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• Comunicação da suspensão da divulgação dos resultados do Mapeamento do Risco
Assistencial referentes ao ano-base 2020, bem como da utilização desses resultados para
construção do plano periódico previsto no art. 7º da IN DIPRO 49/2016, pelos motivos
expostos. (Reunião de DICOL 535ª - Pauta Reservada).

• O acompanhamento de indícios de risco assistencial de operadoras continuará sendo
realizado em 2020 a partir do programa de Acompanhamento e Avaliação da Garantia de
Atendimento.

INFORMES GMOA



1. RESUMO da REGULAMENTAÇÃO VIGENTE
RN 416/2016 e IN DIPRO 49/2016

1. RESUMO da REGULAMENTAÇÃO VIGENTE
RN 416/2016 e IN DIPRO 49/2016



• Monitoramento do Risco Assistencial - “análise consolidada dos resultados das ações de
Mapeamento do Risco Assistencial e de Acompanhamento e Avaliação da Garantia de
Atendimento, com vistas à prevenção de anormalidades que ponham em risco a continuidade ou
a qualidade do atendimento à saúde”. (art. 2º, inciso III, RN 416/2016)

• Mapeamento do Risco Assistencial - “conjunto de ações de acompanhamento dos dados
coletados nos diversos sistemas de informação da ANS, para avaliação estratificada das
operadoras, segundo indícios de risco assistencial”. (art. 2º, inciso IV, da RN 416/2016)

• Acompanhamento e avaliação da garantia de atendimento - "conjunto de ações de análise do
cumprimento das regras previstas na RN nº 259, de 17 de junho de 2011, que dispõe sobre a
garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, para
detectar desconformidades que possam constituir risco à qualidade ou à continuidade do
atendimento à saúde.". (art. 2º, parágrafo 2º, da RN 416/2016)

CONCEITOS ATUAIS



 Periodicidade trimestral, porém não coincidente

• Utiliza somente dados da NIP (negativa de cobertura e
prazos de atendimento) e do SIB;

• Representa “visão do beneficiário”;
• Avalia a suficiência de rede a partir da garantia do

acesso ao atendimento
• Normativos: RN 259 e IN DIPRO 48

• Utiliza dados dos sistemas de informação da ANS;
• Representa a “visão da operadora”;
• Avaliação do Risco a partir de 3 dimensões:

• Dimensão Assistencial
• Dimensão Atuarial; e
• Dimensão Estrutura e Operação;

• Normativos: RN 416; IN DIPRO 49

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
DA GARANTIA DE ATENDIMENTO

(GEARA/GGREP/DIPRO)

MAPEAMENTO DO RISCO 
ASSISTENCIAL

(GMOA/GGRAS/DIPRO)x

Monitoramento do Risco Assistencial

CONCEITOS ATUAIS
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Programa Escopo Produtos

Mapeamento do Risco 
Assistencial

identificar indícios de risco assistencial a partir da 
análise dos dados enviados pelas OPS aos 
sistemas da ANS por indicadores assistenciais, 
atuariais e de estrutura e operação

Prontuário trimestral por OPS com 
detalhamento do resultado em cada 
indicador, dimensão e classificação em 
faixa de risco (Espaço da Operadora)

Acompanhamento da 
Garantia de 

Atendimento

identificar indícios de risco assistencial a partir da 
análise das NIPs Assistenciais - com temas 
relacionados a cobertura e prazos de atendimento

Relatório detalhado trimestral por OPS 
(SIAGA), com divulgação de classificação 
em faixas de risco (portal da ANS)

Monitoramento do 
Risco Assistencial

análise consolidada dos resultados das OPS no 
Mapeamento e na Garantia a partir das 
classificações em cada programa, considerando 3 
trimestres de avaliação

Plano Periódico trimestral com critérios 
de priorização das OPS graves para 
adoção de medidas administrativas na 
DIPRO (Portal da ANS)

CONCEITOS ATUAIS

BASE: 1996



Consolidação 
dos 

resultados 
(classificação 
das OPS) nos 
2 programas 

no Prontuário 
de Risco 

Assistencial 
no Portal OPS

Divulgação 
Preliminar 

dos 
prontuários 
trimestrais

Abertura de 
prazo de 15 

dias para 
questiona-

mentos sobre 
resultado do 
Mapeamento 

do Risco 
Assistencial

Divulgação 
Final dos 

Prontuários 
trimestrais 

(após análise 
da área 
técnica 

acerca da 
necessidade 
de ajustes)

Análise dos 
resultados 

das OPS em 3 
trimestres 

consecutivos 
dos 2 

programas 
para definir 
critérios de 
priorização 

para adoção 
de medidas

RESUMO DAS ETAPAS DO PROCESSO ATUAL

Plano Periódico

 Visita Técnico-Assistencial 
(GMOA)

 DT, PRASS ou Liquidação 
(GEDIT)

 Suspensão de comerc. 
(GEARA)

 Identificação das 
operadoras 3X graves em 
cada dimensão (GEARA, 
GEFAP e GMOA)

 Outras medidas como 
reuniões, notificações, etc.



2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA REGULATÓRIO
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PROBLEMA REGULATÓRIO: RELAÇÃO CAUSA-EFEITO

Problema regulatório: necessidade de melhorias no processo de identificação, pela ANS, dos indícios
de risco à continuidade e qualidade da assistência à saúde prestada pelas operadoras aos beneficiários
realizada pelo Monitoramento do Risco Assistencial.

Dos Conceitos:

Falta de clareza na 
diferenciação 
conceitual entre 
Mapeamento e 
Monitoramento 
do Risco 
Assistencial

Das Dimensões 
de Análise:

Inadequação da 
forma de avaliação 
da dimensão 
estrutural e 
operacional, que 
diverge da 
premissa de 
avaliação de 
acesso por meio 
dos prazos de 
atendimento (RN 
259)

Do Plano 
Periódico:

Divulgação dos 
resultados de cada 
programa não 
coincidentes, por 
diferenças nos 
ciclos de  
processamento

Dos Critérios para 

risco:

Dos Critérios para 
identificação de 
risco:
Limitação das 
ações da ANS para 
evitar 
desassistência aos 
beneficiários, uma 
vez que os 
critérios para 
adoção de 
medidas são 
definidos em 
normativo

Da Revisão dos 
Indicadores:

Necessidade de 
atualização e 
revisão periódica 
dos indicadores do 
Mapeamento do 
Risco Assistencial 
(boa prática 
regulatória)  



Como a ANS avalia suficiência de rede?

A avaliação da suficiência de rede pela ANS NÃO É realizada por meio de
critérios quantitativos e estruturais, que prevejam um quantitativo mínimo de
estabelecimentos, recursos, serviços ou profissionais de saúde frente a uma
determinada quantidade de beneficiários ou a uma determinada região
geográfica. Estudos técnicos apontaram que uma rede estruturalmente
considerada suficiente, de acordo com esses parâmetros quantitativos, não
necessariamente refletiria uma prestação de serviços adequada à necessidade
dos beneficiários. Ademais, diferente do SUS, na saúde suplementar os leitos
informados por cada operadora são compartilhados entre elas, no particular
e com o SUS.

Desde 2011, a análise da suficiência de rede assistencial é realizada sob o
ponto de vista do acesso aos recursos e serviços, conforme a cobertura
assistencial contratada pelo beneficiário. Nesse sentido, se os beneficiários
enfrentam dificuldades para acessar o serviço, pode-se inferir que existem
falhas na conformação da rede assistencial, a qual pode não ter sido
dimensionada para atender às necessidades de saúde da população assistida.

Dimensão Estrutural e Operacional

Fonte: Rede assistencial e garantia de acesso na saúde suplementar / Agência Nacional de Saúde Suplementar. – Rio de Janeiro: ANS, 2015. 



Projeto de Aperfeiçoamento do Monitoramento Assistencial e Garantias de Acesso

 Tema Regulatório 10.2 da Agenda Regulatória da ANS 2019-21

 Eixo “Aperfeiçoamento do Ambiente Regulatório”

 Objetivo Estratégico “Consolidar ações regulatórias de garantia da prestação dos
serviços em saúde suplementar, por meio da fiscalização, monitoramentos e
regimes especiais”.

O referido tema regulatório está relacionado ao aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de Monitoramento do Risco Assistencial,
regulamentado pela Resolução Normativa – RN nº 416, de dezembro de 2016.

Processo SEI nº 33910.007777/2021-24
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O objetivo geral do projeto é aprimorar o acompanhamento assistencial das operadoras com vistas a 
subsidiar a tomada de decisão quanto à adoção de medidas administrativas regulatórias no âmbito 
da DIPRO.

Como objetivos específicos podemos citar:

 Revisar os indicadores do Mapeamento do Risco Assistencial para identificar com maior 
precisão os indícios de risco assistencial;

 Revisar os conceitos a fim de conferir maior clareza, transparência e eficiência ao processo;

 Promover avanços no acompanhamento assistencial das operadoras, de modo a abarcar as 
especificidades dos diferentes grupos de operadoras;

 Promover melhorias na gestão assistencial das operadoras, a partir do aprimoramento do 
Prontuário do Mapeamento do Risco Assistencial;

 Promover a adoção, pelo setor regulado, de um modelo assistencial mais resolutivo, com foco 
na geração de valor em saúde.



3. ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS PARA O 
APRIMORAMENTO DO MONITORAMENTO 

DO RISCO ASSISTENCIAL

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR)

3. ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS PARA O 
APRIMORAMENTO DO MONITORAMENTO 

DO RISCO ASSISTENCIAL

ANÁLISE DE IMPACTO REGULATÓRIO (AIR)
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AIR - Quais são as opções existentes para resolver o problema?

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Descrição da 
Alternativa

Manter as regras vigentes 
para o Monitoramento do 
Risco Assistencial de 
operadoras

Promover ajustes nas definições e 
periodicidade do plano de ação da 
DIPRO + revisar os indicadores e 
programas utilizados para avaliar os 
aspectos assistenciais, atuariais e de 
estrutura e operação;

Manter a regulamentação 
atual e apenas promover 
ajustes nos indicadores do 
Mapeamento do Risco 
Assistencial (Atualização da NT 
137/2017)

Alterações 
necessárias para 
implementação

Não necessita de qualquer 
alteração na norma

Requer edição de normativos (revisão 
da RN 416 e INs 48, 49, 50) para 
melhoria da compreensão dos atos da 
ANS gerando maior coerência e 
eficiência ao processo de 
monitoramento; Revisar as fichas 
técnicas dos indicadores do 
Mapeamento do Risco Assistencial por 
meio de edição de nova NT

Publicar nova Nota Técnica 
para atualização e revisão dos 
indicadores, não sendo 
necessária edição de novo 
normativo.



ASPECTOS 
ANALISADOS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Dos Conceitos e da 
Estrutura de 
Normas 

SEM ALTERAÇÃO  - mantém 
conceitos vigentes

altera definições de Monitoramento do Risco 
Assistencial, Mapeamento do Risco 
Assistencial e Plano Periódico; e os 2 
programas de acompanhamento 
(Mapeamento e Garantia de Atendimento) 
passam a ser regulamentados por normativos 
próprios

SEM ALTERAÇÃO  - mantém 
conceitos vigentes

Das Dimensões de 
Análise 

SEM ALTERAÇÃO - 3 dimensões 
avaliadas no programa de 
Mapeamento do Risco Assistencial

Dimensão Estrutura e Operação avaliada na 
Garantia de Atendimento e Dimensões 
Assistencial e Atuarial no Mapeamento

SEM ALTERAÇÃO - 3 dimensões 
avaliadas no programa de 
Mapeamento do Risco Assistencial

Do Plano Periódico

SEM ALTERAÇÃO - periodicidade 
trimestral, divulgado a posteriori, 
com encaminhamentos de OPS para 
adoção de medidas trimestralmente

periodicidade anual, divulgado 
antecipadamente e com encaminhamentos de 
OPS para adoção de medidas trimestralmente

SEM ALTERAÇÃO - periodicidade 
trimestral, divulgado a posteriori, 
com encaminhamentos de OPS para 
adoção de medidas trimestralmente

Dos Critérios de 
Encaminhamento 
de OPS para análise 
individualizada

SEM ALTERAÇÃO - estabelecidos em 
normativo (Art. 6, IN DIPRO 49 -
classificação 3x na Faixa Grave de 
um dos programas de 
monitoramento) 

Considera a classificação de faixa grave já 
estabelecida em normativo específico de cada 
programa com definição dos critérios de 
priorização de análise de medidas 
administrativas através do Plano Periódico 

SEM ALTERAÇÃO - estabelecidos em 
normativo (Art. 6, IN DIPRO 49 -
classificação 3x na Faixa Grave de 
um dos programas de 
monitoramento) 

Da Revisão dos 
indicadores do 
Mapeamento do 
Risco Assistencial

SEM ALTERAÇÃO - manutenção dos 
indicadores vigentes (Nota Técnica 
137)

Revisão da Nota 137, considerando-se apenas 
as dimensões Assistencial e Atuarial no 
Mapeamento do Risco

Revisão da Nota 137, com 
manutenção da dimensão Estrutura 
e Operação no Mapeamento do 
Risco



CRITÉRIOS PARA A 
ANÁLISE 
INTERMEDIÁRIA 

PONTUAÇÃO GERAL ORDEM PARA SELEÇÃO POR VALORES (CRESCENTE)  

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  

1.  EFICIÊNCIA 60 60 60 1 1 1  

2.  EFETIVIDADE 63 90 90 3 1 1  

3. EQUIDADE 77 77 77 1 1 1  

4. 
TRANSPARÊNCIA 50 79 56 3 1 2  

5. 
RAZOABILIDADE 

90 77 77 1 2 2  

TOTAL GERAL 340 382 359     

MÉDIA GERAL 68 76 72     

% DA 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

75,56% 84,87% 79,79%     

ORDEM PARA 
SELEÇÃO GERAL 
DAS 
ALTERNATIVAS 
(CRESCENTE) 

3 1 2     

 

De acordo com o resultado da análise 
intermediária de impacto regulatório, 
a Alternativa Regulatória 2 apresenta-

se como a mais indicada para o 
enfrentamento do problema 

regulatório identificado.



PROPOSTA: MONITORAMENTO DO RISCO ASSISTENCIAL

Continua sendo composto por 2 programas de avaliação de operadoras quanto ao risco 
de desassistência aos beneficiários a partir de 3 dimensões, sendo:

• Utiliza somente dados da NIP;
• Representa “visão do beneficiário”;
• Avalia a DIMENSÃO DE ESTRUTURA E 

OPERAÇÃO a partir da garantia do 
acesso ao atendimento

• Utiliza dados dos sistemas de informação 
da ANS;

• Representa a “visão da operadora”;
• Avalia o Risco Assistencial das OPS e de 

seus produtos a partir da DIMENSÃO 
ASSISTENCIAL e da DIMENSÃO ATUARIAL 
DOS PRODUTOS 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA 
GARANTIA DE ATENDIMENTO

MAPEAMENTO DO 
RISCO ASSISTENCIAL

Confere maior coerência e consistência aos 
monitoramentos realizados pela DIPRO



• Monitoramento do Risco Assistencial - acompanhamento periódico das operadoras com base
na análise da regularidade dos aspectos assistenciais, atuariais e de estrutura e operação de
seus produtos, com vistas à identificação de indícios de anormalidades e à preservação da
continuidade e da qualidade do atendimento à saúde.

O Monitoramento do Risco Assistencial será realizado a partir da análise dos resultados dos
programas de acompanhamento de operadoras realizados pela DIPRO, primordialmente o
Mapeamento do Risco Assistencial e o Acompanhamento e Avaliação da Garantia de
Atendimento, regulamentados por instruções normativas específicas, sem prejuízo de outros
programas.

• Mapeamento do Risco Assistencial - programa de acompanhamento das operadoras, a partir
dos dados coletados nos diversos sistemas de informação da ANS, para avaliação estratificada
segundo indícios de risco assistencial.

CONCEITOS ATUALIZADOS NA PROPOSTA



O Plano Periódico do Monitoramento do Risco Assistencial é um Plano de Ação contendo os
critérios para priorização da análise de adoção de medidas administrativas no âmbito da DIPRO
durante sua vigência, respeitando-se a capacidade operacional das áreas para atuação e o objetivo
de preservar a continuidade e a qualidade da assistência à saúde prestada aos beneficiários;

Proposta: periodicidade ANUAL com divulgação prévia dos critérios (com manutenção da previsão
de possibilidade de publicação de novo Plano a qualquer tempo, por discricionariedade do órgão
regulador):

Constatados, a qualquer tempo, indícios de anormalidades que ponham em risco a continuidade ou a
qualidade do atendimento à saúde dos beneficiários, (...) , a DIPRO poderá se valer de critérios decorrentes
da sua discricionariedade técnica para adotar quaisquer das medidas administrativas (Artigo 10, IN DIPRO
nº 49)

Os encaminhamentos decorrentes dos programas de acompanhamento de operadoras no âmbito
do Monitoramento do Risco Assistencial realizado pela DIPRO acompanharão a divulgação dos
resultados de cada programa, considerando os trimestres de avaliação.

PROPOSTA DE PLANO PERIÓDICO ANUAL



 O Mapeamento e a Garantia são programas integrantes do Monitoramento do Risco
Assistencial, podendo haver outros programas;

 Para fins de avaliação de risco assistencial, a dimensão estrutural e operacional será avaliada a
partir do Monitoramento da Garantia de Atendimento; enquanto as dimensões assistencial e
atuarial dos produtos será avaliada pelo Mapeamento do Risco Assistencial

 O resultado da operadora no Mapeamento do Risco Assistencial continuará sendo
disponibilizado somente para a própria operadora, com acesso mediante login e senha, por
meio de Prontuário que;

 O Prontuário do Mapeamento do Risco Assistencial passará a conter somente as informações
relativas a esse programa, deixando mais claro que o prazo para envio de questionamentos após
divulgação do resultado preliminar se limita às questões relacionadas ao Mapeamento, e sofrerá
pequenos ajustes para melhorar sua utilização como ferramenta de gestão pelas OPS.

 Os resultados do Monitoramento da Garantia de Atendimento continuarão a ser
disponibilizados no portal da ANS em área específica e não constarão no Prontuário do
Mapeamento do Risco Assistencial;

RESUMO DA PROPOSTA



 A definição das linhas de ação da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos -
DIPRO para a execução das medidas administrativas de que trata esta RN será
estabelecida em plano periódico de Monitoramento do Risco Assistencial, que levará em
consideração a capacidade operacional da DIPRO para definição dos critérios de
prioridade.

 O Plano Periódico de Monitoramento do Risco Assistencial apresentará os critérios para
adoção de medidas administrativas no âmbito da DIPRO e será publicado no Portal da
ANS (ou seja, não há alteração em relação ao que é realizado atualmente). Mas a
periodicidade do Plano será anual, podendo a DIPRO, a qualquer tempo, de acordo com
sua discricionariedade técnica e suas linhas de ação, publicar Plano Periódico em
periodicidade inferior (trimestral, semestral).

 A divulgação do Plano Periódico ocorrerá antes dos trimestres de avaliação - a priori e
não a posteriori, como é feito hoje – conferindo previsibilidade ao mercado regulado
sobre os critérios para análise individualizada de operadoras.

RESUMO DA PROPOSTA



PROPOSTA DE APRIMORAMENTO

MONITORAMENTO DO RISCO ASSISTENCIAL 

Dimensão 
Assistencial Dimensão Atuarial

Dimensão de 
Estrutura e Operação

Mapeamento 
do Risco 

Assistencial

Acompanhamento 
e Avaliação da 

Garantia de 
Atendimento

ENCAMINHAMENTO PARA AS ÁREAS DA DIPRO PARA ANÁLISE INDIVIDUALIZADA E ADOÇÃO DE MEDIDAS 
ADMINISTRAVIAS REALIZADO DE FORMA INDEPENDENTE, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO 

PLANO PERIÓDICO ANUAL E COM CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS



4. REVISÃO DOS INDICADORES DO 
MAPEAMENTO DO RISCO ASSISTENCIAL

4. REVISÃO DOS INDICADORES DO 
MAPEAMENTO DO RISCO ASSISTENCIAL



A revisão metodológica dos indicadores das 3
dimensões do Mapeamento do Risco Assistencial foi
objeto da Nota Técnica nº
172/2021/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO e seu
Anexo (aprovada em 10/03/21).

Essa nota foi publicada em substituição à Nota
Técnica 137/2017, e está em vigor a partir do
processamento do Mapeamento do Risco
Assistencial do 1º trimestre de 2021.

Revisão dos Indicadores do Mapeamento do Risco Assistencial
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Metodologia de Revisão  - Dimensão Assistencial

- Elementos analisados: conceituação, fonte (numerador e denominador), método de
cálculo, critérios de aplicabilidade, parâmetros, pontuação e meta a ser atingida.
Também foram apontadas potencialidades e fragilidades (limitações) de cada
indicador.

- Construção de um painel dinâmico em Microsoft Power BI (para uso interno) para a
análise dos resultados das operadoras nos indicadores assistenciais entre o 1º
tri/2017 até o 1º tri/2019 (Nota Técnica 137/2017).



Revisão  - Dimensão Assistencial

Segmentação Indicadores Conclusão da Análise

MÉDICO 
HOSPITALAR

NÚMERO DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS POR 
BENEFICIÁRIO Manutenção

NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS COM PEDIATRA POR 
BENEFICIÁRIO ATÉ 14 ANOS

Manutenção com alterações - A meta do indicador 
foi recalculada com a inclusão da faixa etária de 15 

a 19 anos
PROPORÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PRONTO SOCORRO Manutenção com alterações - ajuste da pontuação 
TAXA DE MAMOGRAFIA EM MULHERES COM IDADE ENTRE 50 
E 69 ANOS

Inclusão – voltado para acompanhar rastreamento 
de DCNTs pelas OPS

TAXA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Manutenção
NÚMERO DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA POR 
BENEFICIÁRIO Manutenção

NÚMERO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE CRÔNICA POR 
BENEFICIÁRIO

Manutenção com alterações - atualização da meta 
segundo parâmetros de 2016 da Sociedade 

Brasileira de Nefrologia

TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR Manutenção com alterações - ajuste da meta e 
pontuação, com aumento do % a ser atingido

TAXA DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA Exclusão/Substituição – inespecífico

INTERNAÇÕES POR CAUSAS RESPIRATÓRIAS ENTRE CRIANÇAS 
DE 0 A 5 ANOS DE IDADE

Inclusão – indicador mais específico para 
acompanhamento de cobertura hospitalar à faixa 

etária



Revisão  - Dimensão Assistencial

Segmentação Indicadores Conclusão da Análise

ODONTOLÓGICA

NÚMERO DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS INICIAIS POR 
BENEFICIÁRIO

Manutenção com alteração  -
parâmetro baseado na mediana das 
OPS exclusiv. OD em substituição ao 

parâmetro SUS

TAXA DE RASPAGEM SUPRAGENGIVAL Manutenção
TAXA DE PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS EM 
ODONTOLOGIA

Inclusão – acompanhamento do acesso 
à atenção básica (prevenção)

TAXA DE DENTES PERMANENTES COM TRATAMENTO 
ENDODÔNTICO CONCLUÍDO Manutenção

TAXA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS UNITÁRIAS
Manutenção com alterações – taxa ao 

invés de proporção – parâmetro 
mediana das OPS exclusivamente OD

Manutenção do incentivo regulatório 
para cadastro de programas Promoprev na ANS
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Metodologia de Revisão  - Dimensão Atuarial

Dimensão Indicadores Conclusão da Análise

Atuarial dos 
Produtos

PMPE - Prazo médio de pagamento de eventos Manutenção

Proporção de NTRP’s com Valor Comercial da Mensalidade 
Atípico

Manutenção

Índice Combinado Saúde Ampliado – ICSA (“Sinistralidade 
Líquida”)

Mantido com alterações -
exclusão das autogestões

Dimensão Atuarial - Nota Técnica nº 23/2021 (SEI nº 19560102);

- A revisão levou em consideração os questionamentos recepcionados a cada processamento
e os resultados obtidos pelas operadoras nos indicadores, desde a publicação da RN 416.

- Os números dos produtos cujas NTRPs apresentam valores de comercialização
atípicos constarão no Prontuário de Resultados das operadoras
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Dimensão Indicadores Situação

Estrutural e 
Operacional*

Dispersão de Serviços de Urgência e Emergência 24 Horas Manutenção com ajustes na FT

Dispersão a Rede Assistencial Odontológica Manutenção com ajustes na FT

Dispersão da rede assistencial hospitalar Excluído

Dispersão de procedimentos e serviços básicos de saúde Excluído

Metodologia de Revisão – Dimensão Estrutural e Operacional

Dimensão Estrutural e Operacional - Nota Técnica nº 23/2021 (SEI nº 19560102)

A revisão buscou um alinhamento com os indicadores utilizados no PQO, a partir de estudo
estatístico de indicadores correlacionados (metodologia de análise mutivariada - matriz de
correlação) e o efeito dos indicadores na diferenciação de grupos de operadoras. Concluiu-se que os
indicadores de dispersão de rede resultavam nos mesmos efeitos, denotando alta correlação entre
si.

*Esta dimensão será suprimida com a aprovação da proposta. 



Proposta de Peso das Dimensões com Novo Monitoramento

Dimensão Peso

Assistencial 60%

Atuarial dos Produtos 40%

Dimensão Peso

Assistencial 33%

Atuarial dos Produtos 33%

Estrutural e Operacional 33%

ATUAL:

PROPOSTA:



5. PRÓXIMOS PASSOS5. PRÓXIMOS PASSOS



• Projeto de Reestruturação do processamento do Monitoramento do Risco
Assistencial (GEPIN/DIDES e GETI/DIGES);

• Encaminhamento à DICOL do relatório de AIR;

• Realização de consulta pública da medida regulatória – prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias para o envio de contribuições.

PRÓXIMOS PASSOS



Obrigada!



Dimensão Assistencial – indicadores da segmentação Médico-Hospitalar

Indicadores Mantidos
CONSULTAS 

MÉDICAS 
AMBULATORIAIS

O indicador atinge seu objetivo de acompanhar a cobertura na segmentação ambulatorial pelas operadoras. Apresenta uma 
meta exequível e demonstrou estabilidade ao longo dos processamentos

RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA

O indicador foi mantido em sua integralidade, apesar do parâmetro utilizado (vigente no SUS e próximo ao observado nos 
países da OCDE) ser bastante inferior ao observado no setor suplementar. Dessa forma, a pontuação baixa no indicador 
deverá ser observada independentemente do resultado obtido para o conjunto dos indicadores

QUIMIOTERAPIA 
SISTÊMICA

Observou-se, ao longo dos processamentos, que mais de 70% das operadoras atingem a pontuação máxima, o que 
demonstra a exequibilidade do indicador. Dessa forma, ainda que a meta possa não refletir as especificidades do setor da 
saúde suplementar. Em função da heterogeneidade do setor, considerou-se importante a sua manutenção para a avaliação 
do grupo Terapias do SIP

Indicadores Mantidos com alteração

CONSULTAS 
PEDIÁTRICAS

Necessidade de inclusão da faixa etária de 15 a 19 anos, visto que, de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, a especialidade tem como abrangência o atendimento da criança (0 a 9 anos) e do adolescente (10 anos a 20 anos 
incompletos)

% CONSULTA EM 
PRONTO 

SOCORRO

Consideração de Nota = 0 para resultados acima de 30% ou menores que 5%, conferindo refinamento do 
acompanhamento de utilização excessiva da consulta em pronto socorro para acesso à assistência à saúde, bem como 
melhoria na identificação de dificuldades para cobertura do atendimento em pronto socorro para as situações de urgência e 
emergência não-evitáveis pelas operadoras

HEMODIÁLISE 
CRÔNICA

Atualização do parâmetro com base no Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia mais recente publicado pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia

TAXA DE 
INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR

Ajuste dos parâmetros, com aumento do percentual a ser atingido para aprimorar a identificação de indícios de risco 
assistencial nas operadoras que prestam assistência hospitalar



Dimensão Assistencial – indicadores da segmentação Médico-Hospitalar

Indicadores Excluídos/Substituídos

TAXA DE INTERNAÇÃO 
PEDIÁTRICA

A infância e adolescência considera um grupo etário bastante heterogêneo no que concerne aos 
procedimentos de internação. Dessa forma, optou-se por substituir o indicador pelo indicador "Internações por 
causas respiratórias entre crianças de 0 a 5 anos de idade"

Indicadores Incluídos

INTERNAÇÕES POR 
CAUSAS RESPIRATÓRIAS 
ENTRE CRIANÇAS DE 0 A 

5 ANOS DE IDADE

Considerando-se que as doenças do aparelho respiratório representam uma das principais causas de 
hospitalizações em crianças menores de cinco anos, e sendo este um dado passível de ser extraído tanto para o 
numerador como para o denominador (SIP – item E “Internações”, 4.1), pretende-se que a incorporação do 
indicador de internações por causas respiratórias entre crianças de 0 a 5 anos de idade possa traçar um retrato 
mais sensível quanto à identificação do risco de desassistência a que essa população específica está exposta na 
saúde suplementar

TAXA DE MAMOGRAFIA 
EM MULHERES COM 
IDADE ENTRE 50 E 69 

ANOS

Necessidade de inclusão de um indicador voltado para o acompanhamento da prevenção e controle de 
doenças crônicas não transmissíveis na assistência prestada aos beneficiários da saúde suplementar



Dimensão Assistencial – indicadores da segmentação Odontológica

Indicadores Mantidos

TAXA DE RASPAGEM 
SUPRAGENGIVAL

O indicador é utilizado para identificar a existência de um planejamento  para a linha de cuidado de 
saúde bucal. Utiliza parâmetro técnico para a população brasileira 

TAXA DE DENTES PERMANENTES 
COM TRATAMENTO ENDODÔNTICO 
CONCLUÍDO

O indicador é utilizado para identificar possíveis dificuldades de aceso à cobertura odontológica aos 
serviços do 2º nível de atenção à saúde bucal. Utiliza parâmetro técnico para a população brasileira 

Indicadores Mantidos com alteração

NÚMERO DE CONSULTAS 
ODONTOLÓGICAS INICIAIS POR 

BENEFICIÁRIO 

A utilização do parâmetro de consultas odontológicas planejadas ao ano para o SUS, de 1 consulta por 
usuário ao ano, ou 0,25 consultas por trimestre, considera um modelo de atenção integral à saúde, 
com a saúde bucal integrada ao cuidado integral do indivíduo.  Na saúde suplementar, a cobertura 
odontológica não é garantida de forma integrada à cobertura médico-hospitalar. Passa-se a utilizar a 
mediana das OPS exclusivamente OD, por porte, com melhor desempenho no histórico do 
Mapeamento nos indicadores OD. 
Considerando que grande parte das operadoras não atingia a meta procedeu-se a alteração da meta 
utilizando como referência a mediana das OPS exclusivamente OD por porte. 



Dimensão Assistencial – indicadores da segmentação Odontológica

Indicadores Excluídos/Substituídos

PROPORÇÃO DE PRÓTESES 
ODONTOLÓGICAS UNITÁRIAS

Considerou-se que o indicador não permite realizar o acompanhamento pretendido quanto ao risco de 
desassistência a procedimentos de reabilitação oral, uma vez que não existe um parâmetro que 
estabeleça a correlação com o total de procedimentos odontológicos

Indicadores Incluídos

TAXA DE PRÓTESES 
ODONTOLÓGICAS UNITÁRIAS

Estima o número de próteses unitárias realizadas para a população assistida, acompanhando a 
assistência prestada para reabilitação oral na saúde suplementar. Estabeleceu-se como parâmetro a 
mediana do setor em função das limitações impostas pelo Rol de procedimentos que restringe a 
obrigatoriedade da cobertura às próteses unitárias

TAXA DE PROCEDIMENTOS 
PREVENTIVOS EM ODONTOLOGIA

Permite estimar o número de procedimentos preventivos para a população assistida, acompanhando a 
assistência prestada na atenção primária de saúde bucal. Além disso, possibilita analisar o acesso aos 
procedimentos preventivos na atenção suplementar à saúde, identificando variações e tendências que 
apontem risco à desassistência. 


