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“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”.- Lei nº 9.661/2000.

“Art. 4º - Compete à ANS:

XIX - proceder à integração de informações com os bancos de dados do 

Sistema Único de Saúde “– Lei nº 9.961/2000”.

A presente edição do Caderno traz a atualização das informações acerca 
dos objetos de trabalho da Gerência, para o período entre 2007 e 2009.

Em relação às ações de Integração com o SUS, a participação ativa 
em dois eventos voltados para os Gestores – o Congresso Estadual 
das Secretarias Municipais de Saúde do Rio de Janeiro e o Congresso 
Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – com a distribuição de 
material informativo e a realização de um painel com o tema “As Novas 
Regras do Processo de Ressarcimento ao SUS” permitiram um momento 
rico de aproximação e troca de experiências, reforçando a necessidade 
de manter essa participação como parte da agenda tanto da Gerência 
quanto da ANS.

A organização do primeiro Encontro ANS 2009 pela Agência, 
incorporando no temário do mesmo os atores prestadores de serviço, 
centrais sindicais e gestores, além das operadoras, fortaleceu a 
integração necessária. 

No que diz respeito ao TISS, os resultados demonstram o avanço na 
implementação das trocas eletrônicas entre prestadores e operadoras, 
o que permitirá num futuro muito próximo um melhor uso das 
informações geradas nesse processo, cumprindo uma das fi nalidades a 
que se propôs o projeto.

Quanto à informação em si, base para a gestão, trazemos as novidades 
em relação à reformulação do Sistema de Informações Epidemiológicas 
– Siepi.

Apresentação
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Sobre o Ressarcimento, o presente Caderno traz as mudanças na 
sistemática do processo, com destaque para o novo entendimento 
quanto à cobrança no início do mesmo, a partir da identifi cação do 
atendimento prestado ao benefi ciário. 

Outra novidade deste número é a apresentação referente aos prestadores 
de serviço, a partir dos trabalhos desenvolvidos pela Gerência de 
Relações com Prestadores da ANS, particularmente aquelas previstas 
no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC Mais Saúde. 

A destacar, nesse item em particular, o bom desempenho da Agência 
no cumprimento das metas do Programa sob sua responsabilidade, 
atingindo 100 % de realização das mesmas.

Ou seja, neste momento os esforços se voltam para a consolidação das 
propostas desenvolvidas até agora e, sobretudo, para a reafi rmação da 
importância da manutenção do diálogo interativo entre os atores do 
setor saúde no país. 

Informações mais detalhadas sobre o setor de planos privados de 
saúde podem ainda ser consultadas no sítio www.ans.gov.br, no link 
Informação em Saúde Suplementar e no perfi l Gestor.

A todos uma boa leitura!

4 Apresentação
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Em pauta 6

Missão Institucional

A ANS tem por fi nalidade institucional 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.

Missão da GGSUS

A GGSUS tem como missão produzir, analisar e disseminar informações e con-

hecimento sobre as condições de atenção à saúde dos benefi ciários de planos de 

saúde para a integração dos processos reguladores dos setores público e privado 

do Sistema Único de Saúde.

6 Missão Institucional
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O uso de padrões no setor saúde

O uso de terminologias clínicas 

A construção de padrões é tema cada vez mais presente nas agendas internacio-

nais e em todos os setores da sociedade. Não constitui uma exceção, portanto, 

no setor de saúde. A padronização permite, por exemplo, melhor comunicação 

entre os atores envolvidos, além de facilitar a obtenção de informações para 

estudos e avaliações. A partir desse entendimento, a ANS desenvolveu o padrão 

TISS (Troca de Informação de Saúde Suplementar) com o objetivo de registro e 

intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de assistência à saúde 

e prestadores de serviços de saúde. A implantação do padrão TISS signifi ca um 

grande avanço para o setor da saúde suplementar, pois benefi cia todos os atores 

envolvidos, a partir da maior agilidade no processamento das informações, da 

desburocratização do atendimento, da diminuição de custos operacionais e ad-

ministrativos. Representa, consequentemente, uma melhoria para os benefi ciári-

os de planos de saúde, que têm um atendimento mais ágil. 

Em relação à representação de conceitos em saúde, a utilização de padrões é vital 

para o desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia de informação em saúde 

atualmente, pois esses padrões são utilizados para codifi cação de informações, 

para o registro e intercâmbio de dados em registros eletrônicos de saúde, em 

sistemas de suporte à decisão clínica e em inúmeras outras atividades. No en-

tanto, a integração efetiva desses padrões com as aplicações clínicas mostra-

se um grande desafi o. Essas aplicações, em geral, requerem o uso de múltiplas 

terminologias, visto que cada uma delas foi desenvolvida para atender a neces-

sidades de um determinado grupo atuante nos sistemas de saúde. No processo 

de implementação do Padrão TISS, observou-se a necessidade de adoção de uma 

terminologia clínica comum a todos os atores do mercado (hospitais, médicos, 

laboratórios etc) para viabilizar o relacionamento entre os sistemas de informa-

ção existentes. Uma terminologia pode ser defi nida como um conjunto estru-

turado de termos que representam uma determinada área do conhecimento. 

Ou seja, terminologia clínica é um conjunto de termos padronizados utilizados 

para representação de conceitos na área de saúde. O seu uso possibilita que os 

achados clínicos, eventos e intervenções de saúde sejam registrados de forma 

detalhada o sufi ciente para o desenvolvimento de metodologias de avaliação de 

qualidade e gerenciamento de cuidados, para o desenvolvimento de sistemas de 

suporte à decisão clínica e ainda para a pesquisa clínica.

Dentre os benefícios esperados com o uso de terminologias clínicas, destacam-se:

• Facilitam o registro eletrônico das informações clínicas;

• Possibilitam o registro detalhado dos eventos de saúde;

• Possibilitam que diferentes instituições e diferentes prestadores possam 
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enviar e receber informações relacionadas aos eventos de saúde de uma 

forma clara e inteligível, o que acelera a prestação de serviços e reduz a 

execução duplicada de exames e prescrições;

• Contribuem para a melhora da qualidade do cuidado, uma vez que possi-

bilitam que as informações presentes nos diversos sistemas de informação 

possam ser efetivamente utilizadas para o diagnóstico da situação de saúde 

de uma determinada população ou região;

• Possibilitam que os dados clínicos padronizados possam ser analisados por 

computadores, gerando links para protocolos clínicos, pesquisas acadêmi-

cas e sistemas de suporte à decisão clínica que poderão emitir alertas e 

lembretes quando informações relevantes para um determinado paciente 

são encontradas;

• Possibilitam a criação de bases de dados de alta qualidade para geração de 

relatórios e estatísticas de saúde, contribuindo, portanto, para o monitora-

mento da saúde pública;

• Auxiliam no delineamento de sistemas de pagamento de serviços de saúde.

No Brasil, como em outros países, utiliza-se um conjunto de terminologias para 

o registro dos eventos de saúde. Esse conjunto de terminologias está mais bem 

defi nido no Sistema Único de Saúde (Tabela SUS, CID), onde a utilização de pa-

drões é uma tradição. No mercado de planos de saúde, no entanto, como resul-

tado de sua grande fragmentação, sempre coexistiram múltiplas terminologias, 

criadas por operadoras e prestadores para soluções de problemas locais, inex-

istindo preocupações quanto ao compartilhamento de informações, ao geren-

ciamento de versões, a criação de históricos quando da realização de mudanças 

na codifi cação de procedimentos ou quanto ao mapeamento dos termos dessas 

tabelas para outras terminologias em uso no próprio setor de saúde suplementar 

e no país. Com o advento da regulação do setor, tem-se a obrigatoriedade do 

envio de informações à Agência Nacional de Saúde Suplementar (o que torna 

clara a falta de padronização na saúde suplementar) e a criação de um rol de 

procedimentos em saúde, também uma tabela, que defi ne os procedimentos 

que devem ser obrigatoriamente cobertos por todas as operadoras de saúde. 

Além disso, a relação público/privado, que tem como uma de suas interfaces 

o processo de ressarcimento ao SUS, traz para esse mercado a necessidade de 

utilização de outra tabela, a Tunep (Tabela Única Nacional de Equivalência de 

Procedimentos), utilizada para fi ns de ressarcimento dos atendimentos presta-

dos aos benefi ciários de planos privados de assistência à saúde, por instituições 

públicas ou privadas, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Uma Terminologia Unifi cada da Saúde Suplementar (TUSS) está sendo criada 

para a unifi cação das diversas terminologias existentes no mercado de saúde 

suplementar. Tem enfrentado, no entanto, percalços gerados por problemas 

pré-existentes dessas terminologias, tais como o gerenciamento inefi ciente de 
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versões, a falta de históricos de utilização e de mudanças de termos e a ausên-

cia de mapeamentos dessas terminologias entre si e para outras terminologias 

relevantes no cenário de saúde no país. Para que os problemas possam ser con-

tornados, a TUSS cumpra os seus propósitos e no futuro ela possa atender aos 

critérios de qualidade de uma terminologia clínica, faz-se necessária a adoção 

de uma ferramenta que possibilite a distribuição e o gerenciamento das diversas 

terminologias de interface que permeiam a atuação dos atores do mercado de 

saúde suplementar. 

As terminologias apresentam diferentes modelos e formatos de dados e estão 

em constante evolução, necessitando de atualizações periódicas. Usualmente os 

processos de revisão dessas terminologias são extremamente variáveis e fre-

quentemente incompatíveis. Para que essas difi culdades sejam superadas, é ne-

cessária a adoção de um servidor de terminologias, projeto já em andamento, 

conduzido pela ANS. Esse servidor de terminologias pode ser descrito como um 

conjunto de ferramentas que viabiliza o uso das terminologias por diferentes 

aplicações clínicas.

Dessa forma, a elaboração da TUSS representa um avanço signifi cativo no setor 

de saúde brasileiro, o que contribuirá para o desenvolvimento de metodologias 

de avaliação de qualidade e de gerenciamento de cuidados, e ainda sua utilização 

em pesquisas clínicas.
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O Sistema de Informações Epidemiológicas - SIEPI

O Sistema de Informações Epidemiológicas em Saúde Suplementar (Siepi) é um 

instrumento de captação de dados e de produção de informações epidemiológi-

cas para a tomada de decisão na área de saúde. O objetivo da construção do Siepi 

é produzir informações sobre a situação de saúde dos benefi ciários de planos 

privados de saúde, sendo uma ferramenta útil para o fomento de ações de pro-

teção e promoção à saúde da população.

A geração de informações epidemiológicas do Siepi leva em conta os princípios 

da modularidade, integração com outros sistemas, segurança e confi abilidade 

das informações. No momento, encontram-se disponibilizados no Siepi apenas 

os dados das internações no SUS de benefi ciários de planos privados de saúde e 

dados de mortalidade, obtidos através [da linkage] do cruzamento (?) dos bancos 

de dados das AIHs do SIH/Datasus/MS e do cadastro de benefi ciários de planos 

de saúde (SIB/ANS).

Alguns dados de morbidade: internações no SUS de benefi ciários

O cruzamento das informações de morbidade do SIH/Datasus/MS com o cadas-

tro de benefi ciários (SIB/ANS) permitiu identifi car um total de 914.297 AIHs de 

benefi ciários de planos privados de saúde, no Brasil, entre setembro de 1999 a 

dezembro de 2005 (Tabela 1).

Tabela 1- Internações no SUS de Benefi ciários por Especialidade AIH, set 1999 a dez 2005, Brasil

Especialidade Clínica 

do AI

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

No. No. No. No. No. No. No. No. %

Clínica médica 11.592 37.945 38.693 43.312 47.148 54.729 45.371 278.790 30,4

Crônico e FPT* 159 536 398 474 739 746 882 3.934 0,4

Não identifi cada 10 63 32 251 1.241 31 0 1.628 0,2

Obstetrícia 7.212 27.226 22.750 30.178 34.564 38.627 34.054 194.611 21,0

Pediatria 3.077 11.369 12.236 13.493 15.589 16.882 15.835 88.481 9,6

Psiquiatria 2.552 8.302 3.196 2.311 9.141 9.523 11.022 46.047 5,1

Psi-hosp/dia 139 620 664 745 942 931 1.394 5.435 0,6

Reabilitação 7 25 13 13 149 98 254 559 0,1

Tisiologia 31 98 89 69 117 121 173 698 0,1

Total 35.291 122.897 111.691 129.098 162.312 179.679 173.329 914.297 100,0

* Fora de Possibilidade Terapêutica

Fonte: SIH/DATASUS/MS & SIB/ANS
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Do total de 173.329 AIHs de benefi ciários de planos privados de saúde em 2005, 

57,6% das internações correspondem aos indivíduos do sexo feminino, na faixa 

etária entre 20 a 29 anos. A distribuição das internações no SUS por faixa etária 

permite verifi car que, enquanto as faixas etárias até 19 anos, juntas, representa-

ram mais ou menos 20% do total, as demais internações ocorrem em indivíduos 

entre 20 e 59 anos. (tabela 2).

Tabela 2: Internações no SUS de Benefi ciários

segundo sexo e faixa etária, Brasil, 2005

Faixa Sexo Feminino Sexo Masculino
Total

Etária N % N %

<1 6.457 6,46 7.371 10,05 13.828

1 a 4 4.512 4,51 6.124 8,35 10.636

5 a 9 2.791 2,79 4.005 5,46 6.796

10 a 14 1.825 1,83 2.338 3,19 4.163

15 a 19 7.480 7,48 2.499 3,41 9.979

20 a 29 28.616 28,62 9.349 12,74 37.965

30 a 39 17.113 17,12 10.637 14,5 27.750

40 a 49 11.781 11,78 11.453 15,61 23.234

50 a 59 8.540 8,54 8.898 12,13 17.438

60 a 69 4.969 4,97 5.481 7,47 10.450

70 e mais 5.889 5,89 5.204 7,09 11.093

Total 99.973 57,68 73.359 42,32 173.332

Fonte: SIH/Datasus/MS & SIB/ANS

Na Tabela 3, encontram-se os dados de internação de benefi ciários para o ano 

de 2005 por região. Do total de 173.332 AIHs de benefi ciários, 65% foram iden-

tifi cadas na Região Sudeste.

Tabela 3: Internações de Benefi ciários por Especialidade da AIH, segundo Grandes Regiões, Brasil - 2005

Especialidade AIH
NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE Total

N % N % N % N % N % N %

Clínica médica 1.625 4,60 6.059 4,93 28.427 25,45 6.395 4,95 2.865 1,77 45.371 25,25

Cirurgia geral 1.623 4,60 8.192 6,67 41.896 37,51 9.923 7,69 2.713 1,67 64.347 35,81

Obstetrícia 1.567 4,44 5.525 4,50 20.851 18,67 4.840 3,75 1.271 0,78 34.054 18,95

Pediatria 815 2,31 2.737 2,23 9.285 8,31 2.303 1,78 695 0,43 15.835 8,81

Psiquiatria 80 0,23 1.665 1,35 7.285 6,52 1.452 1,12 540 0,33 11.022 6,13

Psiquiatria - 
hospital/dia

15 0,04 211 0,17 719 0,64 304 0,24 145 0,09 1.394 0,78

Tisiologia 13 0,04 30 0,02 117 0,10 10 0,01 3 0,00 173 0,10

Reabilitação 3 0,01 140 0,11 100 0,09 0 0,00 11 0,01 254 0,14

Crônico e FPT 2 0,01 77 0,06 752 0,67 13 0,01 38 0,02 882 0,49

Total 5.743 3,31 24.636 14,21 109.432 63,13 25.240 14,56 8.281 4,78 173.332 96,47
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Na tabela 4, encontram-se os dados de internação no SUS segundo a Classifi ca-

ção Internacional das Doenças (CID10) e Grandes Regiões, para o ano de 2005.

O capítulo XV, Gravidez e Parto, correspondem a quase 20% das internações de 

benefi ciárias no SUS.

Os dados do Siepi, disponibilizados na página da ANS (www.ans.gov.br), 

possibilitam uma maior segurança na divulgação das informações em saúde 

suplementar. A realização de comparações pertinentes com a população atendida 

pelo Sistema Único de Saúde ajudará a estabelecer possíveis diferenças quanto 

às estratégias a serem criadas pela ANS para o desenvolvimento do setor. Em sua 

concepção de articulação do sistema de informações da ANS com o SUS, busca-

se uma lógica de regulação sanitária para além da regulação econômica.

Tabela 4: Causa de Internações no SUS de Benefi ciários classifi cados por CID10, 

segundo Grandes Regiões do Brasil, 2005

Grupo de Causa CID 10
Região Geográfi ca TOTAL

Centro-Oeste Sul Sudeste Nordeste Norte N %

I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias 508 1.336 4.711 2.270 683 9.508 5,5

II - Neoplasias 588 1.823 8.988 1.756 406 13.561 7,8

III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e 
alguns transtornos imunitários

47 116 780 120 49 1.112 0,6

IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 289 475 2.642 511 122 4.039 2,3

V - Transtornos mentais e comportamentais 693 1.779 8.193 1.880 95 12.640 7,3

VI - Doenças do sistema nervoso 180 546 3.528 373 61 4.688 2,7

VII - Doenças do olho e anexos 75 98 1.590 256 9 2.028 1,2

VIII - Doenças do ouvido e da apófi se mastóide 23 54 308 30 6 421 0,2

IX - Doenças do aparelho circulatório 1.100 2.951 12.789 2.404 429 19.673 11,3

X - Doenças do aparelho respiratório 869 2.301 8.640 2.231 604 14.645 8,4

XI - Doenças do aparelho digestivo 627 2.044 8.172 1.955 480 13.278 7,7

XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo 71 335 1.703 276 81 2.466 1,4

XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo

225 1.005 3.300 561 149 5.240 3

XIV - Doenças do aparelho geniturinário 595 1.563 6.720 1.668 396 10.942 6,3

XV - Gravidez, parto e puerpério 1.338 4.773 21.054 5.513 1.562 34.240 19,8

XVI - Algumas afecções originadas no período perinatal 7 45 241 77 5 375 0,2

XVII - Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas

113 414 2.073 372 80 3.052 1,8

XVIII - Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não classifi cados em outra parte

120 286 1.774 376 29 2.585 1,5

XIX - Lesões, envenenamento e algumas outras 
consequências de causas externas

642 2.271 9.451 1.630 429 14.423 8,3

XX - Causas externas de morbidade e de mortalidade 1 2 54 3 --- 60 0

XXI - Fatores que infl uenciam o estado de saúde e o contato 
com os serviços de saúde

170 1.023 2.721 374 68 4.356 2,5

TOTAL 8.281 25.240 109.432 24.636 5.743 173.332 100 

Fonte: SIH/Datasus/MS & SIB/ANS
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O novo processo de Ressarcimento ao SUS

“Art. 32º - 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 nº 9.656/1998.

Mudanças no ressarcimento ao Sistema Único de Saúde

Através da Resolução Normativa n° 185, de 30 de dezembro de 2008 e da IN n°. 

37, de 9 de junho de 2009, a ANS instituiu o procedimento eletrônico de res-

sarcimento ao SUS, previsto no art. 32 da Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998. 

Essa iniciativa visa dar efetividade ao ressarcimento ao SUS, fundamentando-se 

em princípios de desburocratização e simplifi cação administrativa, na observân-

cia dos direitos e deveres do administrado em processos administrativos, e no 

reconhecimento do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde – SUS - como 

instrumento de regulação da saúde suplementar.

A partir da implementação do processo eletrônico, espera-se a agilização da co-

brança do ressarcimento ao SUS, o desestímulo à má-fé processual, a redução 

do uso intensivo de mão-de-obra em todas as fases processuais, a redução do 

custo administrativo do ressarcimento ao SUS e a efetiva regulação do sistema 

de saúde suplementar.

Pilares do novo processo de ressarcimento ao SUS

• Tecnologia da informação - a tecnologia de informação será empregada 

nos processos de ressarcimento ao SUS como fator de redução de custos, 

simplifi cação administrativa, desburocratização e transparência.

• Presunção da veracidade e aceitação do risco calculado da confi ança - 

Como a excessiva exigência de provas documentais se reverte em entrave 

à solução dos processos administrativos de ressarcimento ao SUS, cumpre 

aceitar como verdade a palavra das operadoras e, em troca da simplifi cação 

processual, assumir o risco calculado da confi ança.

• Controle dirigido e punição da litigância de má-fé – para redução do ris-

co decorrente da presunção de veracidade, será instituído controle dirigido 

da veracidade das declarações das impugnações para identifi car, corrigir e 

punir os eventuais desvios, fraudes e abusos.

• Ressarcimento ao SUS como instrumento de regulação – Mais do que 

um meio de recuperação de recursos do SUS, será explorado todo o poten-

cial do ressarcimento ao SUS de regulação, tanto da saúde pública como 

da saúde suplementar. Nesse sentido, serão empregadas as informações do 

ressarcimento ao SUS como feedback de outras ações regulatórias.

O novo processo de Ressarcimento ao SUS 13



Em pauta 14

Como funcionará o novo processo

Os processos de ressarcimento ao SUS serão autuados eletronicamente, por meio 

da produção de documentos digitais e da digitalização de documentos físicos, 

em um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos – GED - organizado 

de acordo com o fl uxo de trabalho do ressarcimento ao SUS, que servirá para 

armazenar, tramitar e visualizar processos, bem como para comunicar atos e 

transmitir peças processuais.

As comunicações processuais às operadoras serão publicadas em portal da ANS 

na Internet. As operadoras terão dez dias para acessar essas comunicações e, 

caso não o façam, serão consideradas cientes ao término desse prazo.

A cobrança dos créditos de ressarcimento ao SUS será realizada logo no iní-

cio do processo, no mesmo ato que notifi car a operadora da identifi cação dos 

atendimentos no SUS a serem ressarcidos. A aplicação de multa e de juros aos 

créditos vencidos não será suspensa pela apresentação de impugnação ou pela 

interposição de recurso administrativo.

As operadoras poderão impugnar as cobranças de ressarcimento ao SUS por 

meio do preenchimento de formulários eletrônicos estruturados, nos quais de-

verão declarar todas as informações necessárias à análise. A declaração 

de informações inverídicas e a não comprovação dos fatos alegados serão puni-

das com advertência ou multa. Desse modo, o risco decorrente da aceitação das 

impugnações por declaração será compensado pelo risco de a operadora ser 

punida pela má-fé processual.

Será suprimida a instância da Gerência-Geral de Integração com o SUS, de modo 

que a impugnação seja julgada diretamente pelo Diretor da DIDES, admitido um 

único recurso à Diretoria Colegiada.

A estrutura do Sistema de Ressarcimento Eletrônico

O Sistema Eletrônico é composto de quatro módulos, conforme abaixo:

• Gestão de Contas de Usuários

• Processo de ressarcimento ao SUS

• Petição avulsa

• Recolhimento

O sistema será disponibilizado em módulos de forma a facilitar a adaptação dos 

atores ao novo processo, iniciando pelo módulo Gestão de Contas de Usuários

14 O novo processo de Ressarcimento ao SUS
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Fluxos simplifi cados dos processos de 
Ressarcimento ao SUS

O processo antigo

Fluxos simplifi cados dos processos de Ressarcimento ao SUS 15
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O processo novo

16 Fluxos simplificados dos processos de Ressarcimento ao SUS
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Situação de análise dos atendimentos passíveis de ressarcimento ao SUS, com 

atendimento realizado entre setembro de 1999 e junho de 2006:

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: SCI – Sistema de Controle de Impugnações –   SCI-ANS

A Análise

Impugnados
720.438

R$ 1.058.802.398,09

Em Análise
231.294

R$ 337.353.342,94

Deferidos
287.276

R$ 433.263.929,51

Indeferidos
201.868

R$ 288.185.125,64

Não Impugnados
271.672

R$ 363.669.682,45

Atendimentos 
Identifi cados

992.110
R$ 1.422.472.080,54

Passíveis de 
ressarcimento ao SUS

473.540
R$ 651.854.808,09

A Análise 17
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Situação de cobrança dos atendimentos passíveis de ressarcimento ao SUS, com 

atendimento realizado entre setembro de 1999 a junho de 2006:

Cobrança 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: Sistema de Controle de Impugnações –   SCI-ANS

Pagos
76.675

R$ 97.290.934

Em Fase de 
Parcelamento

7.596
R$ 10.333.953

Cobrados em 
Processo Judicial

35.962
R$ 50.036.167

Em Processo de 
cobrança
20.217

R$ 28.400.591

Com suspensão judicial 
ou administrativa

91.523
R$ 125.933.086

Suspensos por 
Liminar
9.507

R$ 13.079.645

Em liquidação 
Extrajudicial

26.455
R$ 36.956.522Vencidos e não 

Pagas
241.292

R$ 339.493.025

Cobrados
361.800

R$ 497.521.131

Passível de 
ressarcimento ao SUS

473.540
R$ 651.854.808

A Vencer
275

R$ 367.050

18 Cobrança do Ressarcimento ao SUS
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Os valores ressarcidos pelas operadoras ao SUS foram recolhidos pela ANS e repassados ao Fundo Nacional de Saúde 

e à unidade prestadora do serviço, de acordo com artigo 14° da Resolução ANS 06 (RE nº 06)/2001 e artigo 7° da 

Portaria SAS nº 168 de 21/05/2001. Atualmente, a Resolução Normativa ANS nº 185/2008 estabelece a nova nor-

matização relativa ao Repasse, que será feito ao Fundo Nacional de Saúde e ao fundo de saúde a que o prestador do 

atendimento estiver vinculado.

Entre janeiro de 2000 e junho de 2009, o repasse foi de R$ 93.496.008,95, sendo que destes, R$ 
41.232.129,07 (44% do total) foram destinados ao Fundo Nacional de Saúde.

Valor Total Partilhado por UF - 2000 a 2009

Fonte: Sistema de Controle de Impugnações – SCI/DIDES/ANS

O Repasse

39.255,72
102.956,21

731.839,87

468.933,66

114.748,55

92.572,91

294.249,01

274.429,82

2.904.319,69

2.682.426,63 

2.842.214,69

17.061.972,41

4.795.684,04

6.054.217,29

799.770,17

1.031.754,61

4.072.290,64

223.386,34

578.307,14

480.407,61

1.116.563,87

398.946,78

583.307,46

1.298.699,61

407.914,09
335.056,73

até 1.000.000,00

1.000.000,00 | 2.000.000,00

2.000.000,00 | 4.000.000,00

4.000.000,00 | 6.000.000,00

6.000.000,00 | 8.000.000,00

Mais de 8.000.000,00

O Repasse 19
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A relação da ANS com os prestadores de serviço

No Sistema de Saúde Brasileiro, o setor público e o suplementar se integram e 

interagem com suas peculiaridades, principalmente com referência à rede assis-

tencial, oferta e demanda de serviços de saúde, planejamento e gestão em saúde 

e informação em saúde.

A ANS, como indutora do processo regulador da saúde suplementar, tem na sua 

missão acompanhar o impacto na qualidade da atenção à saúde, ressaltando a 

importância de todos os atores do Sistema de Saúde: 

• as operadoras;

• os prestadores e seus órgãos de representatividade (conselhos, sindicatos e 

associações);

• os Órgãos Estaduais e Municipais do SUS, articulados pelo Conass e Conasems;

• a representação Acadêmica; 

• o cidadão que tanto é usuário do SUS quanto pode ser benefi ciário de um 

plano de saúde.

Para tanto, a Agência, através de um processo regulador caracterizado pelo ex-

ercício de governança (como meio e processo onde as instituições, públicas e 

privadas, administram seus temas em comum), cria através da Resolução Nor-

mativa nº 163/2007, a Gerência de Relações com Prestadores de Serviço – GERPS, 

ligada à Diretoria de Desenvolvimento Setorial, a fi m de promover uma aproxima-

ção mais efetiva com esse grupo de atores.

A GERPS tem como atribuições coordenar interna e externamente à Agência as 

ações que dizem respeito aos prestadores de serviços da saúde suplementar nos 

seus aspectos normativos, acompanhamento das relações entre prestadores e 

operadoras, inclusive quanto à contratualização e na discussão e proposta de 

critérios de qualidade para o monitoramento da atuação desse grupo no mercado. 

Ainda, objetiva a integração técnica com o Sistema Único de Saúde e coordenação 

de ações internas entre as gerências e comitês da ANS envolvidos com esse grupo, 

além do desenvolvimento de estudos e pesquisas para aprimorar a qualidade da 

prestação de serviços.  Sua missão está desenhada em “Promover o equilíbrio nas 

relações entre operadoras e prestadores de serviços, bem como a qualifi cação dos 

prestadores na atenção à saúde, em articulação com o SUS”.

O início das atividades da GERPS foi organizado a partir de um processo de plane-

jamento interno onde se defi niram as metas e ações prioritárias, resultando na 

inclusão dessas ações no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Mais 

Saúde), juntamente com as demais ações sob a responsabilidade da ANS, no foco 

de atuação ATENÇÃO À SAÚDE:

20 A relação da ANS com os prestadores de serviço
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• item 2.2 - Garantir estratégia de integração e articulação entre o SUS e a 

Saúde Suplementar;

• item 2.28.1 – Acreditar as operadoras para garantir a qualidade do aten-

dimento dos benefi ciários que possuem planos coletivos ou individuais de 

saúde, incluindo a qualifi cação dos prestadores de serviço. 

Assim, neste informativo, descrevemos alguns dos resultados já alcançados no 

desenvolvimento de duas das ações priorizadas, voltadas à qualidade hospitalar:

 » Defi nição de política pública de incentivo à participação de hospi-

tais do setor de saúde suplementar em grupos de qualidade hos-

pitalar formalmente constituídos com a fi nalidade de acompanhar 

indicadores, com metas estabelecidas até 2011.

 » Defi nição de painel de indicadores de qualidade assistencial para 

avaliação dos cuidados em saúde oferecidos pelos prestadores de 

serviços do setor de saúde suplementar, com metas estabelecidas 

para hospitais até 2011.

Essas duas ações justifi cam-se pelo grande número de prestadores, no caso hospi-

tais, que atendem tanto ao sistema público quanto ao privado - 70% do total reg-

istrado, a partir de dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos Hospitalares.

Entendendo a necessidade de respeitar o princípio da equidade do sistema, é 

decisivo que as políticas da ANS nesse setor estejam permanentemente articu-

ladas com o SUS. Assim, a ação da GERPS deve se dar de modo indutor em criar 

padrões de qualidade na gestão e na oferta do cuidado à saúde ao benefi ciário 

de plano de saúde. 

Com essa lógica, fi rmou-se um termo de cooperação técnica entre a ANS e a 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo para o desenvolvimento do “Projeto 
de Avaliação de Qualidade dos Hospitais de Ensino no Estado de São Paulo” 

com objetivo de desenvolver e implementar indicadores de qualidade assisten-

cial para hospitais, tendo esse grupo como referência inicial. 

Projeto de Avaliação de Qualidade dos Hospitais de Ensino no Es-
tado de São Paulo

Em agosto de 2007, foi fi rmado esse acordo [no qual participaram do estudo] 

de cujo estudo participaram (?) 35 hospitais de ensino do estado de São Paulo, 

certifi cados pelos Ministérios da Saúde e da Educação e outros 5 hospitais não 

classifi cados como de ensino, cujo movimento assistencial é muito signifi cativo 

para alguns procedimentos envolvidos na avaliação. Do total de 40 hospitais, 29 

atendem tanto ao SUS quanto ao sistema privado, e tiveram seus dados apurados 

a partir do Sistema de Internação Hospitalar (SIH/AIH) e da Comunicação de In-

ternação Hospitalar (CIH). Os demais foram avaliados por um ou outro, conforme 

ligados exclusivamente ao sistema público (10 hospitais) ou privado (1 hospital).

A relação da ANS com os prestadores de serviço 21
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Foram utilizados inicialmente 22 indicadores do grupo “in patient” da AHRQ – 

“Agency for Healthcare Research and Quality” – que os utiliza desde 2003 para 

o universo de hospitais norte-americanos. Sua característica essencial é terem 

por base a informação administrativa de alta hospitalar do paciente, usualmente 

utilizada para cobrança .

A escolha do grupo de indicadores deveu-se ao fato de que os dados administra-

tivos dos hospitais, comumente coletados de forma rotineira, oferecem informa-

ções sobre diagnósticos, procedimentos, idade, sexo, motivo da alta, entre outros. 

Assim, os indicadores propostos pela AHRQ representam um importante instru-

mental no uso dos dados hospitalares no Brasil e são os mais robustos atualmente 

para avaliação da qualidade da atenção baseada em dados administrativos de alta 

hospitalar2.  

Os 22 “in patient quality indicators” (IQI) utilizados foram os apresentados no 

quadro abaixo:

Em pauta 22Fluxos simplifi cados dos processos de Ressarcimento ao SUS 22

1 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Datasus

2 AHRQ. Agency for Healthcare Research and Quality. Guide to In patient Quality Indicators: Quality of Care in Hospitals. Volume, Mortality, and Utilization. Department of Health and Human Services.

Disponível em: http://www.qualityindicators.ahrq.gov (acesso em 11/09/2008).

GRUPO DE INDICADORES SIGLA DESCRIÇÃO

Indicadores de Volume IQI 1 Volume de Cirurgias de Ressecção Esofagiana

IQI 2 Volume de Cirurgias de Ressecção Pancreática

IQI 4 Volume de Cirurgias de Reparo de Aneurisma De Aorta Abdominal

IQI 5 Volume de Cirurgias de Revascularização Miocárdica

IQI 6 Volume de Angioplastias Coronarianas Transluminais Percutâneas

IQI 7 Volume de Cirurgias de Endarterectomia de Carótida

Taxa de Mortalidade por Condição Clínica IQI 15 Taxa de Mortalidade por Infarto Agudo do Miocárdio

IQI 16 Taxa de Mortalidade por Insufi ciência Cardíaca Congestiva

IQI 17 Taxa de Mortalidade por Acidente Vascular Encefálico

IQI 18 Taxa de Mortalidade por Hemorragia Digestiva

IQI 19 Taxa de Mortalidade por Fratura de Quadril

IQI 20 Taxa de Mortalidade por Pneumonia

Taxa de Mortalidade por Procedimento Cirúrgico IQI 8 Taxa de Mortalidade por Ressecção Esofágica

IQI 9 Taxa de Mortalidade por Ressecção Pancreática

IQI 11 Taxa de Mortalidade por Reparação de Aneurisma de Aorta Abdominal

IQI 12 Taxa de Mortalidade por Revascularização Miocárdica

IQI 30 Taxa de Mortalidade por Angioplastia Coronariana Transluminal Percutânea

IQI 31 Taxa de Mortalidade por Endarterectomia de Carótida

IQI 13 Taxa de Mortalidade por Craniotomia

IQI 14 Taxa de Mortalidade em Cirurgia de Prótese de Quadril

Indicadores de Utilização IQI 21 Taxa de Parto Cesáreo

IQI 23 Taxa de Colecistectomia Laparoscópica
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A padronização das taxas foi realizada para idade e sexo. Não foi incluído o 

ajuste de risco por comorbidade, devido à inconsistência e à ausência dos dados 

informados nas guias de alta utilizadas (AIH, CIH).

Os indicadores apresentam variações, no universo de hospitais estudados, que 

tendem a representar diferenças de qualidade. Funcionam assim como uma espé-

cie de sistema de alerta, indicando a necessidade de avaliações mais pormenoriza-

das quando apresentam resultados discrepantes em relação à média geral.

Indicadores de volume: vários hospitais com baixo volume, o que não fa-

vorece bons resultados, já que por defi nição, altos volumes estão associados 

a melhores resultados.

Indicadores de mortalidade: há uma grande discrepância nas taxas de mor-

talidade entre os hospitais para todos os indicadores. Deve-se mencionar que 

os procedimentos realizados com menor volume podem resultar em taxas que 

não retratam corretamente a realidade. O ajuste por idade e sexo minimiza as 

diferenças entre as populações atendidas nos hospitais.

Indicadores de utilização: A taxa de utilização dos partos cesáreos foi maior na 

saúde privada do que no SUS, o que pode signifi car oferta de cuidado inefi ciente 

ou inapropriada, como, por exemplo, a falta de maternidades com plantões de 

24 horas e distorções na remuneração por procedimento. Há uma menor utiliza-

ção no SUS da colecistectomia videolaparoscópica em relação à saúde privada.

Em pauta 23Fluxos simplifi cados dos processos de Ressarcimento ao SUS 23
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Variações nos resultados obtidos por diferentes hospitais em indicadores de des-

empenho não devem ser analisados isoladamente, mas devem, sim, ser explicados 

por um conjunto de elementos que envolvem desde a variação da qualidade do 

dado, diferenças nas características dos pacientes a variações reais na qualidade 

do cuidado provido pelo prestador .

A ANS pretende, a partir deste estudo, criar um painel de indicadores para moni-

torar a qualidade de hospitais.

Em pauta 24Fluxos simplifi cados dos processos de Ressarcimento ao SUS 24

3Luce JM, Thiel GD, Holland MR, et al. Use of risk-adjusted outcome data for quality improvement by public hospitals. West J Med 1996, 164:410–4. 





NÚCLEOS REGIONAIS DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO – NURAFs

BAHIA
Av. Tancredo Neves, 1632/salas 801-804  – Caminho das Árvores, Salvador

CEP: 41820-020

CEARÁ
Av. Santos Dumont, 2122/salas 1708-1710 – Aldeota, Fortaleza

CEP: 60150-161

DISTRITO FEDERAL
SAS Quadra 1, lote 2, Bloco N, 1º andar – Brasília – CEP: 70070-941

MATO GROSSO
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1894/salas 102-104

Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá - CEP: 78050.430

MINAS GERAIS
R. Paraíba, 330/sala 1104 – Funcionários, Belo Horizonte – CEP: 30130-917

PARÁ
Av. Conselheiro Furtado, 2865/salas 2001-2003 e 2005 – São Brás, Belém

CEP: 66063-060

PARANÁ
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 373/gr. 902 – Centro, Curitiba – CEP: 80410-180

PERNAMBUCO
R. General Joaquim Inácio, 412/salas 701/702 – Ilha do Leite, Recife

CEP: 50070-270

RIBEIRÃO PRETO
R. São Sebastião, 506/salas 209-216 – Centro, Ribeirão Preto – CEP: 14015-040

RIO DE JANEIRO
R. Teixeira de Freitas, 31/5º andar – Centro, Rio de Janeiro – CEP: 20021-350

RIO GRANDE DO SUL
R. dos Andradas, 1276/sala 602 – Centro, Porto Alegre – CEP: 90020-008

SÃO PAULO
Av. Bela Cintra, 986/4º andar – Consolação, São Paulo – CEP: 01415-000
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