sistema Nacional de Saúde.
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O RESSARCIMENTO AO SUS

Art. 32 Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1o do Art. 1o desta Lei, de acordo com normas a 

serem defi nidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde 

previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores 

e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, 

conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de 

Saúde - SUS.

Lei n° 9.961 de 2 de junho de 1998

O processo de Ressarcimento ao SUS, previsto no artigo 32 da Lei nº 9.656/1998, inicia-se a partir 
do cruzamento dos dados relativos aos atendimentos hospitalares realizados no Sistema Único de 
Saúde (SUS) com as informações do Cadastro de Benefi ciários de planos privados de assistência à 
saúde, constantes do banco de dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Nesse processo de cruzamento é estabelecida uma rotina de críticas, submetendo os dados a fi ltros 
que buscam identifi car os atendimentos  passíveis de ressarcimento por parte das operadoras.

Esses procedimentos identifi cados geram as Notifi cações de Benefi ciários Identifi cados (NBI) 
e as operadoras têm um prazo legal para efetuar impugnações a essas notifi cações.

As impugnações de caráter técnico são encaminhadas pela ANS à Secretaria de Assistência à 
Saúde (SAS), do Ministério da Saúde e as administrativas analisadas na própria Agência.

Dentre os principais motivos de impugnação de caráter técnico estão: procedimento 
considerado desnecessário; procedimento não realizado e quantidade do procedimento 
considerada desnecessária.

Quanto aos administrativos destacam-se: procedimento não está coberto pelo contrato; rede 
credenciada, contrato não cobre internação; cobertura parcial temporária; benefi ciário em carência; 
atendimento já pago pela operadora e usuário não é benefi ciário da operadora (homônimo).

Procedentes as impugnações, aquele atendimento é considerado fi nalizado e é arquivado.  

As impugnações indeferidas seguem o curso normal do rito processual, gerando ao fi nal a 
cobrança com emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), onde constam os valores a 
serem ressarcidos. A GGSUS/DIDES/ANS acompanha os prazos e o processo de recebimento 
de valores, solicitando inscrição de operadoras em dívida ativa, se necessário.

Os valores ressarcidos serão posteriormente partilhados entre o Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) e as entidades que prestaram o atendimento ao benefi ciário de plano privado de 
assistência à saúde, de acordo com a Portaria 168, MS-SAS, de 2001.
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No fl uxograma abaixo esquematizamos, de forma simplifi cada, como ocorre o processo do 
ressarcimento.
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O USO DO SUS POR 
BENEFICIÁRIOS DE PLANOS 
PRIVADOS DE SAÚDE

Aqui apresentamos duas tabelas com procedimentos e especialidades mais comumente 
encontrados entre os benefi ciários de planos de saúde quando utilizam os serviços de saúde 
na rede SUS.

Tabela 1 Procedimentos mais comuns entre os atendimentos identifi cados (1999 a 2005)

Descrição do Procedimento Principal da AIH
Total até dez 2005

Qtd. % do total

Parto normal 86.865 10,6

Cesariana 52.794 6,4

Curetagem pós-aborto 23.929 2,9

Entero infecções 21.665 2,6

Insufi ciência cardíaca 18.337 2,2

Diagnóstico e/ou primeiro atendimento em clínica médica 16.130 2,0

Crise asmática 15.650 1,9

Pneumonia em adulto 12.560 1,5

Tratamento em psiquiatria em hospital psiquiátrico - B 11.793 1,4

Intercorrências clínicas de paciente oncológico 10.552 1,3

Pneumonia em criança 9.887 1,2

Insufi ciência coronariana aguda 9.678 1,2

Avc agudo 9.372 1,1

Pielonefrite 8.898 1,1

Crise hipertensiva 8.759 1,1

Diabetes sacarino 8.593 1,0

Doença pulmonar obstrutiva crônica 7.567 0,9

Diagnóstico e/ou primeiro atendimento em clínica cirúrgica 7.215 0,9

Pneumonia do lactente 6.703 0,8

Diagnóstico e/ou primeiro atendimento em clínica pediátrica 6.492 0,8

Outros procedimentos 468.993 57,0

Sem procedimento 181 0,0

 822.613 100,0

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS - SIH/DATASUS/MS - BMR dez 2006
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Tabela 2 Especialidades mais freqüentes em internações de benefi ciários de planos de saúde no SUS 
(1999 a 2005)

Clínica da AIH
Total

Qtd. %

Cirurgia geral 257.874 31,35%

Clínica médica 255.646 31,08%

Crônico e FPT (fora de possibilidade terapêutica) 3.461 0,42%

Não identifi cada 1.629 0,20%

Obstetrícia 178.635 21,72%

Pediatria 79.489 9,66%

Psiquiatria 40.174 4,88%

Psiquiatria - hospital/dia 4.695 0,57%

Reabilitação 403 0,05%

Tisiologia 607 0,07%

Total 822.613 100,00%

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS - SIH/DATASUS/MS - BMR dez 2006
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OS BENEFICIÁRIOS

Tabela com o número de benefi ciários cadastrados registrados na ANS (2005) e o número de benefi ciários 
identifi cados no processo de ressarcimento, por ano (1999 a 2005). Importante assinalar que benefi ciário 
cadastrado se refere a vínculos com planos de saúde. Eventualmente o mesmo indivíduo possui mais de 
um registro em planos de saúde.

Tabela 3 Identifi cação de benefi ciários por UF/Ano (1999 a 2005)

UF
Qtd. de Benefi ciários 
Cadastrados

Quantidade de benefi ciários identifi cados por ano

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AC 14.244 11 71 120 127 266 179 99

AM 336.679 70 474 630 943 1.206 1.423 682

AP 31.412 11 74 99 86 107 146 59

PA 423.880 140 1.069 1.161 1.455 2.741 2.701 1.256

RO 53.479 42 213 253 269 252 305 184

RR 16.405 19 25 50 51 54 58 36

TO 32.213 52 199 240 304 357 401 174

Norte 908.312 345 2.125 2.553 3.235 4.983 5.213 2.490

AL 185.907 252 920 805 1.070 1.259 1.130 509

BA 1.146.304 3.136 8.240 4.891 5.801 6.781 6.673 2.692

CE 862.415 322 2.706 2.843 3.558 4.842 5.249 2.588

MA 193.818 199 1.113 1.200 1.394 1.463 1.668 710

PB 285.360 192 1.183 1.204 1.490 1.775 1.938 946

PE 951.064 1.011 4.091 3.064 3.541 4.035 4.619 2.311

PI 116.813 59 618 693 835 928 1.027 588

RN 293.387 197 1.157 1.134 1.492 1.587 1.748 927

SE 156.128 199 470 341 593 835 734 384

Nordeste 4.191.196 5.567 20.498 16.175 19.774 23.505 24.786 11.655

ES 703.110 622 2.173 1.968 2.932 3.785 3.591 1.832

MG 3.490.835 3.937 13.209 16.980 21.848 24.772 22.908 9.963

RJ 4.524.281 3.109 11.097 10.187 11.974 16.458 17.822 8.616

SP 16.005.865 15.814 49.460 36.722 38.301 53.891 70.484 32.007

Sudeste 24.724.091 23.482 75.939 65.857 75.055 98.906 114.805 52.418

PR 1.744.004 2.431 8.573 9.200 9.959 10.939 10.283 4.308

RS 1.280.253 2.310 8.636 9.033 10.013 11.420 10.963 4.532

SC 883.325 756 3.137 3.982 4.280 4.428 4.532 2.455

Sul 3.907.582 5.497 20.346 22.215 24.252 26.787 25.778 11.295

DF 668.494 67 1.425 1.547 1.827 2.190 2.636 1.190

GO 470.505 156 1.349 1.947 2.807 3.083 3.445 1.492

MS 269.743 94 661 761 1.199 1.560 1.599 600

MT 218.696 81 550 623 935 1.294 1.418 505

C. Oeste 1.627.438 398 3.985 4.878 6.768 8.127 9.098 3.787

Não 
Identifi cada

1.168 2 4 13 14 3 0 0

Total 35.359.787 35.291 122.897 111.691 129.098 162.311 179.680 81.645

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS/SIH/DATASUS/MS-BMR dez 2006
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A ANÁLISE

Aqui um resumo das fases em que se encontram os atendimentos identifi cados após o processo 
de análise do ressarcimento ao SUS.

Nota: Os números apresentados representam a fotografi a de um determinado momento no sistema. Inclusões ou 
cancelamentos modifi cam os números em períodos diferentes. 

Fonte: ANS-BMR dez. 2006
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Nota: Os números apresentados representam a fotografi a de um determinado momento no sistema. Inclusões ou 
cancelamentos modifi cam os números em períodos diferentes. 

Fonte: ANS-BMR dez. 2006
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A PARTILHA

Art. 14 Os valores ressarcidos pelas operadoras à ANS serão creditados 

ao Fundo Nacional de Saúde, à unidade prestadora do serviço 

ou à entidade mantenedora, de acordo com ato da Secretaria de 

Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde.

Resolução 06 (RE nº 06) de 28 de março de 2001

Valores partilhados por entidade prestadora e Fundo Nacional de Saúde, 2005 e 2006, com o  
valor consolidado; abaixo, a partilha por unidade da federação.

Tabela 4 Destino do repasse dos valores ressarcidos

Destino do repasse dos valores ressarcidos 2005 2006
Total já partilhado 

desde 2000

Fundo Nacional Saúde 5.385.337,39 9.070.990,61 32.218.606,13

Contratado 873.996,12 1.345.085,65 7.748.206,90

Próprio 18.506,52 6.149,13 73.711,72

Universitário 446.661,30 443.355,63 3.584.592,20

Federal 573.260,46 629.265,27 3.525.932,91

Estadual 1.078.196,96 1.305.872,02 8.013.371,10

Municipal  387.691,68 469.806,46 3.587.905,76

Filantrópico 1.547.894,60 2.220.969,63 13.664.776,18

Sindicato 324,67 1.677,67 5.129,63

Sem identifi cação 530.886,62 774.667,44 5.658.029,02

Total em R$ 10.842.756,32 16.267.839,51 78.080.261,55

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS/SIH/DATASUS/MS-BMR dez 2006
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Tabela 5 Partilha por estado, consolidado de 2000 a 2006

UF Total % do total UF Total % do total

AC 92.621,21 0,12% PB 483.602,46 0,62%

AL 339.749,39 0,44% PE 1.085.895,16 1,39%

AM 415.780,75 0,53% PI 403.549,10 0,52%

AP 93.454,50 0,12% PR 2.533.684,81 3,24%

BA 3.649.127,24 4,67% RJ 6.055.290,02 7,76%

CE 955.719,93 1,22% RN 279.681,40 0,36%

DF 1.236.662,22 1,58% RO 77.851,11 0,10%

ES 680.845,09 0,87% RR 35.294,09 0,05%

GO 874.331,38 1,12% RS 2.254.521,48 2,89%

MA 84.729,55 0,62% SC 2.203.170,23 2,82%

MG 4.055.872,30 5,19% SE 281.230,37 0,36%

MS 217.723,16 0,28% SP 14.907.289,76 19,09%

MT 241.498,62 0,31% TO 170.862,53 0,22%

PA 643.268,82 0,82%
UF n/
ident.*

1.108.348,74 1,42%

   FNS 32.218.606,13 41,26%

   Total 78.080.261,55 100,00%

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS/SIH/DATASUS/MS-BMR dez 2006
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O CADIN - CADASTRO INFORMATIVO 
DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO 
SETOR PÚBLICO FEDERAL

Art 15º § 2º O não pagamento dos valores a serem ressarcidos implicará 

a inscrição do débito na Dívida Ativa da ANS para a competente 

cobrança judicial.

RE nº 06 de 26 de março de 2001

O processo de notifi cação das operadoras inadimplentes com o ressarcimento ao SUS tem como 
base legal a Lei nº 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde, a Lei nº 10.522/2002  sobre o Cadin, a RE nº 06/2001 que estabelece nova sistemática 
para o processamento do Ressarcimento ao SUS e a RN nº 46/2003 sobre a consolidação dos 
créditos decorrentes das multas administrativas pecuniárias aplicadas pela ANS.

Decorrido o prazo legal – 75 dias  – os  processos não quitados  são analisados e encaminhados 
à Procuradoria Geral (PROGE) para inscrição no CADIN/DA.  

Tabela 6 Resumo das notifi cações efetuadas (2001-2006)

Ano Notifi cações* AIH Valor (R$)

2001 622  3.437.547,79

2002 1.478  40.683.026,17

2003** 0 0 0

2004 1.077  17.182.328,45

2005 1.497 18.545 26.969.656,86

2006 3.966 65.471 75.538.244,90

Total 8.640 84.016 163.810.804,17

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS/SIH/DATASUS/MS-BMR dez 2006

* Cada notifi cação corresponde a uma GRU, que pode ter várias AIHs.

**Em 2003 foram revisados e avaliados os processos de trabalho referente ao exercício de 2002, quanto a instauração da 
legalidade dos processos administrativos
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Tabela 7 Detalhamento das notifi cações (2006)

Meses Notifi cações AIH Valor (R$)

Janeiro 381 6.632 7.831.236,87

Fevereiro 740 12.794 17.679.124,78

Março 659 11.893 16.018.613,25

Abril 0 0 0,00

Maio 56 639 1.092.424,52

Junho 765 12.992 15.517.743,35

Julho 440 7.560 121.490,18

Agosto 343 4.637 5.326.044,16

Setembro 49 301 453.943,71

Outubro 322 4.822 6.959.012,66

Novembro 209 3.198 4.534.826,47

Dezembro 2 3 3.784,95

Total 3.966 65.471 75.538.244,90

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações DIDES/ANS/SIH/DATASUS/MS-BMR dez 2006
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O SIEPI

É defi nido como um “Sistema de informações que propicie o conjunto de dados de interesse 
em saúde sobre a população benefi ciária de planos e seguros privados de saúde e sobre os 
serviços prestados a essa população e que possibilite a integração de dados da ANS com os 
bancos nacionais de dados do SUS, funções estas defi nidas na base legal e nas diretrizes 
desta Agência. Defi nido dessa forma, o SIEPI deve ser formulado de maneira que resulte 
na plena utilização dos dados disponíveis nos sistemas de informação já implantados, na 
produção de informações que contribua para o desenvolvimento do SUS e para subsidiar a 
formulação e avaliação de políticas e estratégias para a melhoria da assistência à saúde da 
população benefi ciária. Além disso, o desenvolvimento desse sistema de informações deve 
conter a ampliação da base de dados de interesse em saúde sobre a população benefi ciária e 
sobre os serviços ofertados e utilizados, assim como sobre as características da assistência à 
saúde prestada para fi ns de avaliação da sua qualidade.”

Buscando atender aos desafi os relacionados à integração ao SUS e às demandas de informações 
epidemiológicas pelos atores que formam o universo da saúde suplementar, a ANS criou o 
SIEPI - Sistema de Informações Epidemiológicas em Saúde Suplementar.

A concepção do sistema foi estabelecida a partir de parceria entre a ANS e o Instituto de 
Saúde Coletiva (ISC/UFBA), no ano de 2002, com o objetivo de formular e implantar um “Plano 
de Produção, Organização e Disseminação de Informações Epidemiológicas e de Integração 
com Informações do SUS”.

Na concepção do projeto, foi defi nido que “o entendimento das informações epidemiológicas 
extraídas no âmbito da saúde suplementar são para a ANS de fundamental importância na 
geração de indicadores que permitirão conhecer o perfi l da situação de saúde dos benefi ciários 
de planos privados, promovendo melhorias no setor, inclusive no desenvolvimento e fomento 
de políticas e estratégias voltadas às ações de prevenção de riscos e agravos, proteção e 
promoção à saúde da população.” 

A cooperação técnica foi proposta com os seguintes objetivos:

• Formular e implantar o Sistema de Informações Epidemiológicas, orientado para as 

necessidades da ANS, para regulação do mercado de operadoras privadas de planos de 

assistência à saúde e para integração com as informações do SUS.

• Estabelecer diretrizes, objetivos e metas de produção, organização e disseminação de 

informações epidemiológicas e de integração com informações do SUS;

• Defi nir fontes de dados, bancos de dados (armazém de dados) e processos informacionais 

(captação, fl uxo, armazenamento, processamento) para a produção de informações em saúde;

• Formular e desenvolver sistema de informações de interesse da saúde da população 

benefi ciária para captação de dados das operadoras;
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• Formular indicadores epidemiológicos de oferta, acesso e utilização de assistência à saúde;

• Formular indicadores para análise de condições de saúde da população benefi ciária: morbidade, 

mortalidade, características demográfi cas, condições de vida e perfi l sócio-econômico;

• Especifi car e desenvolver o módulo de Informações Epidemiológicas no Sistema de 

Informações Gerenciais - SIG e difundir informações no âmbito da ANS;

• Formular e implantar mecanismos de difusão informatizada das informações 

epidemiológicas da população benefi ciária para  operadoras;

• Alimentar o Sistema de Informação em Saúde do Ministério da Saúde com os dados de interesse 

em saúde da população benefi ciária de planos de assistência das operadoras privadas.

O SIEPI busca proporcionar:

• a visualização clara e inequívoca dos dados disponíveis que revelem os resultados 
de políticas e ações setoriais. Aí se incluem os indicadores de saúde que descrevam 
a situação sanitária da população benefi ciária e que revelem os níveis de efi ciência, 
efi cácia e efetividade das políticas e ações setoriais;

• a distribuição das informações por módulos de consulta, de maneira que o acesso 
ao SIEPI seja liberado para diversos tipos de usuários, sem prejuízo dos requisitos de 
segurança e de sigilo das informações;

• A implantação de rotinas de atualização diária, semanal e mensal dos dados, conforme a 
sua disponibilidade e de acordo com a entrada de dados e os propósitos da produção de 
informações.

O Sistema de Informações Epidemiológicas é um instrumento de captação de dados sobre a 
situação de saúde da população benefi ciária de planos privados de saúde e de produção de 
informações epidemiológicas para a tomada de decisão na medida em que a função gestora 
em serviços de saúde inclui a necessidade permanente de analisar e aplicar informações para 
a decisão. Nesse sentido, tem por objetivos específi cos: 

• Subsidiar a avaliação e regulação do sistema de saúde suplementar;

• Fomentar práticas de saúde epidemiologicamente orientadas para as necessidades de 
saúde da população benefi ciária;

• Completar o perfi l epidemiológico do complexo quadro sanitário brasileiro;

• Tornar comparáveis e integrar os subsistemas público e privado do SUS;

• Subsidiar o planejamento e programação das ações e serviços de saúde na perspectiva de 
melhorar a qualidade da atenção à população benefi ciária dos planos e seguros de saúde;

• Disseminar informações epidemiológicas às operadoras, prestadores de serviços, gestores 
públicos e população em geral.

As informações no SIEPI estão agregadas nos seguintes módulos: demografi a, acesso e 
utilização de serviços de saúde, morbidade, mortalidade hospitalar e mortalidade geral, 
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estudos e ajuda. O módulo de estudos contém arquivos gerados a partir de estudos efetuados 
nas bases de dados.

Hoje disponível na intranet, a proposta do sistema prevê que alguns dados do SIEPI poderão 
ser disponibilizados de forma consolidada no sítio da ANS e dessa maneira oferecer acesso 
sobre as informações principais ao público em geral e instituições interessadas, guardando-
se, porém, os requisitos de segurança e sigilo.
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O TISS

Art. 1°  A presente Resolução estabelece padrão obrigatório para troca 

de informações em saúde suplementar (TISS) entre operadoras de 

plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de 

saúde sobre os eventos de saúde realizados em benefi ciários de 

plano privado de assistência à saúde, e mecanismos de proteção à 

informação em saúde suplementar.

RN nº 153 de 28 de maio de 2007

A ANS tem como fi nalidade institucional, prevista em lei, “promover a defesa do interesse 
público na assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais – inclusive quanto 
às suas relações com prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento das 
ações de saúde no país.”

Assim, em 2004, a atual diretoria da ANS assumiu o desenvolvimento de um projeto de 
padronização de informações, fi nanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e, 
após estudos e consulta pública realizada no início de 2005, elaborou o padrão TISS (Padrão 
de Troca de Informação em Saúde Suplementar) , publicado pela Resolução Normativa nº 114, 
de 26 de outubro de 2005.

O objetivo desse padrão é seu uso  para o registro e intercâmbio de dados entre operadoras 
de planos privados de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde. 

O tema reveste-se de grande importância para o setor, tendo em vista que alguns segmentos 
do mercado já haviam iniciado estudos com o intuito de estabelecer a padronização da 
informação trocada entre operadoras e prestadores. 

Entendido que o preenchimento de grande variedade de formulários utilizada por cada 
operadora e os demorados mecanismos para obtenção de autorizações de determinados 
procedimentos exigem intensa dedicação burocrática dos prestadores de serviços, com 
conseqüente aumento de custos.

Além disso,  a lentidão dos processos administrativos no atendimento dos benefi ciários, assim 
como as possibilidades de  erros e  as difi culdades de comparação de dados são conseqüências 
notoriamente associadas ao excesso de papéis e à ausência de sistemas de informação 
unifi cados e ágeis.

A informação, ferramenta fundamental para o setor de saúde suplementar, norteia avaliações 
clínicas, epidemiológicas e gerenciais, orienta decisões e planejamentos e em-basa as 
estatísticas da ANS e de outros órgãos governamentais.

A proposta da ANS utiliza padrões já existentes e disponíveis em outros bancos de dados 
e sistemas de informações, permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas de 
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informação em saúde hoje existentes, possibilitando melhorias na utilização das informações 
coletadas. 

Em maio de 2003, a ANS iniciou o trabalho de pesquisa e elaboração da TISS, a partir de 
convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O grupo de trabalho criado 
na Agência analisou os padrões e informações já trocados no mercado, com o objetivo de 
propor um modelo unifi cado de troca de informações em saúde suplementar.

Cerca de 50 guias atualmente trocadas entre operadoras e prestadores foram analisadas, além 
de visitas feitas a prestadores e operadoras no intuito de se conhecer e identifi car difi culdades 
no processo de troca de informação. Foram também estudados padrões  internacionais de 
trocas de informações em sistemas de saúde, como a HIPAA ACT-1996, HL7 v3, OpenEHR, 
ISO-TC215, CEN-TC251, EDIFACT. 

Foram ainda analisados os sistemas nacionais de informações em saúde, como o SIB e SIP 
(sistemas da ANS); e o SIM, SINAN, CNS; CNES e CIH, do Ministério da Saúde. 

Essa metodologia permitiu o desenvolvimento do padrão TISS de forma a facilitar a 
interoperabilidade dos diversos sistemas de informação independentes.  

Em julho de 2004, com o objetivo de discutir junto ao mercado de saúde suplementar a 
proposta de padronização da troca de informações entre operadoras e prestadoras de serviços, 
a ANS promoveu, também com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, um 
ciclo de quatro encontros intitulados Ofi cinas ANS -TISS.

Esses encontros, ocorridos nas cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba e São Paulo, 
representaram importante momento de integração entre a ANS, prestadores e operadoras. 
Devido à mobilização do setor, uma quinta ofi cina se realizou na cidade de Porto Alegre, onde 
foi criado um grupo de trabalho, com a participação de operadoras e prestadores, cuja meta 
era a avaliação da proposta.

Os temas abordados nessas ofi cinas incluíram uma visão geral da regulação, destacando a 
importância da utilização de instrumentos da regulação incentivada e os seguintes tópicos: 

a) Padronização: Conceitos, Importância, Convênio BID, Projeto TISS; 

b) Integração com os sistemas do SUS e da ANS; 

c) Elaboração das guias e dos campos das guias; 

d) Software TISS: Escopo, Metodologia, Principais conceitos, Módulos Operadora e Prestador, 
Troca eletrônica de informação: padrão XML.

Em fevereiro de 2005, dentro da prática de transparência adotada pela ANS, a Agência 
elaborou uma minuta de Resolução Normativa e adotou a Consulta Pública n° 21, com o 
objetivo de discutir amplamente e aprimorar o padrão TISS. 

A minuta versava sobre o estabelecimento de padrão essencial obrigatório para as informações 
trocadas entre operadoras e prestadores de serviços, tanto em relação ao conteúdo quanto 
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à comunicação eletrônica. O prazo inicial de um mês para as sugestões foi ampliado por 
solicitação do setor, devido ao interesse despertado.

A participação do setor foi expressiva. Hospitais, laboratórios e profi ssionais liberais, conselhos 
profi ssionais, operadoras, entidades representativas de operadoras e de prestadores enviaram 
contribuições, sugestões e críticas.

O grupo de trabalho da ANS incorporou ao texto da Resolução Normativa as sugestões 
compatíveis, chegando-se à simplifi cação dos modelos de guias e padrões sem perda da 
qualidade das informações a serem trocadas.

A substituição do padrão de comunicação XML/DTD, anteriormente escolhido, pelo XML/
Schema foi uma das colaborações do setor na Consulta Pública. O estabelecimento de prazos 
distintos, de acordo com o tipo do prestador, também foi defi nido a partir desse diálogo.

A padronização e a troca eletrônica de informações em saúde suplementar trazem inúmeros 
benefícios, entre os quais:

• aprimoram a comunicação entre os atores do setor;

• reduzem o uso de papel, agilizando o acesso do benefi ciário aos serviços de saúde;

• facilitam a obtenção de informações para estudos epidemiológicos e defi nição de 
políticas em saúde;

• favorecem a realização de análise de custos e benefícios de investimentos na área de saúde;

• reduzem custos administrativos;

• melhoram a qualidade da assistência à saúde e 

• possibilitam comparações e análises de desempenho institucional implicando a 
otimização de recursos e aumento da qualidade de gestão.

A ANS disponibilizará um sistema computacional gratuito que possibilitará a troca eletrônica, 
agregando facilidades para verifi cação da produção médica, controle de paga-mentos, glosas 
e contratos, valoração de guias, além da emissão de relatórios utilizados para a entrada de 
parâmetros do SIP (Sistema de Informações de Produtos) e do SIB (Sistema de Informações 
de Benefi ciários), ambos da ANS, contribuindo, assim, com o atendimento dessas normas por 
parte das operadoras.

A utilização desse sistema computacional será opcional e seu objetivo é atender operadoras 
e prestadores de serviços que não tenham sistemas próprios para se adequarem ao padrão de 
comunicação da Troca de Informações em Saúde Suplementar - TISS.

A privacidade das informações individuais, entre as quais se incluem aquelas referentes ao 
estado de saúde de cada benefi ciário, é preocupação presente nos mais variados setores da 
sociedade e se expressa em variados diplomas legais, desde o Código Penal Brasileiro, de 
1942, até as resoluções do Conselho Federal de Medicina, incluindo diplomas da própria 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
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Por envolver informações que devem ser mantidas sob sigilo, a implantação da Troca de 
Informações em Saúde Suplementar -TISS - pressupõe a observância de normas já existentes, 
originárias de órgãos competentes para tal fi m.

Entre os procedimentos de segurança recomendados pela ANS para a implantação do TISS, e 
que, portanto, devem ser obrigatoriamente seguidos por quaisquer operadoras e prestadores, 
estão as normas técnicas estabelecidas na Resolução CFM n.º 1639, de 10 de julho de 2002, e 
nas resoluções da ANS (RN nº 21, de 12 de dezembro de 2002, e na RDC nº 64, de 10 de abril 
de 2001 ). 

Tais medidas proporcionam as garantias administrativas, técnicas e físicas de proteção ao 
acesso à informação trocada.

Recomenda-se, ainda, para o alcance dos objetivos de segurança e privacidade, a observação, 
ao menos, dos requisitos do Nível de Garantia de Segurança 1 (NGS-1), des- critos no “Manual 
de Requisitos de Segurança, Conteúdo e Funcionalidades para Sistemas de Registro Eletrônico 
em Saúde” (RES), em conformidade com a norma NBR ISO/IEC 17799 - Código de Prática para 
a Gestão da Segurança da Informação.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - criou, por intermédio da Diretoria de 
Desenvolvimento Setorial - DIDES – pela RN nº 153 de 28 de maio de 2007, o Comitê de 
Padronização das Informações em Saúde Suplementar - COPISS - que tem por fi nalidade 
promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do padrão TISS e da troca eletrônica de 
informações entre as operadoras de planos de saúde, os prestadores de serviços de saúde e 
a ANS, por processo participativo e democrático de construção e busca de consenso entre os 
diversos atores envolvidos na saúde suplementar, sempre na defesa do interesse público.

O COPISS é um comitê colegiado, de caráter consultivo e de composição institucional.

O órgão deliberativo do COPISS tem composição interinstitucional, e os membros efetivos e 
respectivos suplentes são representativos dos seguintes setores e instituições, no quantitativo 
previsto:

3 representantes da Agência Nacional de Saúde Suplementar,  1  do Departamento de 
Informação e Informática do SUS; 7  das seguintes entidades e setores: segmento de autogestão 
de assistência à saúde; empresas de medicina de grupo; cooperativas de serviços médicos 
que atuem na saúde suplementar; Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados 
e de Capitalização; Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas; empresas de odontologia de grupo; cooperativas de serviços odontológicos que 
atuem na área de saúde suplementar. 7 representantes das entidades: Conselho Federal de 
Medicina; Conselho Federal de Odontologia; Federação Brasileira de Hospitais; Confederação 
Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços; Associação Médica Brasileira; 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica; Colégio Brasileiro de Radiologia; 1 das entidades 
nacionais de defesa dos consumidores e dos benefi ciários; 2 das instituições públicas de 
ensino e pesquisa com experiência na área; 
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Tem como uma de suas atribuições propor modifi cações e melhorias no padrão TISS. Para o 
desenvolvimento de suas atividades, o COPISS poderá contar com a participação de convidados, 
escolhidos entre entidades, cientistas e técnicos com conhecimentos na área, e poderá ainda 
constituir Grupos Técnicos para a elaboração de estudos e pareceres temáticos.

O padrão TISS será adotado de forma gradual, observando o determinado na RN nº 153 de 28 
de maio de 2007.

Não temos dúvida de que a implantação do padrão TISS signifi cará um grande avanço 
para o setor da saúde suplementar, benefi ciando todos os atores envolvidos, conferindo 
maior agilidade no processamento das informações, a desburocratização do atendimento, 
diminuição de custos operacionais e administrativos e, conseqüentemente, representará uma 
melhoria para os benefi ciários de planos de saúde, que terão um atendimento mais ágil, efi caz 
e, portanto, de melhor qualidade
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GLOSSÁRIO

ABI

Ver NBI (Notifi cação de Benefi ciário Identifi cado)

AIH

Autorização de Internação Hospitalar – AIH é o documento hábil para identifi car o paciente 
e os serviços prestados sob o regime de internação hospitalar, e é um instrumento utilizado 
pela ANS para identifi cação dos benefi ciários de planos privados de assistência à saúde que 
utilizaram os serviços do SUS, mediante o cruzamento dos bancos de dados de AIH (DATASUS) 
com informações cadastrais dos benefi ciários – SIB (ANS).

Atendimento Identifi cado (AI)

Atendimento de benefi ciário de plano privado de assistência à saúde realizado na rede SUS 
identifi cado no cruzamento para ressarcimento ao SUS.

Atendimento Identifi cado apto para cobrança

Dentre os atendimentos identifi cados passíveis de ressarcimento, é aquele cuja cobrança 
pode ser efetivada.

Atendimento Identifi cado cobrado

Dentre os atendimentos identifi cados e considerados aptos para cobrança, é aquele que teve 
o processo de cobrança efetivado.

Atendimento identifi cado cobrado com prazo a vencer

Dentre os atendimentos identifi cados, considerados aptos para cobrança, e efetivamente 
cobrados, é aquele cujo prazo de pagamento não expirou.

Atendimento identifi cado cobrado não pago em processo judicial

Dentre os atendimentos identifi cados e considerados aptos para cobrança, é aquele cuja 
cobrança do ressarcimento foi suspensa, temporariamente, por decisão judicial.

Atendimento identifi cado com cobrança em parcelamento

Dentre os atendimentos identifi cados, considerados aptos para cobrança e efetivamente 
cobrados, é aquele cujo valor, referente ao ressarcimento, foi parcelado

Atendimento identifi cado com cobrança suspensa por liminar

Dentre os atendimentos identifi cados, é aquele cuja cobrança está suspensa por liminar 
devido a processo judicial.

Atendimento identifi cado com cobrança vencida e não paga

Dentre os atendimentos identifi cados considerados aptos para cobrança e efetivamente 
cobrados é aquele não foi pago até a data de vencimento estipulado.
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Atendimento identifi cado com impugnação deferida

Impugnação contra a cobrança do ressarcimento referente a determinado atendimento 
julgada procedente.

Atendimento identifi cado com impugnação em análise

Impugnação contra a cobrança do ressarcimento referente a determinado atendimento 
pendente de julgamento.

Atendimento identifi cado em benefi ciários de operadoras em liquidação 

extrajudicial

Dentre os atendimentos identifi cados considerados aptos para a cobrança, cobrados e não 
pagos, devido a processo judicial, é aquele referente a benefi ciário de operadora em processo 
de liquidação extrajudicial.

Atendimento identifi cado em fase de impugnação ou recurso

Atendimentos identifi cados que foram notifi cados pela ANS às operadoras e estão no prazo 
legal para envio de impugnação.

Atendimento identifi cado em processo de cobrança

Cobrança do ressarcimento, referente a determinada AI, em andamento.

Atendimento identifi cado impugnado

É aquele atendimento identifi cado e notifi cado para o qual a operadora apresentou 
impugnação.

Atendimento identifi cado com impugnação indeferida

Indeferimento da impugnação da operadora à cobrança do ressarcimento referente a 
determinado atendimento identifi cado.

Atendimento identifi cado indeferido sem recurso

Indeferimento pela ANS da impugnação feita pela operadora à cobrança do ressarcimento e 
para o qual ela não interpõe recurso.

Atendimento identifi cado não impugnado

Atendimento identifi cado e notifi cado à operadora, para a qual não foi apresentada 
contestação pela operadora até a expiração do prazo.

Atendimento identifi cado pago

Dentre os atendimentos identifi cados, é aquele cuja Guia de Recolhimento da União(GRU) 
apresenta situação quitada nas bases de dados.

Atendimento identifi cado passível de ressarcimento ao SUS

São os atendimentos identifi cados não impugnados; impugnados em 1ª instância sem recurso  
e os impugnados em 2ª instância.
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Benefi ciário

Sujeito ativo – titular ou dependente – dos direitos defi nidos em contrato assinado entre uma 
pessoa física ou jurídica com uma operadora, para garantia da assistência à saúde.

Benefi ciário cadastrado

Benefi ciário cadastrado no sistema de informação da ANS.

Benefi ciário identifi cado

Benefi ciário identifi cado no cruzamento realizado pela ANS.

BMR

Balancete Mensal do Ressarcimento.

CADIN

Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal.

Cobrança de Ressarcimento ao SUS

Processo de cobrança às operadoras do pagamento referente aos atendimentos de saúde, 
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus benefi ciários na rede SUS.

COPISS

Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar

Cruzamento

Processamento para identifi cação dos benefi ciários de planos privados de assistência à saúde 
que utilizaram os serviços do SUS, mediante o cruzamento dos bancos de dados de AIH 
(DATASUS) com as informações cadastrais dos benefi ciários - SIB (ANS).

GGSIS

Gerência-Geral de Informações e Sistemas.

GGSUS

Gerência-Geral de Integração com o SUS.

GRU

Guia de Recolhimento da União. Guia de recolhimento encaminhada às operadoras que 
apresentam os valores a serem ressarcidos ao SUS.

Impugnação

Instrumento pelo qual as operadoras contestam a cobrança do ressarcimento ao SUS.

Impugnação administrativa

Contestação apresentada pela operadora contra a cobrança referente a um ou mais 
atendimentos identifi cados, acompanhada de justifi cativa de caráter administrativo. Dentre 
os principais motivos de impugnação por caráter administrativo, destacam-se: Procedimento 
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não está coberto pelo Contrato; contrato não cobre internação; Cobertura parcial temporária; 
Benefi ciário em carência; Atendimento já pago pela operadora; Usuário não é benefi ciário da 
operadora (homônimo), entre outros.

Impugnação técnica

Contestação apresentada pela operadora contra a cobrança referente a um ou mais 
atendimentos identifi cados, acompanhada de justifi cativa de caráter técnico. Dentre os 
principais motivos de impugnação de caráter técnico estão: Procedimento considerado 
desnecessário; Procedimento não realizado; Quantidade do procedimento considerada 
desnecessária; Procedimento não é considerado urgência ou emergência, entre outros.

Modalidade de operadora

Classifi cação das operadoras de planos privados de assistência à saúde defi nida pela ANS. Nota: 
As operadoras podem ser classifi cadas em 8 modalidades: medicina de grupo; odontologia 
de grupo; cooperativa médica; cooperativa odontológica; autogestão; administradora; 
seguradora especializada em saúde e fi lantrópica.

NBI

Notifi cação de Benefi ciário Identifi cado. Documento enviado pela ANS às operadoras, que 
apresenta os benefi ciários identifi cados, para fi ns de ressarcimento ao SUS, a partir do 
cruzamento de banco de dados da ANS e do DATASUS/MS em determinado período.

Operadora de plano privado de saúde

Pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, 
ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de planos privados de 
assistência à saúde (Lei nº 9.656/98).

Partilha

Partilha dos valores ressarcidos pelas operadoras à ANS que são creditados à unidade 
prestadora do serviço e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).  

Plano privado de saúde

Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-
estabelecido por prazo indeterminado, com a fi nalidade de garantir, sem limite fi nanceiro, a 
assistência à saúde.

Recurso

Instrumento pelo qual é garantido às operadoras que não se conformam com o indeferimento 
de seus pleitos, o exercício da ampla defesa.

Ressarcimento ao SUS

Processo realizado de acordo com as disposições da Lei nº 9.656/98, RDC nº 17/2000 e RDC 
nº 62/2001 que tem como objetivo promover o ressarcimento, pelas operadoras, dos serviços 
de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus benefi ciários e 
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas conveniadas ou contratadas, 
integrantes do SUS.
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Revisão de cobrança

Os processos da “REVISÃO DE COBRANÇA” se referem ao AI de 09/1999 a 01/2001, analisados 
na vigência da RE nº 05. A característica que difere os AI da REVISÃO DE COBRANÇA dos 
demais é a data de vencimento do boleto de cobrança: 12/12/2002 e 11/01/2003.

SCI

Sistema de Controle de Impugnação.

SIEPI

Sistema de informações epidemiológicas

SUS

Sistema Único de Saúde.

TISS

Troca de informações em Saúde Suplementar

TUNEP

Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos. Tabela que apresenta os valores 
dos procedimentos obrigatórios a serem ressarcidos pelas operadoras de planos privados de 
assistência à saúde, pelos serviços prestados a seus benefi ciários na rede SUS. A atualização 
do elenco de procedimentos da TUNEP será sempre realizada simultaneamente à atualização 
da Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, com a fi nalidade 
de manter a correspondência entre essas duas tabelas.

Valor a ser partilhado

Valor recebido das operados pelo ressarcimento ao SUS, a ser partilhado entre as unidade 
prestadoras e o Fundo Nacional de Saúde..

Valor efetivamente partilhado

Valor partilhado entre a unidade prestadora e o Fundo Nacional de Saúde.




