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O Caderno de Informação de Ressarcimento e Integração com o SUS 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. 

 

O processo de Ressarcimento ao SUS está previsto na lei 9.656/98, em seu artigo 32,  dispõe que: “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/DIDES). As resoluções          

RE DIDES 05 e RE DIDES 06 normatizam estes procedimentos. 

 
   
As informações sobre o Ressarcimento são obtidas a partir do cruzamento de Cadastro de Beneficiários 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). 

 

Neste relatório as informações disponibilizadas tiveram como base os dados referentes ao período de setembro de 1999 a junho de 

2006 e demonstram o total de atendimentos hospitalares identificados em beneficiários de planos privados de assistência saúde. Após a 

identificação inicia-se o processo de ressarcimento ao SUS. 
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O presente Caderno de Informação de Ressarcimento e Integração com o SUS apresenta informações sobre os valores físicos e 

financeiros dos atendimentos identificados, assim como valores cobrados e pagos, por modalidade de operadora. São fornecidos também os 

valores partilhados por Unidade Federativa do Brasil e por Unidade prestadora de serviços de saúde. 

  

 Destacam-se ainda os resultados obtidos pelo estudo realizado, com o objetivo de obtenção de conhecimento, a partir das bases de 

dados existentes sobre o processo de Ressarcimento ao SUS. Neste número apresentamos informações sobre os procedimentos de 

angioplastia coronariana (com e sem implante de prótese) em beneficiários de planos privados de assistência à saúde que utilizaram a rede 

assistencial do SUS, em relação à faixa etária, sexo dos beneficiários e Unidade Federativa na qual ocorreu a internação. Neste estudo não 

foram analisados todos os procedimentos de angioplastia, mas somente os resultantes do processo de agrupamento (cluster) utilizado. 

 

 São demonstrados ainda os resultados obtidos a partir de um estudo realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a ANS sobre a 

mortalidade em beneficiários de planos privados de assistência à saúde, especialmente mortalidade por neoplasias malignas e doenças do 

aparelho circulatório. 

   

Este Caderno de Informação de Ressarcimento e Integração com o SUS pode ainda ser visto, em sua versão on-line, no sítio da 

ANS (www.ans.gov.br) no item de menu “ Informações em Saúde Suplementar”.                                                                                                         
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A integração da Saúde Suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS) torna-se fundamental tendo em vista a sua importância em 
diversos aspectos: 

 

 Planejamento integrado e gestão em saúde; 

 Informação em saúde; 

 Regulação da rede assistencial, oferta e demanda de Serviços de Saúde. 

 

O Planejamento integrado 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 fluxos claramente definidos visando 

o planejamento da oferta e da demanda adequados às reais necessidades dos beneficiários. Cabe ressaltar a necessidade da participação dos 

gestores estaduais e municipais, articulados pelo CONASS e CONASEMS, no 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 

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, pois orientam os gestores do SUS na adequada distribuição de recursos 

físicos, financeiros 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 de saúde.   

 

 



                                                                                       
                                                                                                                                                                              Integração com o SUS 
 

 
         10 

 

No que diz respeito à Regulação da Oferta e Demanda de Serviços de Saúde, o processo de Ressarcimento ao SUS é um 

importante instrumento de regulação, na medida em que promove preventivamente a tutela dos beneficiários de planos privados de 

assistência à saúde, desestimulando o descumprimento, pelas operadoras, dos contratos celebrados. Busca ainda impedir o enriquecimento 

injustificado das operadoras de forma a evitar o subsídio de atividades lucrativas com recurso público.  

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 Suplementar. O objetivo destes encontros é definir as bases para a construção de uma agenda comum de modo a aperfeiçoar o sistema 

de saúde nacional. 

  
Já foram desenvolvidos Encontros nos municípios e respectivas regiões relacionadas a seguir: 

  
•           Rio de Janeiro – Etapa Sudeste 
•           Belém – Etapa Norte 
•           Recife – Etapa Nordeste 
•           Curitiba – Etapa Sul 
•           Brasília – Etapa Centro-Oeste 

  
A programação dos Encontros Regionais contemplou os temas a seguir: 

  
•          Planejamento e Regulação da demanda e oferta em Serviços de Saúde – Complexos Reguladores; 
•          Qualificação da Saúde Suplementar: Novo Modelo de Atenção à Saúde; 
•          Integração com o SUS; 
•          Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde; 
•          Informação em Saúde e Informação em Saúde Suplementar; e 
•          Gestão da Incorporação Tecnológica: Protocolos e Diretrizes Clínicas. 
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Os Encontros foram bastante proveitosos revelando a maturidade dos diversos atores na busca de consensos. O Ressarcimento ao SUS 

foi um dos temas que mais suscitou debates e discussões, dado a sua especificidade e interesse tanto pelo setor público, quanto pelo setor 

suplementar.  

 
Dos temas mencionados, a Agencia Nacional de Saúde Suplementar desenvolve dois projetos voltados para o Setor Suplementar que 

podem contribuir no processo de integração com o SUS: o de Qualificação da Saúde Suplementar e o Projeto TISS. 

 

Além disso, a ANS tem participado ativamente de Congressos e encontros envolvendo o tema Integração com o SUS. Em junho de 

2006 foi realizado em Recife (PE) o Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde promovido pelo Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (CONASEMS), que reuniu os seguintes eventos: XXII Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, III 

Congresso da Saúde, Cultura de Paz e Não Violência e o V Congresso da Rede Américas. Esses encontros tiveram como objetivo principal dar 

unicidade às discussões da saúde no Brasil e em vários países das Américas. Buscou-se ainda promover debates sobre questões estratégicas 

da Saúde, principalmente no que diz respeito ao poder local e às especificidades do processo de descentralização. 

 

 Ainda com o intuito de fortalecer esta integração, a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (SVS/MS) junto com a 

Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES/ANS) desenvolveu estudo para analisar o perfil de mortalidade da população brasileira e da 

população de beneficiários de planos privados de assistência à saúde. Os dados do Sistema de Informação de Beneficiários (SIB/ANS) foram 

relacionados (linkage) com os do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS/MS). Os dados obtidos deste relacionamento 

foram analisados, com o objetivo de traçar o perfil de mortalidade da população de beneficiários de planos privados de assistência à saúde, 

usando como padrão os valores atribuídos à população brasileira para a análise de semelhanças e diferenças, bem como para a discussão de 

resultados. Para este estudo utilizou-se como base de beneficiários os vínculos a planos de assistência médica e/ou hospitalar ativos em 2004, 

excluindo-se os vínculos a planos exclusivamente odontológicos, que não têm cobertura para atendimento ambulatorial ou hospitalar. Foram 

considerados apenas os beneficiários identificados no SIM que na data do óbito estivessem com contratos ativos, cobertos por plano de saúde. 
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Em relação aos resultados mais expressivos, as doenças do aparelho circulatório e as neoplasias ocupam posições importantes nas 

duas populações estudadas como causas de mortalidade. Na população de beneficiários, estas causas têm maior participação percentual 

quando comparada à população brasileira. Esse resultado mostra que, o perfil de mortalidade da população de beneficiários de planos privados 

de saúde assemelha-se mais ao perfil de mortalidade encontrado em países desenvolvidos, com predomínio de doenças crônico-degenerativas 

incidindo em uma população mais idosa.  

Em comparação com a população brasileira em geral, observa-se que no grupo de beneficiários há maior número de óbitos por 

neoplasias, reflexo da distribuição etária, pois esta doença atinge a população mais idosa.  

 

Com relação às causas específicas de mortalidade por neoplasia, observou-se no grupo de beneficiárias um menor percentual de óbitos 

por neoplasia maligna de colo de útero, quando comparadas à população brasileira. Vale destacar, entretanto, que o câncer de mama é 

bastante expressivo como causa de mortalidade nas duas populações estudadas. No sexo masculino, o câncer da traquéia, brônquios e 

pulmões vem em primeiro lugar tanto na população brasileira como em beneficiários, com proporções variando entre 15%, para os homens 

brasileiros, e 17,6% para os beneficiários, seguido por câncer de próstata, com proporções entre 11,9% entre os beneficiários e 12,6% no 

Brasil. 

 

Dessa forma a ANS entende a importância de criar canais de discussão no âmbito da ANS, do Ministério da Saúde e com as demais 

entidades representativas do setor, com vistas ao aprimoramento de Agenda de um verdadeiro Sistema Nacional de Saúde. 
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O processo de Ressarcimento ao SUS, previsto no artigo 32 da Lei 9.959/98, 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 beneficiários de planos privados 

de assistência à saúde, constantes do banco de dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No cadastro é estabelecida uma 

rotina de críticas, submetendo os dados a filtros que procuram excluir os casos não passíveis de cobrança do ressarcimento, na busca de 

identificação dos procedimentos passíveis de ressarcimento por parte das operadoras. 

 

 Estes procedimentos identificados geram as Notificações de Beneficiários Identificados (NBI), anteriormente chamado Aviso de 

Beneficiário Identificado (ABI). 

 

 Notificadas, as operadoras têm um determinado prazo para efetuar impugnações a essas cobranças, sejam de caráter técnico ou 

administrativo. As impugnações técnicas são encaminhadas pela ANS à Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde. 

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, dentre outros. 

 

As impugnações de caráter administrativo são analisadas pela ANS, e a operadora tem pleno direito de contestação por meio de 

interposição de recursos nas diversas instâncias do processo. Dentre os principais motivos de impugnação por caráter administrativo 

destacam-se: Procedimento não está coberto pelo contrato; Contrato não cobre internação; Cobertura parcial temporária; Beneficiário em 

carência; Atendimento já pago pela operadora; Usuário não é beneficiário da operadora (homônimo), dentre outros. Sendo consideradas 

procedentes as impugnações das operadoras, aquele procedimento é deferido e excluído do processo de cobrança.  

 

As análises de impugnações indeferidas seguem o curso normal do rito processual, gerando ao final a cobrança. É então emitida a 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. 
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Estes valores ressarcidos serão posteriormente partilhados entre o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e as entidades que prestaram o 

atendimento ao beneficiário de plano privado de assistência à saúde. 
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1999 A 2005 

UF/Região
Quantidade de 
Beneficiários 
cadastrados* 

Beneficiários 
Identificados 

% de identificados 
por estado/região

% de identificados 
dentre os 

cadastrados 
AC 40959 873 0,11% 2,13% 
AM 457160 5428 0,66% 1,19% 
AP 40548 582 0,07% 1,44% 
PA 609859 10523 1,28% 1,73% 
RO 75564 1518 0,18% 2,01% 
RR 9405 293 0,04% 3,12% 
TO 44954 1727 0,21% 3,84% 

Norte 1278449 20944 2,55% 1,64% 
AL 125726 5945 0,72% 4,73% 
BA 951103 38214 4,65% 4,02% 
CE 711474 22108 2,69% 3,11% 
MA 179055 7747 0,94% 4,33% 
PB 263025 8728 1,06% 3,32% 
PE 935847 22672 2,76% 2,42% 
PI 83066 4748 0,58% 5,72% 
RN 270447 8242 1,00% 3,05% 
SE 148974 3556 0,43% 2,39% 

Nordeste 3668717 121.960 14,83% 3,32% 
ES 695762 16903 2,05% 2,43% 
MG 2713953 113617 13,81% 4,19% 
RJ 3909688 79263 9,64% 2,03% 
SP 14015894 296679 36,07% 2,12% 

Sudeste 21335297 506.462 61,57% 2,37% 
PR 1662342 55693 6,77% 3,35% 
RS 1449276 56907 6,92% 3,93% 
SC 1038664 23570 2,87% 2,27% 
Sul 4150282 136.170 16,55% 3,28% 
DF 515212 10882 1,32% 2,11% 
GO 448041 14279 1,74% 3,19% 
MS 305756 6474 0,79% 2,12% 
MT 146292 5406 0,66% 3,70% 

C. Oeste 1415301 37.041 4,50% 2,62% 
Total** 31848046 822.577 100,00% 2,58% 

     

* Beneficiários de planos com cobertura hospitalar 
 
 

** Total excluindo-se os beneficiários com cobertura hospitalar cuja UF não foi informada. 



 
                                                                                Gráfico 3.1 Beneficiários cadastrados, identificados, com plano hospitalar e atendimentos aptos para cobrança (x 100)       
                                                                                                                                                                                                                                             junho/2006    
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Nota explicativa:   
Na 9ª NBI o cruzamento corresponde a somente um mês e na 4ª e 17ª a dois meses.    

O número de beneficiários refere-se a vínculos contratuais   

As 18ª e 19ª NBIs ainda não possuem atendimentos aptos para cobrança pois estão em Fase de Análise   
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Em relação aos procedimentos mais realizados em internações hospitalares do SUS na população de beneficiários de planos 

privados de assistência à saúde, é possível afirmar que aqueles ligados à especialidade de Obstetrícia são os mais freqüentes. Outros 

procedimentos relacionados à Psiquiatria, Cardiologia e Clínica Médica também merecem destaque. O gráfico mostra o comparativo entre 

o quantitativo destes procedimentos no SUS e na Saúde Suplementar. 

Procedimentos mais 
realizados no SUS em 

beneficiários 

Atendimentos 
identificados  

% em relação 
ao tota l de AI 

Atendimentos 
no SUS 

% em relação 
ao total  ao SUS

1º Parto Normal 86865 23,37% 10213830 14,97% 

2º Cesariana 52794 14,20% 3542637 5,19% 

3º Curetagem pós-aborto 23929 6,44% 1399499 2,05% 

4º Entero-infecções 21665 5,83% 3414241 5,00% 

5º Insuficiência cardíaca 18337 4,93% 2192030 3,21% 

6º 
Tratamento em psiquiatria 
em hospital psiquiátrico - B 16130 4,34% 778486 1,14% 

7º Crise asmática 15650 4,21% 2098991 3,08% 

8º 

Diagnóstico e/ou primeiro 
atendimento em clínica 
médica 12560 3,38% 1591161 2,33% 

9º Pneumonia em adulto 11793 3,17% 559725 0,82% 

10º 
Intercorrências clínicas em 
paciente oncológico 10552 2,84% 477897 0,7% 

23,37%

14,97%

14,20%

5,19%

6,44%

2,05%

5,83%

5,00% 4,93%

3,21%

4,34%

1,14%

4,21%

3,08%
3,38%

2,33%

3,17%

0,82%

2,84%

0,70%
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2,00%
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Dando continuidade à avaliação analítica iniciada no caderno 

anterior, apresentamos nessa edição os dados referentes a mais 

dois procedimentos identificados pela técnica de agrupamento 

anteriormente aplicada (clusterização). 

 

 

                       

 

 
No referido agrupamento (Gráfico 3.3) identificamos alguns 

grupos de procedimentos que apresentam comportamento 

similar, no tocante ao volume físico ou financeiro. Dos cinco 

grupos de procedimentos identificados apresentamos agora os 

relativos a procedimentos do grupo 2.  Neste grupo destacam-se 

procedimentos que apresentam um volume físico pouco 

expressivo, mas com grande representatividade no volume 

financeiro. 

 

Destacamos os itens 32023014 - Angioplastia Coronariana, 

48030066-Angioplastia Coronariana e 48030074 - Angioplastia 

Coronariana com Implante de Prótese Intraluminal. O item 

48030066 substituiu o 32023014 nas tabelas do MS (Portaria 

210 Anexo III de 15/06/2004) durante o período analisado, mo- 

tivo pelo qual foi necessária a pesquisa e agrupamento dos dois   

itens. 

Gráfico 4.2 Agrupamento dos procedimentos identificados no
Ressarcimento ao SUS 
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Tabela 4.2 – Procedimentos selecionados no agrupamento de dados 
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Região UF Atendimentos % físico Valor TUNEP % Valor TUNEP 

  AC ACPI AC ACPI AC ACPI AC ACPI

 PA 2 0 0,3 0 11.513,00 0 0,3             0

Norte Total 2 0 0,3 0 11.513,00 0 0,3             0 

 BA 16 12 2,6 3,3 75.138,00 56.566,00 2,2          3,2
 CE 28 17 4,6 4,6 163.683,00 86.956,00 4,8 5
 MA 3 9 0,5 2,5 28.062,00 45.140,00 0,8 2,6
 PB 2 2 0,3 0,6 13.550,00 10.998,00 0,4 0,6
 PE 7 5 1,2 1,4 46.617,00 27.551,00 1,4 1,6
 PI 1 0 0,2 0 5329.1 0 0,2 0
 RN 9 4 1,5 1,1 56.774,00 19.881,00 1,7 1,1

Nordeste Total 66 49 10,9 13,4 383.824,00 247.092,00 11,3 14,2 

 ES 17 17 2,8 4,6 83.786,00 79.685,00 2,4 4,6
 MG 46 36 7,6 9,8 256.522,00 184.557,00 7,5 10,6
 RJ 25 15 4,1 4,1 147.231,00 78.289,00 4,3 4,5
 SP 336 182 55,5 49,7 1.878.332,00 815.520,00 54,7 46,8

Sudeste Total 424 250 70,1 68,3 2.365.871,00 1.158.051,00 68,9 66,4 

 PR 32 19 5,3 5,2 205.812,00 97.749,00 6 5,6
 SC 10 9 1,7 2,5 30.073,00 47.634,00 0,9 2,7
 RS 52 28 8,6 7,7 320.248,00 147.104,00 9,3 8,4

Sul Total 94 56 15,5 15,3 556.133,00 292.487,00 16,2 16,8 

 DF 4 3 0,7 0,8 14.863,00 10.296,00 0,4 0,6
 GO 11 8 1,8 2,2 53.236,00 36.555,00 1,6 2,1
 MS 4 0 0,7 0 44.177,00 0 1,3 0

Centro-Oeste Total 19 11 3,1 3 112.276,00 46.851,00 3,3 2,7 

       Total   605 366 100 100 3.434.946,00 1.744.480,00 100 100 

Tabela 4.3  Distribuição de Angioplastia Coronariana(AC) e Angioplastia Coronariana com 
Prótese Intraluminal (ACPI) por Região e Estado, Brasil. 
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Angioplastia coronariana         Angioplastia coronariana com implante 

Município Valor SUS Percentual Município Valor SUS       Percentual 

São Paulo (SP) 1.042.947,00          43,82  São Paulo (SP) 512.944,40                33,61 

Porto Alegre (RS) 144.943,10           6,09  Porto Alegre (RS) 83.507,83                  5,47 

Fortaleza (CE) 92.800,74             3,9  Fortaleza (CE) 73.854,95                  4,84 

Curitiba (PR) 88.904,96           3,74  Vitória (ES) 66.931,85                  4,39 

Guarulhos (SP) 78.787,91           3,31  Guarulhos (SP) 61.525,20                  4,03 

Uberlândia (MG) 72.153,70           3,03  Salvador (BA) 49.983,68                  3,28 

Rio de Janeiro (RJ) 61.653,14           2,59  Uberlândia (MG) 42.663,20                    2,8 

Salvador (BA) 51.671,16           2,17  São Luís (MA) 42.413,72                   2,78 

Goiânia (GO) 39.480,52           1,66  Divinópolis (MG) 42.130,50                   2,76 

Juiz de Fora (MG) 39.277,91           1,65  Rio de Janeiro (RJ) 42.029,82                   2,75 

Total 1.712.620,14          71,96 Total 1.017.985,15                 66,71 

Tabela 4.4 Dez municípios de maior ocorrência de Angioplastia Coronariana (AC) e Angioplastia 
Coronariana com prótese intraluminal (ACPI) 
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 Faixa etária   
Procedimentos 

     Sexo     Valor SUS 

       AC ACPI         AC        ACPI       AC       ACPI 
 F M F M 

 
4 0 0 4 0

 
0 15.211,00 00-9 

0,70% 0 0 1,0% 0 0 0,65% 0

 
5 3 0 5 1

 
2 20.750,00 14.950,0010-19 

0,88%   1,67% 0 1,24% 1,64% 1,68% 0,89% 1,94%

3 0 0 3 0
 

0 5.129,00 020-29 
0,53% 0 0 0,75% 0 0 0,22% 0

7 1 1 6 0
 

1 34.414,00 4924,8030-39 
1,23% 0,6% 0,6% 1,5% 0,0% 0,8% 1,48% 0,64%

66 25 12 54 5
 

20 255.488,00 10768640-49 
11,56% 13,89% 7,10% 13,43% 8,20% 16,81% 10,99% 13,98%

152 47 37 115 12
 

35 602.549,00 19958750-59 
26,62% 26,11% 21,89% 28,61% 19,67% 29,41% 25,93% 25,91%

155 44 54 101 15
 

29 630.225,00 185.689,0060-69 
27,15% 24,44% 31,95% 25,12% 24,59% 24,37% 27,12% 24,10%

139 50 50 89 23
 

27 595.143,00 217.039,0070-79 
24,34% 27,78% 29,59% 22,14% 37,70% 22,69% 25,61% 28,17%

40 10 15 25 5
 

5 165.166,00 40.583,00>=80 
7,01% 5,56% 8,88% 6,22% 8,20% 4,20% 7,11% 5,27%

 
Total  

 
571 

 
180 

 
169 

 
402 

 
61 

 
   119 

 
2.324.075,00 770.459,00

Tabela 4.5 Distribuição da freqüência de procedimentos de Angioplastia 
Coronariana (AC) e Angioplastia Coronariana com prótese intraluminal (ACPI) 

aptos para a cobrança do Ressarcimento ao SUS, Jan a Dez de 2004, Brasil 
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Atendimentos 
Identificados 

822.613 
R$1.171.443.588 

Em fase de 
impugnação 

24 
R$ 26.333 

Não Impugnados 
213.914 

R$ 287.036.157 

Impugnados 
608.675 

R$ 884.381.099 

Analisados 
531.860 

R$ 777.358.509 

Aptos para cobrança 
371.761 

R$ 513.950.737 

Deferidos 
288.331 

R$ 428.325.550 

Em Análise 
162.248 

R$ 228.193.989 

Indeferidos 
157.847 

R$ 226.914.570 
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Aptos para cobrança 

371.761 
R$ 513.950.727 

Impedidos de cobrança 
por liminar 

50.735 
R$ 72.034.499 

Cobrados em Processo 
Judicial 
32.030 

R$ 45.083.463 

Cobrados 
253.287 

R$ 346.238.180 

Em Liquidação 
Extrajudicial 

15.987 
R$ 21.925.204 

Pagos 
60.586 

R$ 76.928.764 

Em fase de 
parcelamento 

1.541 
R$ 2.151.932 

Em processo de 
cobrança 
35.709 

R$ 50.594.586 

Suspensos por liminar
16.043 

R$ 23.158.259 

Vencidos e não pagos
190.017 

R$ 265.423.686 

A vencer 
1.141 

R$ 1.733.798 
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De acordo com a Resolução 06 (RE 06) de 28 de março de 2001, os valores ressarcidos pelas operadoras de planos privados de saúde à ANS são 

creditados ao Fundo Nacional de Saúde, à unidade prestadora do serviço ou à entidade mantenedora, de acordo com o ato da Secretaria de Assistência à 

Saúde, do Ministério da Saúde. Observa-se que, no período de 2000 a 2006, parcela expressiva dos valores partilhados foram destinados ao Fundo 

Nacional de Saúde, Hospitais Filantrópicos e Hospitais Estaduais. Verifica-se ainda que a partilha foi menos representativa em unidades prestadoras 

próprias e vinculadas a sindicatos. Dentre os estados que receberam os maiores valores partilhados, destacam-se São Paulo e Rio de Janeiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destino do repasse 
dos valores 
ressarcidos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* Totais por destino 
em R$ 

Fundo Nacional Saúde 234.359,48 1.958.258,28  7.861.218,68 2.919.888,21     4.792.466,68 5.385.337,39  6.792.441,92 29.943.970,64 

Contratado 111.863,63    690.605,85  2.573.874,33 1.216.585,33    936.195,99    873.996,12     874.300,19   7.277.421,44 

Próprio                -                  -            2.041,72      21.619,52      25.394,83      18.506,52         6.149,13       73.711,72 

Universitário    52.023,02   344.426,60  1.234.105,13    723.645,62    340.374,90     446.661,30     392.568,61   3.533.805,18 

Federal     8.591,08  206.947,13      381.491,35 1.006.335,68     720.041,94      573.260,46      364.147,37   3.260.815,01 

Estadual 104.669,06  833.207,94   2.676.834,17 1.283.544,10      731.046,85   1.078.196,96     963.188,85   7.670.687,93 

Municipal   53.756,79  362.302,18       1.156.501,04     598.313,97       559.533,64      387.691,68     386.135,96   3.504.235,26 

Filantrópico 238.100,40    1.472.878,46   4.299.454,41 2.255.333,68    1.630.145,00   1.547.894,60 1.550.520,40  12.994.326,95 

Sindicato        309,75         360,95          2.456,59               -                      -                 324,67         1.677,67          5.129,63 

Sem identificação  191.597,31    1.091.691,44    1.547.998,27 1.442.133,02         75.141,72      530.886,62     533.283,91    5.412.732,29 

Total em R$ 995.270,52 6.960.678,83   21.735.975,69 11.467.399,13      9.810.341,55 10.842.756,32 11.864.414,01 73.676.836,05 



                                        Figura 5.1 Mapa da partilha por UF 
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UF TOTAL % 
AC  R$               91.971,19  0,12% 
AL  R$             332.149,01  0,45% 
AM  R$             407.610,43  0,55% 
AP  R$               93.106,56  0,13% 
BA  R$          3.563.304,07  4,84% 
CE  R$             877.527,29  1,19% 
DF  R$          1.196.671,39  1,62% 
ES  R$             623.209,45  0,85% 
GO  R$             830.816,56  1,13% 
MA  R$             462.782,21  0,63% 
MG  R$          3.805.701,30  5,17% 
MS  R$             203.812,23  0,28% 
MT  R$             231.855,35  0,31% 
PA  R$             595.379,81  0,81% 
PB  R$             456.637,30  0,62% 
PE  R$          1.053.828,40  1,43% 
PI  R$             381.305,24  0,52% 
PR  R$          2.374.234,78  3,22% 
RJ  R$          5.728.119,40  7,77% 
RN  R$             268.042,17  0,36% 
RO  R$               75.685,38  0,10% 
RR  R$               34.737,06  0,05% 
RS  R$          2.147.652,31  2,91% 
SC  R$          2.050.388,85  2,78% 
SE  R$             269.915,12  0,37% 
SP  R$        14.308.920,03  19,42% 
TO  R$             157.828,12  0,21% 
UF n/d*  R$          1.109.674,40  1,51% 
FNS  R$        29.943.970,64  40,64% 

Total  R$    73.676.836,05  100,00%
Fonte: Sistema de Controle de Impugnação - SCI/ANS 
 * UF não identificada no SCI 
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                          CADIN – CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAl

BASE LEGAL 

Lei nº 9.656/1998 – Dispõe  sobre os planos e  seguros privados de assistência à saúde.  

Lei nº 10.522/2002 - Dispõe sobre o CADIN.  

RE nº 06/2001 – Estabelece nova sistemática p/ o processamento  do Ressarcimento ao  
SUS  quanto  ao § 2ºdo art. 15 “ o  não  pagamento  dos  valores  a  serem  ressarcidos  
implicará  a inscrição do débito na DA”.  

RN nº 46/2003 – Dispõe  sobre  a  consolidação  dos  créditos  decorrentes  das  multas 
administrativas pecuniárias aplicadas pela ANS.  

O QUE É A GESTÃO DO CADIN NA GGSUS?  

É promover a gestão das operadoras inadimplentes com o Ressarcimento ao SUS,  
estabelecendo a notificação oficial das mesmas. Decorridos o prazo legal – 75 dias - 
seus processos administrativos são analisados e encaminhados à Procuradoria Geral 
(PROGE) para inscrição no CADIN/DA.   
 
 
 
 
DESENVOLVE 4 PROCESSOS DE TRABALHO:  

1-Notificação (ofício) à operadora inadimplente -GRU vencidas e não pagas- referente ao 
Ressarcimento ao SUS.  

2-Gestão dos Encaminhamentos dos Processos Administrativos das Operadoras 
Inadimplentes à PROGE com Ressarcimento ao SUS, para efetivar inscrição no 
CADIN/DA: após 75 dias da comunicação do devedor da existência do débito C35   
 
3-Acompanhamento, Controle e Avaliação da Inscrição das Operadoras no CADIN/DA, 
com referência ao Ressarcimento ao SUS.  
 
4-Assessoramento de Legislação aplicada aos Processos Administrativos referentes às 
operadoras inadimplentes. 
 

TABELA 5.3 NOTIFICAÇÕES AO CADIN - GERAL 
        

Ano *Notificações AI R$ 

2001 622   3.437.547,79 
2002 1.478   40.683.026,17 

  2003** 0   0,00 
2004 1.077   17.182.328,45 
2005 1.497 18.545 26.969.656,86 

   2006*** 2609 50.933  65.986.656,74 
Total 7283 69.478 154.259.216,01 

 
*As operadoras podem ser notificadas em mais de um NBI e cada notificação 
corresponde a uma GRU. 
**Em 2003 foram revisados e avaliados os processos de trabalho referente ao 
exercício de 2002, quanto a instauração da legalidade dos processos 
administrati-vos. 
***Até junho de 2006. 

 

 
*As operadoras podem ser notificadas em mais de um NBI e cada notificação 
corresponde a uma GRU.  

TABELA 5.4 NOTIFICAÇÕES AO CADIN - 2006 
        

Meses Notificações* AI R$ 

Janeiro 385  6.632  7.831.236,87 
Fevereiro 740 12.794  17.679.124,48 

Março 659 11.893 16.018.613,25 
Abril 0 0 0,00 
Maio 56 639 1.092.424,52 

Junho 769 15.807 23.365.257,62 
Total 2.609 47.765 65.986.656,74 
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Termo 
 
ABI 
 
AIH 
 
 
 
 
 
Atendimento Identificado (A. I) 
 
 
Atendimento Identificado apto para cobrança 
 
 
 
Atendimento Identificado cobrado 
 
 
Atendimento identificado cobrado com prazo a 
vencer 
 
Atendimento identificado cobrado não pago em 
processo judicial 
 
Atendimento identificado com cobrança em 
parcelamento 
 
Atendimento identificado com cobrança 
suspensa por liminar 
 
Atendimento identificado com cobrança vencida 
e não paga 
 
Atendimento identificado com impugnação 
deferida 
 
Atendimento identificado com impugnação em 
análise 

 
Definição 
 
Ver NBI (Notificação de Beneficiário Identificado) 
 
Autorização de Internação Hospitalar – AIH é o documento hábil para identificar o paciente e os servi-
ços prestados sob o regime de internação hospitalar, e é um instrumento utilizado pela ANS para 
identificação dos beneficiários 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 beneficiários – SIB (ANS). 
 
Atendimento de beneficiário de plano privado de assistência à saúde realizado na rede SUS 
identificado no cruzamento para ressarcimento ao SUS. 
 
Dentre os atendimentos identificados, é aquele para o qual, não tendo sido apresentada impugnação 
à cobrança do ressarcimento, ou tendo sido apresentada impugnação e a mesma julgada improce-
dente nas instâncias válidas, a cobrança do ressarcimento estaria apta a ser realizada. 
 
Dentre os atendimentos identificados e considerados aptos para cobrança, é aquele que teve o 
processo de cobrança efetivado. 
 
Dentre os atendimentos identificados, considerados aptos para cobrança, e efetivamente cobrados, é 
aquele cujo prazo de pagamento não expirou. 
 
Dentre os atendimentos identificados e considerados aptos para cobrança, é aquele cuja cobrança do 
ressarcimento foi suspensa, temporariamente, por decisão judicial. 
 
Dentre os atendimentos identificados, considerados aptos para cobrança e efetivamente cobrados, é 
aquele cujo valor, referente ao ressarcimento, foi parcelado. 
 
Dentre os atendimentos identificados, é aquele cuja cobrança está suspensa por liminar devido a 
processo judicial. 
 
Dentre os atendimentos identificados considerados aptos para cobrança e efetivamente cobrados é 
aquele não pago até a data de vencimento estipulado. 
 
Impugnação contra a cobrança do ressarcimento referente a determinado atendimento julgada 
procedente. 
 
Impugnação contra a cobrança do ressarcimento referente a determinado atendimento pendente de 
julgamento.
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Termo 
 
Atendimento identificado deferido pelo gestor 
 
 
Atendimento identificado em beneficiários de 
operadoras em liquidação extrajudicial 
 
 
Atendimento identificado em fase de 
impugnação ou recurso 
 
Atendimento identificado em processo de 
cobrança 
 
Atendimento identificado impugnado 
 
Atendimento identificado com impugnação 
indeferida 
 
Atendimento identificado indeferido sem recurso 
 
 
Atendimento identificado não impugnado 
 
 
Atendimento identificado pago 
 
 
Avocação 
 
 
Beneficiário 
 
 
Beneficiário cadastrado 
 
Beneficiário identificado 
 
CADIN 

            
Definição 
 
Impugnação contra a cobrança do ressarcimento referente a determinada AI julgada procedente pelo 
Gestor. 
 
Dentre os atendimentos identificados considerados aptos para a cobrança, cobrados e não pagos, 
devido a processo judicial, é aquele referente a beneficiário de operadora em processo de liquidação 
extrajudicial. 
 
Atendimentos identificados que foram notificados pela ANS às operadoras e estão no prazo legal para 
envio de impugnação. 
 
Cobrança do ressarcimento, referente a determinada AI, em andamento. 
 
 
É aquele atendimento identificado e notificado para o qual a operadora apresentou impugnação. 
 
Indeferimento da impugnação da operadora à cobrança do ressarcimento referente a determinado 
atendimento identificado. 
 
Indeferimento pela ANS da impugnação feita pela operadora à cobrança do ressarcimento e para o 
qual ela não interpõe recurso. 
 
Atendimento identificado e notificado à operadora, para a qual não foi apresentada contestação pela 
operadora até a expiração do prazo. 
 
Dentre os atendimentos identificados, é aquele cuja Guia de Recolhimento da União(GRU) apresenta 
situação quitada nas bases de dados. 
 
Ato pelo qual a ANS chamou para si a responsabilidade do julgamento das impugnações das cobran-
ças do ressarcimento de determinados AI, que anteriormente era efetuado pelos Gestores do SUS. 
 
Sujeito ativo – titular ou dependente – dos direitos definidos em contrato assinado entre uma pessoa 
física ou jurídica com uma operadora, para garantia da assistência à saúde. 
 
Beneficiário cadastrado no sistema de informação da ANS. 
 
Beneficiário identificado no cruzamento realizado pela ANS. 
 
Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. 
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Termo 
 
Cobrança de Ressarcimento ao SUS 
 
 
Competência da AIH 
 
Cruzamento 
 
 
 
Gestor do SUS 
 
 
GGSIS 
 
GGSUS 
 
 
GRU 
 
 
Impugnação 
 
Índice de ressarcimento 
 
 
Índice de partilha 
 
 
Impugnação administrativa 
 
 
 
 
 
Impugnação intempestiva 
 
 
 

 
Definição 
 
Processo de cobrança às operadoras do pagamento referente aos atendimentos de saúde, previstos 
nos respectivos contratos, prestados a seus beneficiários na rede SUS. 
 
Termo que especifica a data (mês e ano) de processamento da AIH no DATASUS. 
 
Processamento para identificação dos beneficiários 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 beneficiários - SIB (ANS). 
 
Gestores municipais, estaduais e federais do Sistema Único de Saúde (SUS) que estão envolvidos na 
execução do processo do Ressarcimento ao SUS com base na RE no 01/2000 e RE no 05/2000. 
 
Gerência Geral de Informações e Sistemas. 
 
Gerência Geral de Integração com o SUS. 

 
Guia de Recolhimento da União. Guia de recolhimento encaminhada às operadoras que apresentam 
os valores a serem ressarcidos ao SUS. 
 
Instrumento pelo qual as operadoras contestam a cobrança do ressarcimento ao SUS. 
 
Índice que mede a proporção das cobranças do ressarcimento efetivamente pagas em relação ao 
total cobrado. 
 
Índice que mede a proporção do valor efetivamente partilhado em relação ao valor recebido pelo 
ressarcimento ao SUS. 
 
Contestação apresentada pela operadora contra a cobrança referente a um ou mais atendimentos 
identificados, acompanhada de justificativa de caráter administrativo. Dentre os principais motivos de 
impugnação por caráter administrativo destacam-se: Procedimento não está coberto pelo contrato; 
contrato não cobre internação; Cobertura parcial temporária; Beneficiário em carência; Atendimento 
já pago pela operadora; Usuário não é beneficiário da operadora (homônimo), entre outros. 
 
Contestação pela operadora à cobrança do ressarcimento realizada fora dos prazos estabelecidos pela 
ANS. 
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Termo 
 
Impugnação técnica 
 
 
 
 
 
 
Modalidade de operadora 
 
 
 
NBI 
 
 
 
Operadora de plano privado de saúde 
 
 
 
Partilha 
 
 
Plano privado de saúde 
 
 
 
RE 05 
 
 
 
RE 06 
 
 
Recurso 
 
 
Repartilha 

 
Definição 
 
Contestação apresentada pela operadora contra a cobrança referente a um ou mais atendimentos 
identificados, acompanhada de justificativa 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. 
 
Classificação das operadoras de planos privados de assistência à saúde definida pela ANS. Nota: As 
operadoras podem ser classificadas em 8 modalidades: medicina de grupo; odontologia de grupo; 
cooperativa médica; cooperativa odontológica; autogestão; administradora; seguradora especializada 
em saúde e filantrópica. 
 
Notificação de Beneficiário Identificado. Documento enviado pela ANS às operadoras que apresenta 
os beneficiários identificados, para fins de ressarcimento ao SUS, a partir do cruzamento de banco de 
dados da ANS e do DATASUS/MS em determinado período. 
 
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 dos valores ressarcidos pelas operadoras à ANS que são creditados à unidade prestadora do 
serviço e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). 
 
Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-
estabelecido por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 
assistência à saúde. 
 
Resolução da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) que dispõe sobre o processamento dos 
atendimentos identificados passíveis de ressarcimento cuja competência esteja compreendida entre 
os meses de dezembro/1999 a janeiro/2001 (28 de agosto de 2000). 
 
Resolução da Diretoria de Desenvolvimento Setorial (DIDES) que estabelece nova sistemática para o 
processamento do Ressarcimento ao SUS (26 de março de 2001). 
 
Instrumento pelo qual é garantido às operadoras que não se conformam com o indeferimento de seus 
pleitos, o exercício da ampla defesa. 
 
Não tendo sido realizada a partilha por erro de informações cadastrais, a mesma é realizada após 
correções pela segunda vez. 
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Termo 
 
Reemissão 
 
 
  
Ressarcimento ao SUS 
 
 
 
 
Revisão de cobrança 
 
 
 
SCI 
 
SUS 
 
TUNEP 
 
 
 
 
 
 
Valor a ser partilhado 
 
Valor efetivamente partilhado 
 
Valor da AIH 
 
Valor total TUNEP 
 
 
 
 
Valor efetivamente partilhado 
 
 

 
Definição  
 
Reemissão, pela ANS, de Notificação de Beneficiários Identificados (NBI) referentes aos atendimentos 
realizados entre setembro de 1999 a janeiro de 2001 (RE 05) cujos processos não foram 
solucionados até 24 de junho de 2002 pelos gestores (IN 03/2002 e RN 05/2002). 
 
Processo realizado de acordo com as disposições da Lei nº 9.656/98, RDC 17/2000 e RDC 62/2001 
que tem como objetivo promover o ressarcimento, pelas operadoras, dos serviços de atendimento à 
saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus beneficiários e respectivos dependentes, 
em instituições públicas ou privadas conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS. 
 
Os processos da “REVISÃO DE COBRANÇA” se referem ao AI de 09/1999 a 01/2001, analisados na 
vigência da RE 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. 
 
Sistema de Controle de Impugnação. 
 
Sistema Único de Saúde. 
 
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 beneficiários 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 finalidade de manter a 
correspondência entre estas duas tabelas. 
 
Valor ressarcido ao SUS  a ser partilhado entre a unidade prestadora e o Fundo Nacional de Saúde. 
 
Valor partilhado entre as unidades prestadoras e o Fundo Nacional de Saúde. 
 
Valor individual de uma AIH cobrada, calculado conforme metodologia de cálculo vigente. 
 
Somatório dos valores estipulados para o ressarcimento de procedimentos realizados durante 
internações de beneficiários de planos de saúde no SUS, tendo como parâmetro a TUNEP (Tabela 
Única Nacional de Equivalência de Procedimentos). 
 
 
Valor partilhado entre a unidade prestadora e o Fundo Nacional de Saúde. 
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