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APRESENTAÇÃO
Ao longo de sua história, a ANS acompanhou o crescimento do setor, implementando medidas importantes
para a regulação, a normatização, o controle e a fiscalização dos planos de saúde, sempre visando assegurar
o interesse público.
A prestação dos serviços de saúde constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e ofertados
aos consumidores pelas operadoras de planos de saúde somente pode ser concretizada por meio das Redes
Assistenciais garantindo assim proteção ao consumidor pelo cumprimento das coberturas contratuais.
Tamanha é a relevância da REDE ASSISTENCIAL que a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, tratou do tema
no que diz respeito à alteração da rede hospitalar exigindo a autorização da ANS para sua redução. Já a
Lei n° 13.003, de 24 de junho de 2014, demonstra a atenção do legislador com os prestadores.
A adequada prestação dos serviços e a consequente satisfação das necessidades de saúde dos beneficiários
estão diretamente relacionadas ao acompanhamento das redes assistenciais das operadoras. Destarte, a
discussão desse tema é tarefa árdua que vem sendo executada pela ANS nos últimos anos, conforme exposto
nos três capítulos apresentados nesta publicação.
Atualmente, um dos maiores desafios da ANS é fazer com que a rede assistencial das operadoras de planos
de saúde seja capaz não somente de prestar serviços, mas acima de tudo, promover melhorias na atenção à
saúde dos beneficiários, constituindo efetivas REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE no setor suplementar.
Apenas a partir do aprofundamento de estudos que permitam aprimorar as medidas para avaliar a garantia do
acesso e a rede assistencial, bem como do debate das estratégias regulatórias com os atores envolvidos, será
possível lograr avanços, a fim de impulsionar a evolução do setor de saúde suplementar.
Nesse contexto, desejo que essa publicação seja de grande valia, tanto para divulgar as ações desenvolvidas
pela ANS a respeito do tema REDE ASSISTENCIAL, como para estimular toda a sociedade a pensar nas
possíveis formas de garantir que os consumidores de planos privados de saúde tenham acesso às coberturas
assistenciais contratadas e que as operadoras tenham todas as condições necessárias para atingir esse
objetivo, a fim de que a rede assistencial seja precursora de qualidade no setor, além de ampliar o acesso à
informação e a transparência.

José Carlos de Souza Abrahão
Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar
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CAPÍTULO 1
A QUEBRA DO PARADIGMA DA SUFICIÊNCIA
DE REDE ASSISTENCIAL NA SAÚDE SUPLEMENTAR
1. INTRODUÇÃO
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) adotou, em 2011, a Agenda Regulatória como instrumento
para nortear, conferir transparência e favorecer o controle social sobre sua atuação enquanto ente regulador. A
primeira Agenda Regulatória, referente ao biênio 2011/2012, estabeleceu nove eixos temáticos com as ações e os
projetos considerados prioritários para o período. Inserido no eixo “garantia de acesso e qualidade assistencial”, foi
estabelecido o projeto que tinha como objetivo “definir critérios para análise de suficiência de rede”.
À época, um grupo de trabalho foi criado para estudar o tema com a participação de diversos setores da ANS.
Definiu-se o problema da seguinte forma: a ANS não possuía critérios de suficiência de rede assistencial que
permitissem o monitoramento da rede de prestadores de serviços de saúde vinculada aos produtos das operadoras
de planos privados de assistência à saúde (ANS, 2011).
Observou-se que não havia, naquele momento, um padrão de configuração de rede que pudesse ser considerado
completamente adequado para garantir a cobertura assistencial prevista na Lei n° 9.656, de 3 de junho de
1998, e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (BRASIL, 1998; ANS, 2013). De acordo com a
regulamentação vigente à época, a operadora deveria informar os parâmetros de tempo para atendimento e de
número de profissionais e serviços para um determinado número de beneficiários quando da solicitação de registro
de produto (ANS, 2009; ANS, 2010).
Diante desse cenário, o grupo de trabalho dedicou-se, primeiramente, ao levantamento e estudo das ações e
atividades que já haviam sido desenvolvidas ao longo dos anos pela ANS acerca do tema suficiência de rede
assistencial, antes do lançamento da Agenda Regulatória 2011/2012, com o objetivo de retomar as discussões e
agregar subsídios técnicos ao estudo da matéria.
Posteriormente, foi realizada toda uma discussão sobre a possibilidade de adotar critérios de suficiência de rede
no contexto da saúde suplementar. O trabalho realizado pelo grupo durante o período do projeto resultou na
elaboração do relatório sobre o tema “Definir critérios para análise de suficiência de rede” como produto do projeto
pertencente à Agenda Regulatória 2011/2012 (ANS, 2011).
As principais atividades e discussões do grupo encontram-se descritas no presente capítulo, com base no relatório
supramencionado, bem como foram agregadas novas questões à discussão do assunto, considerado de suma
relevância para o setor de saúde suplementar.

2. O PARADIGMA DA SUFICIÊNCIA DE REDE NA SAÚDE SUPLEMENTAR:
EXPERIÊNCIAS DE NORMATIZAÇÃO
No ano de 2005, a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO) iniciou estudos para subsidiar o
desenvolvimento de normas sobre qualidade e suficiência qualitativa e quantitativa da rede assistencial das
operadoras de planos de saúde. Para a consecução desse objetivo, identificou a necessidade de conhecer a
dinâmica de planejamento adotada pelas operadoras em relação ao dimensionamento e planificação de suas
redes assistenciais, bem como os parâmetros de suficiência utilizados. Para tanto, foram convidadas pela DIPRO
operadoras representativas dos diferentes segmentos para que apresentassem suas experiências em seminários.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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No mesmo ano, a ANS organizou encontros denominados “Parâmetros de Suficiência de Rede - A experiência das
operadoras”. A partir das experiências das operadoras no planejamento de suas redes assistenciais e considerando
os parâmetros de suficiência utilizados, foram construídos consensos que nortearam o desenvolvimento da
proposta preliminar de parâmetros de suficiência de rede. A proposta foi submetida à apreciação crítica e validação
de técnicos de diferentes diretorias da ANS e áreas técnicas do Ministério da Saúde, além de representantes de
sociedades de especialistas de profissionais da área da saúde.
Em 2006, realizou-se o “I Seminário sobre Redes Assistenciais” com representantes das operadoras e prestadores,
onde foram apresentados e discutidos os pressupostos, as diretrizes e os referenciais teóricos. Na época, a ANS
contratou um consultor externo que atuou como principal responsável por conduzir o processo de discussão e
formulação da proposta.
Ainda em 2006, foi instaurado processo administrativo contendo a proposta de normativo, levada à consulta
pública no período de 26 de dezembro de 2006 a 23 de fevereiro de 2007, cuja síntese encontra-se posteriormente
descrita no presente capítulo.
Em 2009, as discussões foram retomadas pela DIPRO, que organizou o “II Seminário sobre Redes Assistenciais”,
com a participação de representantes da Câmara de Saúde Suplementar (CSS). As contribuições recebidas na
Consulta Pública e no II Seminário, somadas às sugestões de diferentes Diretorias da ANS e recomendações da
Procuradoria Federal junto à ANS (PROGE), resultaram nas últimas versões das minutas de Resolução Normativa
(RN) e Instrução Normativa (IN), consolidadas em novembro de 2009.

2.1. Minutas de Resolução Normativa e Instrução Normativa
A seguir estão sintetizados os principais aspectos sobre suficiência de rede constantes nas minutas de RN
e IN integrantes do referido processo administrativo.

2.1.1. Resolução Normativa
Quanto aos critérios e metodologias para avaliação da rede assistencial, a minuta de RN propunha que a ANS
“atestasse a suficiência” das redes das operadoras, considerando as seguintes etapas: registro de produtos,
monitoramento da operação e alteração da rede hospitalar; conforme disposto a seguir.
a. Registro de Produtos: para o registro dos produtos, a operadora deveria demonstrar a constituição da
rede prestadora com capacidade de assistir a todos os beneficiários na área de atuação do produto a
ser registrado. As operadoras eram diferenciadas em duas categorias: nova na localidade ou atuante
na localidade. Os procedimentos ou serviços eram categorizados por padrão de oferta em serviços Tipo
1, 2 ou 3. Para os serviços e procedimentos do Tipo 1 (de menor complexidade) era exigida uma maior
disponibilidade; os do Tipo 2 poderiam ser ofertados, em caso de indisponibilidade, em municípios limítrofes
ou com proximidade geográfica; e os do Tipo 3 poderiam ser disponibilizados na Unidade Federativa (UF).
Nas UF em que não houvesse o respectivo serviço, eles deveriam ser indicados na mesma região ou na UF
de referência por proximidade geográfica ou facilidade de deslocamento, considerando as informações do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
b. Monitoramento da operação: na avaliação da suficiência da rede assistencial, para fins de monitoramento
das operações, a proposta era considerar as características e variáveis utilizadas na análise de rede para fins
de registro de produtos, aliadas à capacidade de oferta e prestação de serviços por parte das operadoras.
A RN referia que a avaliação da suficiência de rede assistencial das operadoras seria complementada por
indicadores utilizados no Programa de Qualificação da Saúde Suplementar e pela análise de “eventos14
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sentinela”. Era citada, ainda, a possibilidade de criação do índice de suficiência, que demonstraria a relação
entre as necessidades de recursos para atenção à saúde dos beneficiários e a capacidade de produção
potencial, cujos referenciais seriam estabelecidos em uma Instrução Normativa; e
c. Alteração da rede hospitalar: para a autorização de alteração de rede hospitalar, seria considerada
a equivalência entre a entidade hospitalar a ser excluída e aquela a ser incluída, quanto à estrutura e
serviços assistenciais disponíveis, podendo ser utilizados na análise padrões de qualidade e indicadores de
desempenho e custo, sempre que disponíveis em sistemas formais de avaliação, acreditação ou certificação
externa.

2.1.2. Instrução Normativa
A minuta de IN dispunha sobre o detalhamento operacional da RN, apresentando referências populacionais e
epidemiológicas de parâmetros de necessidade e de produção potencial de serviços. Na formulação de parâmetros
de suficiência para dimensionamento de rede contidos na proposta foram utilizados como balizadores os referenciais
e parâmetros disponíveis na Programação Pactuada Integrada do Ministério da Saúde para o SUS (BRASIL, 2006),
complementados pelos parâmetros contidos na Portaria n° 1101/GM, de 12 de junho de 2002, (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2002) e por parâmetros estabelecidos em protocolos e políticas assistenciais específicas pelas diferentes
áreas técnicas do Ministério da Saúde.

2.1.3. Consulta pública ANS n° 26
No período de 60 dias em que a minuta de RN com critérios e metodologias para avaliação da rede assistencial
esteve em consulta pública, a ANS recebeu 38 mensagens por meio eletrônico com contribuições, 9 mensagens
que tratavam de outros assuntos e 1 mensagem de apoio à ANS pela estruturação de parâmetros de suficiência
de rede. Por correio, foram recebidas outras 17 correspondências. A maior parte das contribuições versava sobre
questões conceituais ou apresentava contestações das operadoras diante da perspectiva da imposição de novas
obrigações frente à ANS.
Com relação às principais sugestões recebidas pela ANS, destacam-se:
a. Considerar a necessidade de apresentação de um segundo prestador fora da localidade exigida para
registro de planos de saúde somente nas condições em que houver um segundo prestador “disponível”;
b. Observação do atendimento pelos prestadores de serviços de saúde de requisitos formais, técnicos e de
estrutura para a sua atividade;
c. Acréscimo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) intermediária neonatal entre os serviços a serem
exigidos apenas na mesma região ou UF de referência, considerando a indisponibilidade do serviço em
alguns Estados;
d. Sugestões de que alguns dos parâmetros fossem ajustados para a realidade do setor suplementar de
assistência à saúde, pois se encontravam defasados ou distantes da realidade;
e. Proposta de que os procedimentos de periodontia e teste ergométrico fossem classificados como Tipo
1 para efeito de registro de plano de saúde, ou seja, deveria ser exigida a disponibilidade nos próprios
municípios e não em municípios limítrofes ou com proximidade geográfica;
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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f. Considerar que, em função do sigilo médico, as operadoras não dispunham de parte das informações
propostas para o monitoramento;
g. Sugestão de que os parâmetros fossem impreterivelmente revisados/atualizados/estabelecidos já que
serviriam de base para a operadora trabalhar a redução de custos assistenciais; e
h. Alerta de que a proposta poderia induzir à realização de consultas por especialistas nos casos em que
poderiam ser realizadas por médicos clínicos/generalistas quando da detecção e diagnóstico de determinadas
patologias, devido à forma de construção dos parâmetros relativos às consultas especializadas.

2.1.4. Publicação das regras sobre suficiência de rede
Após a consulta pública, considerando que o tema estudado se referia a questões operacionais, verificou-se que
a melhor forma para publicação das novas regras seria através de Instrução Normativa. Dessa forma, os critérios
e metodologias para avaliação da rede assistencial com os procedimentos e serviços mínimos a serem ofertados
para o registro de um produto e com a categorização desses procedimentos e serviços conforme sua complexidade
foram publicados na IN/DIPRO n° 23, de 2009 na forma dos anexos II e II-A. Estes dois anexos chegaram a vigorar
de 1° de janeiro a 30 de julho de 2010, sendo revogados pela IN/DIPRO n° 28, de 2010.
A implementação dos critérios ficou prejudicada, principalmente, pelas diversas excepcionalidades previstas na
norma, que implicaram em uma elevada quantidade de recursos interpostos pelas operadoras e, consequentemente,
de processos administrativos, cuja complexidade e subjetividade envolvidas requeriam grande mobilização técnica,
sem que isso fosse capaz de assegurar que a rede credenciada fosse suficiente para oferecer a assistência e o
acesso adequados.
Com relação à IN, seu anexo trazia parâmetros assistenciais e de produção que exigiam múltiplos cálculos para
se chegar a um resultado. A maioria dos parâmetros se baseava em produção, o que poderia apresentar grandes
variações, a depender inclusive do perfil da população de beneficiários dos planos e de diferenças regionais.
O adequado monitoramento dependeria, ainda, do conhecimento do grau de compartilhamento dos estabelecimentos
de saúde entre as operadoras e com o SUS, o que não era possível de ser mensurado de forma adequada naquela
conjuntura. Ademais, parte das variáveis eleitas para o monitoramento não eram captadas pelos sistemas de
informações existentes.
Vale ressaltar que os parâmetros propostos na IN não possibilitavam o monitoramento das reais condições de
acesso dos beneficiários aos profissionais e serviços de assistência à saúde existentes na rede credenciada das
operadoras. E, ainda, os parâmetros e variáveis propostos foram baseados em sua grande maioria na Portaria n°
1101/GM, de 12 de junho de 2002, do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002), o que pode não refletir
a real necessidade da saúde suplementar, visto as diferenças em número e distribuição populacional, além de
perfil epidemiológico diverso dos usuários que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, poderia
haver indicadores sub ou superestimados, necessitando de um estudo mais aprofundado para determinar o perfil
e necessidades da população usuária dos serviços da saúde suplementar.
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3. LIMITAÇÕES DO MODELO DE SUFICIÊNCIA
DE REDE PARA A SAÚDE SUPLEMENTAR
No que concerne ao estudo da suficiência de rede na saúde suplementar, após o levantamento das ações e
atividades previamente desenvolvidas pela ANS, foram selecionados trabalhos e publicações a fim de fornecer
novos subsídios técnicos ao estudo.
Dessa forma, foi concluído pelo grupo que a literatura consultada não trazia parâmetros que pudessem ser aplicados
ao setor de saúde suplementar, por serem voltadas para o sistema público de saúde ou para países que possuíam
sistemas de saúde configurados de maneira diferente em comparação ao brasileiro.
Ainda, identificou-se que, no Canadá e no Reino Unido, a avaliação do sistema de saúde era voltada para a questão do
acesso, tendo em vista que os aspectos estruturais não foram capazes de solucionar todos os problemas existentes
nos serviços. Com isso, fez-se evidente para o grupo a tendência dos estudos consultados à realização de aferição do
acesso, ao invés da aferição baseada meramente em critérios quantitativos de prestadores de serviços.
A partir de então, foi iniciada uma ampla discussão no grupo a respeito das vantagens e desvantagens relacionadas
à adoção de critérios quantitativos e estruturais de suficiência de rede em comparação à aferição a partir de
medidas de acesso aos serviços.

3.1. Critérios quantitativos e estruturais de suficiência de rede: vantagens e desvantagens
A avaliação da suficiência de rede por meio de critérios quantitativos e estruturais significa definir um quantitativo
mínimo de estabelecimentos, recursos, serviços ou profissionais de saúde frente a uma determinada quantidade
de beneficiários ou a uma determinada região geográfica. A vantagem de avaliar a rede assistencial da operadora
a partir desses critérios quantitativos seria a objetividade para a mensuração e fiscalização de tais parâmetros.
Quanto às desvantagens, um primeiro aspecto a ser ponderado é que, ao oferecer uma rede quantitativamente
compatível ao que a ANS preconizaria, as operadoras estariam atendendo à regulamentação vigente, mesmo
que o acesso aos serviços de saúde não estivesse sendo, de fato, garantido. Portanto, uma rede estruturalmente
considerada suficiente, de acordo com esses parâmetros estabelecidos pela agência, não necessariamente
refletiria uma prestação de serviços adequada à necessidade dos beneficiários.
De fato, tal problema acometeu a Agência no período entre a publicação da IN/DIPRO n° 23, de 2009 e posteriores
alterações. Na ocasião, os anexos da IN em questão apresentavam uma série de critérios quantitativos mínimos
de rede indispensáveis para a obtenção do registro dos produtos (ANS, 2009). Concedido o registro do produto e
ocorrendo a verificação de uma suposta insuficiência de prestadores de serviços, era comum que as operadoras
alegassem que suas redes assistenciais haviam sido “aprovadas” pela ANS, não havendo, assim, o que se falar
sobre deficiências.
Adicionalmente, esses parâmetros quantitativos de serviços, estabelecidos como mínimos, eram utilizados pelas
operadoras como orientadores de conformação de suas redes assistenciais. Ou seja, as operadoras estruturavam
as redes assistenciais de seus produtos exclusivamente para atender o mínimo exigido pela regulamentação da
ANS, quando o ideal seria organizar a rede assistencial a partir da realização de um planejamento assistencial
baseado no número de beneficiários e no perfil populacional da sua carteira, ofertando prestadores com o objetivo
de garantir o que determina o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (ANS, 2013).
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Cabe ressaltar que não só as operadoras interpretavam que a mera suficiência quantitativa de rede, “aprovada”
pela ANS, era capaz de garantir a assistência aos beneficiários. O Poder Judiciário, o Ministério Público e entidades
de defesa do consumidor, constantemente, solicitavam que a ANS avaliasse as redes assistenciais de operadoras
com base nos critérios quantitativos mínimos de rede informados para a obtenção do registro dos produtos, nos
termos da IN/DIPRO n° 23, de 2009, acreditando que dessa forma seria avaliado se a assistência estaria sendo
garantida.
Complementarmente, foram identificadas algumas características da prestação de serviços de saúde que implicam
em desvantagens no tocante à avaliação da rede por meio de critérios quantitativos, quais sejam:
a. Falta de uniformidade na distribuição de prestadores de serviços no país, havendo oferta elevada em
determinadas regiões e escassez em outras;
b. Variabilidade na composição das carteiras de beneficiários entre as operadoras de planos de assistência
à saúde e entre diferentes planos de uma mesma operadora;
c. Especificidades de demanda regional, considerando as características epidemiológicas das diferentes
UF do país, sobretudo os diversos perfis concernentes à incidência de doenças crônico-degenerativas e
infecto-parasitárias, cabendo destacar, ainda, as diferenças sociais, culturais e econômicas num país como
o Brasil, que apresenta dimensões continentais.
Por todo o exposto, restou clara a inviabilidade do estabelecimento de parâmetros quantitativos de suficiência de
rede no setor de saúde suplementar, podendo haver a “aprovação” de redes assistenciais que atendessem a tais
critérios, mas que não oferecessem a devida cobertura ao beneficiário.

3.2. Medidas de acesso para avaliação da rede assistencial: vantagens e desvantagens
A utilização de medidas de acesso permite avaliar a suficiência de rede não por parâmetros quantitativos e
estruturais, mas sim 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.
Pode-se destacar como principal aspecto positivo da utilização de medidas de acesso, a possibilidade de uniformizar
o critério de análise, tendo em vista que o acesso deve ser garantido para cada beneficiário de plano de saúde.
Dessa forma, é possível definir se o acesso foi realmente garantido independente da composição da carteira de
beneficiários das operadoras, da quantidade de prestadores de serviços e da sua distribuição geográfica.
A partir da adoção de medidas de acesso, é possível avaliar se a rede assistencial foi devidamente dimensionada
e distribuída de maneira a atender às necessidades específicas de determinada carteira de beneficiários, tornando
mais efetiva a atuação regulatória e fiscalizatória da ANS.
Como desvantagem da medida baseada no acesso, pode-se citar a ausência de parâmetros quantitativos objetivos
para a saúde suplementar, que estabeleçam uma quantidade proporcional ou absoluta de prestadores, o que
impede a comparação entre a conformação das redes assistenciais das diversas operadoras de planos de saúde a
partir de um referencial quantitativo.
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4. O NOVO PARADIGMA DA REDE ASSISTENCIAL:
FOCO NAS MEDIDAS DE ACESSO
A partir do trabalho e das intensas discussões que o grupo realizou acerca do projeto “Definir critérios para análise
da suficiência de rede”, pertencente ao eixo temático “Garantia de acesso e qualidade assistencial” da Agenda
Regulatória 2011/2012, concluiu-se que a estruturação da rede assistencial por si só não basta para garantir a
suficiência. Embora uma rede possa estar bem estruturada em termos quantitativos, podem existir barreiras de
acesso que impedem o uso do serviço demandado pelo beneficiário.
Nesse contexto, foi consensuado pelos participantes do grupo que as medidas de acesso, comparativamente às
medidas quantitativas, seriam a forma mais adequada para definir se uma rede prestadora é suficiente para o
atendimento de seus beneficiários, a fim de avaliar se o serviço está efetivamente sendo prestado.
Com isso, o grupo propôs que fossem estudados indicadores de acesso, a fim de avaliar a suficiência da rede,
sugerindo, entre outros, que fosse observado o quanto a operadora apresenta reclamações de beneficiários junto à
ANS sobre temas relacionados a problemas com a rede assistencial, negativa de cobertura e descumprimento dos
prazos máximos de atendimento estabelecidos pela ANS, reclamações estas que, posteriormente, passaram a ser
utilizadas para fins do monitoramento da garantia de atendimento.
Ao revisitar o relatório que consolidou o trabalho realizado no curso do projeto sobre a suficiência de rede, resta
clara a percepção de que as medidas de acesso constituem uma ferramenta de suma relevância para avaliar se a
rede assistencial das operadoras de planos de saúde está garantindo o atendimento conforme o perfil da carteira
e de saúde dos seus beneficiários.
No que tange à adoção de parâmetros quantitativos para avaliação da suficiência de rede, impende destacar um
aspecto que a torna ainda mais difícil no setor de saúde suplementar: a possibilidade de um mesmo prestador de
serviço atender os beneficiários de várias operadoras de planos de assistência à saúde. Mais do que isso, esse
mesmo prestador pode também atender os usuários do SUS e/ou atender os indivíduos mediante desembolso
direto (pagamento particular).
Ou seja, o fato de um prestador de serviço pertencer à rede assistencial de uma operadora não significa que
os seus recursos estejam integralmente disponíveis para o atendimento dos seus beneficiários, o que dificulta
o estabelecimento de critérios quantitativos de profissionais, estabelecimentos, procedimentos e ações por
beneficiário de plano de saúde.
Quanto à prestação de serviço hospitalar, pelo fato de um mesmo leito estar disponível para mais de uma operadora,
este não pode ser utilizado como balizador para avaliar suficiência de rede, pois o prestador é o responsável por
gerenciar a prestação do serviço de acordo com a demanda.
Vale destacar que vários referenciais teóricos e acadêmicos apontam que o modelo de atenção à saúde, a
organização da rede assistencial e a oferta de serviços devem ser orientados pelas necessidades de saúde da
população, em detrimento da orientação pela oferta ou pela demanda espontânea (BRASIL, 2007; PAIM, 2008;
VILARINS, SHIMIZU & GUTIERREZ, 2012).
Torna-se relevante citar, ainda, concepção a respeito do estabelecimento de parâmetros para fins de planejamento
da oferta de consultas e procedimentos em atenção primária e atenção especializada, expressa em publicação
editada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2011, p. 79):
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“A Portaria 1.101 de 2002, do Ministério da Saúde, estabeleceu parâmetros para a oferta da grande maioria
de tipos de consultas e procedimentos tanto em APS, como em outros níveis assistenciais (consultas
especializadas, internações). Sem dúvida, o estabelecimento desses parâmetros significou um avanço para
o planejamento, monitoramento e avaliação de consultas e procedimentos no SUS.
Entretanto, por se basear principalmente na produção histórica do que já era oferecido no SUS, esses parâmetros
são atualmente inadequados para planejamento da oferta de consultas e procedimentos em saúde frente à
mudança do perfil epidemiológico de nossa população. É fácil perceber essa insuficiência quando analisamos
os parâmetros de distribuição etária da população estabelecidos na Portaria, indicando que a população com
menos de 15 anos representa cerca de 30% do total de população, quando, atualmente, nos quatro municípios
visitados, a população com menos de 15 anos varia de 20-25% do total.
É imprescindível que a oferta de consultas e procedimentos em saúde sejam planejados e programados com
base no reconhecimento dos reais indicadores epidemiológicos dos agravos mais frequentes, respeitando
as particularidades e especificidades de cada região, e não em parâmetros históricos. Esses tendem a
preservar os obstáculos e dificuldades de acesso da população a consultas e procedimentos em saúde,
cristalizando os gargalos de acesso ao SUS observados nos diferentes municípios.
A oferta de serviços deve ser planejada de acordo com a necessidade real das pessoas e não de acordo com
o histórico de oferta prévia e insuficiente!”
Aplicando os conceitos em questão ao setor de saúde suplementar, tem-se que o planejamento da assistência
deve ser orientado para o atendimento às necessidades de saúde dos beneficiários, tendo em vista que se a rede
for planejada pela oferta, ou seja, por parâmetros estruturais e quantitativos, não significa que o beneficiário tenha
o seu atendimento garantido. Por outro lado, a utilização de medidas de acesso para fins de parametrização da
suficiência de rede permitiriam o monitoramento da efetiva prestação do serviço.
Faz-se mister ressaltar que a identificação de falhas no acesso permite que as próprias operadoras reavaliem
suas práticas de gestão e identifiquem as lacunas existentes na prestação da assistência à saúde, com vistas à
realização de planejamento que permita organizar a rede assistencial e implementar ações de modo a garantir o
atendimento oportuno.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Instrução Normativa nº 23, de 1º de dezembro de 2009, da Diretoria
de Normas e Habilitação dos Produtos. Dispõe sobre os procedimentos do Registro de Produtos, previstos na
Resolução Normativa - RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e revoga as Instruções Normativas - INs DIPRO nº 15,
de 14 de dezembro de 2007, e a nº 17, de 17 de dezembro de 2008. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 230,
p. 80, 2 dez. 2009. Seção 1.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Instrução Normativa nº 28, de 29 de julho de 2010, da Diretoria
de Normas e Habilitação dos Produtos. Altera a Instrução Normativa nº 23 da Diretoria de Normas e Habilitação
dos Produtos - DIPRO, de 1º de dezembro de 2009, que dispõe sobre os procedimentos do Registro de Produtos,
previstos na Resolução Normativa - RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n.
145, p. 74, 30 jul. 2010. Seção 1.
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Agenda Regulatória 2011/2012. Eixo temático: garantia de acesso
e qualidade assistencial. Relatório sobre o tema “Definir critérios para análise de suficiência de rede”. 2011.
20

Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Resolução Normativa n° 338, de 21 de outubro de 2013. Atualiza
o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima
nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de
atenção à saúde; revoga as Resoluções Normativas - RN nº 211, de 11 de janeiro de 2010, RN nº 262, de 1 de
agosto de 2011, RN nº 281, de 19 de dezembro de 2011 e a RN nº 325, de 18 de abril de 2013; e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 205, p. 51, 22 out. 2013. Seção 1.
BRASIL. Lei nº 9.656 de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 105, p. 1, 4 jun. 1998. Seção 1.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de
Sistemas. Diretrizes para a programação pactuada e integrada da assistência à saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006. 148p.
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regulação em Saúde. Brasília: CONASS, 2007. 174 p.
(Coleção Progestores – Para entender a gestão do SUS, 10).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 1.101, de 12 de junho de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, DF, n. 112, p.
36, 13 jun. 2002. Seção 1.
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Inovando o papel da atenção primária nas redes de atenção à
saúde: resultados do laboratório de inovação em quatro capitais brasileiras. Organização Pan-Americana da Saúde;
Ministério da Saúde; Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde; Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 137 p. (NAVEGADORSUS, 3).
PAIM, J.S. Modelos de atenção à saúde no Brasil. In: GIOVANELLA, L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L. de V.C. et al (Org.).
Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, CEBES, 2008. p. 547-573.
VILARINS, G.C.M.; SHIMIZU, H.E.; GUTIERREZ, M.M.U. A regulação em saúde: aspectos conceituais e operacionais.
Saúde debate [online], Rio de Janeiro, v. 36, n. 95, p. 640-647, out./dez. 2012.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

21

22

Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

CAPÍTULO 2
GARANTIA DE ACESSO NA SAÚDE SUPLEMENTAR
1. INTRODUÇÃO
Durante a execução do projeto da Agenda Regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referente
ao biênio 2011/2012, com o desenvolvimento do estudo que teve como objetivo “definir critérios para análise de
suficiência de rede”, restou claro que as medidas de acesso constituem a forma mais apropriada para definir se
uma rede está organizada de forma adequada para o atendimento de seus beneficiários, pois possibilita avaliar se
o serviço está sendo efetivamente prestado e de forma oportuna.
Tal afirmação fundamenta-se no seguinte princípio: para garantir a assistência oferecida nos produtos, as
operadoras devem formar uma rede de prestadores, seja própria ou contratualizada, compatível com a necessidade
de utilização e com a área de abrangência do plano, pois a rede prestadora deve ser capaz de atender à demanda
dos beneficiários nos prazos regulamentares, respeitando o que foi contratado, sendo imputada à operadora a
responsabilidade por eventuais falhas na formação desta rede.
Nesse contexto, o presente capítulo apresenta as ações desenvolvidas pela ANS no sentido de induzir que as operadoras
organizem sua rede assistencial de forma a garantir o acesso oportuno dos beneficiários às coberturas contratadas.

2. GARANTIA DE ATENDIMENTO
O andamento das discussões sobre suficiência de rede, realizado no âmbito da Agenda Regulatória 2011/2012,
culminou com a publicação da Resolução Normativa (RN) nº 259, de 17 de junho de 2011 (ANS, 2011a), que dispõe
sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde e estabelece os prazos
máximos de atendimento no setor de saúde suplementar, com a finalidade de proporcionar a prestação oportuna
e eficaz da assistência à saúde.
O normativo supramencionado consolidou que as operadoras devem garantir o acesso dos beneficiários aos
serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, para atendimento
integral das coberturas obrigatórias previstas na Lei nº 9656, de 3 de junho de 1998 (BRASIL, 1998; ANS, 2013a),
no município onde o beneficiário as demandarem, respeitadas a segmentação assistencial contratada, a área
geográfica de abrangência e a área de atuação do plano.
Caso não seja possível o atendimento no município demandado, deverão ser observadas as regras sobre garantia
e prazos para atendimento nas hipóteses previstas na RN em questão.
A RN nº 259, de 2011, posteriormente alterada pela RN nº 268, de 2011, estabeleceu os seguintes prazos máximos
de atendimento, que consistem no período compreendido entre a data da demanda do beneficiário pelo serviço ou
procedimento e a data de sua efetiva realização (ANS, 2011a):
“I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias
úteis;
II – consulta nas demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis;
III – consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis;
IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis;
V – consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis;
VI – consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis;
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VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis;
VIII – consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com cirurgião-dentista: em até 7 (sete)
dias úteis;
IX – serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três)
dias úteis;
X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis;
XI – procedimentos de alta complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
XII – atendimento em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis;
XIII – atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e
XIV – urgência e emergência: imediato.”
		
O estudo realizado pela ANS sobre suficiência de rede identificou, como uma das características da prestação de
serviços da saúde suplementar, a falta de uniformidade na distribuição de prestadores de serviços no país, havendo
oferta elevada em determinadas regiões e escassez em outras. Assim, a RN nº 259, de 2011, com o intuito de
garantir o acesso aos serviços de saúde contratados, estabeleceu não só os prazos que deveriam ser respeitados
para a realização dos procedimentos, como também previu alternativas para que esse objetivo fosse alcançado
nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência do prestador, quais sejam: a responsabilidade da operadora em
garantir o transporte até um prestador apto a realizar o procedimento e o reembolso em caso de atendimento em
prestador não credenciado1, não sendo permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura.
Os prazos previstos para o atendimento são os mesmos para todo o território nacional, o que significa que o tempo
para obtenção de acesso e uso das garantias contratadas não varia em função das particularidades de cada região
do país. São regras que claramente estimulam a maior homogeneidade na organização de redes locais e conferem
a mesma importância aos beneficiários da saúde suplementar, independente da localidade em que estejam.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado,
no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento
em:
I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou
II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.
(...)
§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este,
a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno
à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.
(...)
Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento
demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir
atendimento em:
I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou
II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.
§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do
beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os
prazos fixados no art. 3º.
§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.
(...)
Art. 9º Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do
atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, inclusive as despesas com transporte.
§ 1º Para todos os produtos que prevejam a opção de acesso a livre escolha de prestadores, o reembolso será efetuado nos limites do
estabelecido contratualmente.
1
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Dessa forma, essa resolução buscou estimular as operadoras a conformarem sua rede de prestadores nos próprios
municípios onde ofertassem cobertura, funcionando como indutora de melhorias na prestação da assistência à
saúde no setor.
O referido normativo adotou, no âmbito da saúde suplementar, os termos “município limítrofe” e “região de saúde”
para fins de garantia de atendimento. Na delimitação das regiões de saúde, para efeito de aplicação da RN nº 259,
de 2011, optou-se por considerar as Regiões de Saúde disponibilizadas no sítio eletrônico do Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) devido à equivalência com a definição dada pela RN nº 259, de 2011, conforme
descrito a seguir:
“Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a
execução de ações e serviços de saúde.” (ANS, 2011a)
As regiões de saúde apresentadas no DATASUS correspondem às Regiões de Saúde instituídas por cada Unidade
Federativa (UF), em articulação com os municípios, no âmbito do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que
Regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único
de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras
providências (BRASIL, 1990; BRASIL, 2011).
Conforme as diretrizes estruturadas por esse Decreto, a definição das regiões de saúde leva em consideração o
planejamento e a assistência à saúde, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na
rede regionalizada e hierarquizada. Assim, sua adoção proporciona a agregação de diversos elementos necessários
à implementação integrada das ações e serviços de saúde, bem como à gestão estratégica das redes de atenção
à saúde na saúde suplementar.
Nesse sentido, as regiões de saúde adotadas na saúde suplementar foram instituídas por meio da Instrução
Normativa da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (IN/DIPRO) nº 37, de 25 de novembro de 2011 (ANS,
2011b).
A não garantia do atendimento ao beneficiário nos prazos máximos determinados pela ANS demonstra inadequação
da rede assistencial da operadora e/ou obstrução ao acesso à cobertura assistencial. Tal fato configura, portanto,
uma irregularidade na operação do produto ofertado ao consumidor, que pode ser caracterizada, em última
consequência, como uma infração por negativa de atendimento.

§ 2º Nos produtos onde haja previsão de acesso a livre escolha de prestadores, quando o procedimento solicitado pelo beneficiário não
estiver disposto na cláusula de reembolso ou quando não houver previsão contratual de tabela de reembolso, deverá ser observada a
regra disposta no caput deste artigo.
§ 3º Nos contratos com previsão de cláusula de coparticipação, este valor poderá ser deduzido do reembolso pago ao beneficiário.
§ 4º Nas hipóteses em que existe responsabilidade da operadora em transportar o beneficiário, caso este seja obrigado a arcar com as
despesas de transporte, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente.
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3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GARANTIA DE ATENDIMENTO
Com o intuito de avaliar o cumprimento das regras dispostas na RN nº 259, de 2011, e detectar desconformidades
que pudessem constituir risco à oferta ou à continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários de planos
privados de assistência à saúde, a ANS iniciou, desde a vigência do referido normativo, em 19 de dezembro de
2011, o Acompanhamento e Avaliação da Garantia de Atendimento.
Esse monitoramento é realizado trimestralmente e a metodologia atualmente utilizada, disposta na IN/DIPRO nº
42, de 26 de fevereiro de 2013, permite acompanhar e avaliar a operadora tanto em relação ao mercado em
que atua quanto em relação aos seus próprios resultados, tendo como insumo as reclamações dos beneficiários
formalizadas junto à ANS (ANS, 2013b).
A ocorrência reiterada de reclamações de beneficiários pode sujeitar a operadora a ter parte ou a totalidade de
seus produtos suspensos para fins de comercialização, além da decretação do regime especial de direção técnica,
independentemente da aplicação da penalidade imposta à infração de negativa de cobertura.
Importante frisar que a adoção da medida administrativa de suspensão da comercialização de produtos pela
ANS para fins do Acompanhamento e Avaliação da Garantia de Atendimento, tem o objetivo de impedir a entrada
de novos beneficiários em um plano que apresenta risco à oferta ou à continuidade do atendimento, além de
inadequações na formação de sua rede assistencial.
Portanto, essa medida tem o condão de proteger os beneficiários já vinculados contratualmente no plano em
questão, tendo em vista que, se com um determinado número de beneficiários a operadora apresenta dificuldades
para garantir o acesso à cobertura de forma adequada, representando risco assistencial, a inserção de novos
beneficiários poderá agravar ainda mais as deficiências já existentes. Além disso, é necessário evitar que novos
beneficiários adquiram produtos com falhas de atendimento.
Conforme citado anteriormente, a metodologia adota como insumo para o monitoramento as reclamações realizadas
pelos beneficiários. Primeiramente, foram consideradas as reclamações relacionadas ao descumprimento dos
prazos e das regras previstas na RN nº 259, de 2011. Em 2012, o escopo da metodologia foi ampliado para abarcar
as reclamações relacionadas à negativa de cobertura assistencial, ou seja, quando o beneficiário reclama na ANS
a cobertura de um procedimento ou serviço que lhe era devido e foi negado pela operadora.
Assim, o monitoramento considera, desde o quinto ciclo, todas as reclamações de beneficiários junto à ANS
referentes a toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial, denominadas Notificação de Intermediação
Preliminar (NIP) assistenciais. São levadas em consideração as reclamações as quais, após análise técnica pela
ANS, ficou configurado que os beneficiários não teriam recebido a cobertura assistencial devida, nos termos
dispostos na regulamentação vigente. Tais reclamações são classificadas como Reparação Voluntária e Eficaz
(RVE) ou encaminhadas para abertura de processo sancionador, nos termos da RN nº 343, de 17 de dezembro de
2013 (ANS, 2013c).
De acordo com a proporção de reclamações por beneficiários, as operadoras recebem uma pontuação que
serve como balizador para o cálculo da mediana de reclamações, o que possibilita classificá-las, considerando o
comportamento das demais operadoras de mesmo porte e tipo de assistência prestada. Para apuração do resultado
ocorre uma distribuição em faixas que representaram seu desempenho em relação às demais operadoras, conforme
disposto a seguir (ANS, 2013b).
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Faixas:

Resultado

Faixa 0

abaixo da mediana

Faixa 1

≥ a mediana e ≤ a 25% acima da mediana

Faixa 2

> 25% e ≤ a 50% acima da mediana

Faixa 3

> 50% e ≤ a 75% acima da mediana

Faixa 4

> 75% acima da mediana

Fonte: IN/DIPRO nº 42, de 2013.

As operadoras classificadas na última faixa por dois ciclos consecutivos têm suspensos os produtos mais
reclamados, podendo retomar a comercialização após apuração do ciclo posterior, caso apresentem melhora
no atendimento e o produto suspenso não possua irregularidade que enseje a suspensão da comercialização.
Foram realizados até maio de 2015, 13 ciclos de monitoramento, sendo o último referente ao período de 19/12/2014
a 18/03/2015. Desde o início do programa, 1099 planos de 154 operadoras tiveram a oferta suspensa ao mercado.
Destes, 924 planos foram liberados após comprovar melhora no resultado, podendo receber novos beneficiários caso
não apresentem outras irregularidades. Os números detalhados de cada ciclo encontram-se listados no quadro 1.

Quadro 1 - Histórico do Monitoramento da Garantia de Atendimento*
Ciclo

Período

Total de
Reclamaçãoes

Operadoras com planos
suspensos no período

Planos suspensos
no período

1º ciclo

19/12/2011 a 18/03/2012

2.981

0

0

2º ciclo

19/03/2012 a 18/06/2012

4.682

37

268

3º ciclo

19/06/2012 a 18/09/2012

10.144

38

301

4º ciclo

19/09/2012 a 18/12/2012

13.600

29

225

5º ciclo

19/12/2012 a 18/03/2013

13.648

0

0

6º ciclo

19/03/2013 a 18/06/2013

17.417

26

246

7º ciclo

19/06/2013 a 18/09/2013

15.158

41

150

8º ciclo

19/09/2013 a 18/12/2013

17.599

47

111

9º ciclo

19/12/2013 a 18/03/2014

13.079

36

161

10º ciclo

19/03/2014 a 18/06/2014

13.009

28

128

11º ciclo

19/06/2014 a 18/09/2014

12.031

16

65

12º ciclo

19/09/2014 a 18/12/2014

13.921

11

70

13º ciclo

19/12/2014 a 18/03/2015

11.007

22

87

Fonte: Acompanhamento da Garantia de Atendimento/ANS, 2011 a 2015.
* No 5º ciclo do monitoramento nenhuma operadora teve a comercialização de seus produtos suspensa tendo em vista que entrou em vigor a
nova metodologia a partir da IN/DIPRO nº 42, de 2013, e que a suspensão somente ocorre quando a operadora fica classificada na última faixa
de avaliação em dois períodos consecutivos.
Posteriormente à elaboração do presente capítulo, foi publicado o resultado do 14º Ciclo, referente ao período de 19/03/2015 a 18/06/2015,
cujos dados são: Total de reclamações: 11.867; Operadoras com planos suspensos no período: 15; Planos suspensos no período: 73.
Art. 3º Para fins desta Resolução consideram-se:
I - NIP assistencial: a notificação que terá como referência toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial; e
(...)
Art. 12. Após análise dos fatos, será elaborado relatório conclusivo o qual deverá conter a motivação e base legal para determinar:
I - a finalização da demanda; ou
II - a abertura de processo administrativo sancionador.
§ 1º As demandas deverão ser finalizadas na hipótese de não ser constatada irregularidade ou, sendo constatada, se houver reparação voluntária e eficaz.
§ 2º Considera-se reparação voluntária e eficaz a adoção pela operadora de planos privados de assistência à saúde de medidas necessárias para
a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento útil da obrigação, desde que
observados os prazos definidos no art. 8º desta Resolução.
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Em setembro de 2015 foi publicada a IN/DIPRO nº 48, aprimorando a metodologia do monitoramento da garantia
de atendimento. As linhas gerais do programa não foram alteradas, sendo os ajustes aplicados à metodologia
estritamente técnicos (ANS, 2015). As alterações visam incentivar que as operadoras busquem melhorar seus
resultados em relação aos ciclos anteriores, sendo reconhecidos os esforços para qualificar a assistência, induzindo
à mudança de comportamento do setor.
A seguir, apresentamos algumas observações e informações acerca do comportamento do setor frente ao
monitoramento, considerando os dados obtidos a partir do sexto ciclo, período no qual se iniciou a avaliação
segundo os critérios estabelecidos pela IN/DIPRO nº 42, de 2013 (ANS, 2013b).

Gráfico 1 - Total de operadoras (ops) com reclamações elegíveis para o monitoramento e
total de operadoras com planos suspensos (6º ao 13º ciclos)
400
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TOTAL OPS
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OPS COM PLANOS SUSPENSOS

Fonte: Acompanhamento da Garantia de Atendimento/ANS, 2012 a 2015.

Pode-se observar no gráfico 1 uma redução de 40% no número de operadoras identificadas no monitoramento, ou
seja, aquelas que tiveram NIP assistenciais classificadas, após análise, como RVE ou encaminhadas para abertura
de processo sancionador.
No que tange ao número de operadoras com planos suspensos, observa-se no período uma redução da ordem
de 15%, tendência essa mais expressiva entre o oitavo e o décimo segundo ciclos.
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Gráfico 2 - Distribuição percentual das operadoras consideradas no monitoramento
por faixa (6º ao 13º ciclos)
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Faixa 4

Fonte: Acompanhamento da Garantia de Atendimento/ANS, 2012 a 2015.

Considerando que a metodologia utiliza a mediana como ponto de corte, a faixa 0, que representa o número de
operadoras classificadas abaixo desse parâmetro, se aproxima de 50% das observações.
No período analisado, observou-se uma tendência de queda no percentual de operadoras compreendidas na faixa
4 e de aumento daquelas classificadas nas faixas 1, 2 e 3.
A redução verificada na faixa 4 demonstra um esforço das operadoras para melhorar sua performance. A partir
dessa constatação, pode-se inferir que estas operadoras estariam migrando para as faixas inferiores, que
apresentaram aumento, ou mesmo, saindo do monitoramento por ausência de NIP assistenciais classificadas,
após análise técnica, como RVE ou encaminhadas para abertura de processo sancionador.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que as ações adotadas pela ANS ao instituir o monitoramento da garantia de atendimento vem
alcançando a finalidade de induzir que as operadoras reavaliem os seus mecanismos de controle do acesso
aos serviços contratados e os procedimentos relativos ao atendimento dos beneficiários, bem como realizem o
adequado dimensionamento de sua rede de prestadores de serviços de saúde.
No que concerne aos beneficiários, o acompanhamento da garantia de atendimento contribui para sua melhor
consciência a respeito das coberturas contratadas, cabendo destacar o fato de receberem informações mais
qualificadas por parte de suas respectivas operadoras de planos de saúde.
Deve-se destacar ainda que a utilização das informações provenientes das reclamações de beneficiários viabiliza
que estes participem de forma direta do aprimoramento regulatório e do monitoramento dos normativos e regras
do setor.
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Ao monitorar o acesso e a rede assistencial, a regulação exerce a função de orientar os processos de programação
e gestão da assistência pelas operadoras de planos de assistência à saúde, bem como incentiva que estas
verifiquem o perfil e as necessidades da sua carteira de beneficiários. Dessa forma, torna-se premente que a ANS
continue a realizar o monitoramento do acesso dos beneficiários aos serviços contratados.
A despeito de todo o esforço em termos regulatórios no sentido de garantir o acesso dos beneficiários às
coberturas contratadas e previstas em lei, o órgão regulador reconheceu a importância de dar continuidade aos
estudos voltados para rede assistencial e garantia de acesso. Nesse contexto, os referidos temas, considerados
de suma relevância para o setor de saúde suplementar, permaneceram na Agenda Regulatória seguinte, buscando
sempre aprimorar as ferramentas para avaliação do acesso e da rede assistencial na saúde suplementar.
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CAPÍTULO 3
DIAGNÓSTICO DA DISPERSÃO DE PRESTADORES DE
SERVIÇOS PRIVADOS DE SAÚDE NO BRASIL
1. INTRODUÇÃO
Considerando que o estudo sobre suficiência de rede apontou, prioritariamente, a inviabilidade do estabelecimento
de critérios meramente quantitativos, bem como identificou problemas na distribuição de prestadores de serviços
de saúde pelo território nacional (ANS, 2011a), e que a própria Resolução Normativa (RN) nº 259, de 17 de junho
de 2011, propôs mecanismos para a efetiva garantia do atendimento aos beneficiários de planos de saúde (ANS,
2011b), fez-se necessário que o órgão regulador aprofundasse os estudos sobre o assunto, buscando aprimorar os
critérios e métodos de monitoramento do acesso e da rede assistencial.
Nesse contexto, o projeto da Agenda Regulatória 2013/2014 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
que teve como objetivo “Promover o acompanhamento da dispersão de rede e garantia de acesso”, inserido no
eixo “garantia de acesso e qualidade assistencial”, evoluiu para o estudo do acesso dos beneficiários à assistência,
analisando a existência de localidades com ausência de prestadores privados de saúde, que foram denominados
“vazios assistenciais na saúde suplementar”.
A realização desse projeto, em continuidade aos estudos acerca da rede assistencial na saúde suplementar, permite
avançar na discussão e estruturação de opções regulatórias que visem à efetiva garantia de acesso às coberturas
previstas na Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 (BRASIL, 1998).
O trabalho realizado pelo grupo durante a execução do projeto resultou na elaboração do relatório sobre o tema
“Diagnóstico da Dispersão de Prestadores de Serviços Privados de Saúde no Brasil”, cujo teor encontra-se
reproduzido no presente capítulo.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo geral
Avaliar os vazios assistenciais no setor de saúde suplementar, considerando a dispersão de prestadores de serviço
e recursos humanos para atendimento aos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, em todo o
território nacional.

2.2. Objetivos específicos
- Identificar as localidades com vazios assistenciais na saúde suplementar no que se refere à existência de
estabelecimentos para internação, urgência e Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), bem como de recursos
humanos (médico clínico), por município, região de saúde e Unidade Federativa (UF);
- Mapear o comportamento do setor de saúde suplementar com relação à distribuição de beneficiários, planos
comercializados, ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e reclamações de beneficiários;
- Verificar se há beneficiários de planos privados de assistência à saúde nos locais caracterizados com vazios assistenciais;
- Analisar se existe correlação entre localidades caracterizadas com vazios assistenciais e a ocorrência de
ressarcimento ao SUS; e
- Analisar a evolução dos vazios assistenciais no setor de saúde suplementar, no período de 2008 a 2014.
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3. METODOLOGIA
3.1. Análise da existência de prestadores
Foram selecionados serviços marcadores para a prestação de assistência à saúde, observada a cobertura prevista
nos artigos 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656, de 1998 (BRASIL, 1998) e, a partir deles, identificados os estabelecimentos
e recursos humanos que seriam objeto do estudo:
a) estabelecimentos para internação;
b) estabelecimentos que prestem serviços de urgência;
c) estabelecimentos que prestem SADT; e
d) médico-clínico (considerada uma especialidade médica com atuação mais abrangente, quando comparada
às demais especialidades).
É importante destacar que foi analisada a oferta de serviços privados que poderiam ser contratados pela operadora
de plano de assistência à saúde para integrar sua rede de prestadores, e não aqueles efetivamente ofertados aos
beneficiários. Também não foi estudada a quantidade de serviços disponíveis, e sim a presença ou ausência desses
serviços para a saúde suplementar, não tendo sido avaliada a existência de prestadores no SUS.
Os dados foram obtidos no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
(http://datasus.saude.gov.br), a partir das informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), instituído pela Portaria nº 376, de 03 de outubro de 2000, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS/MS)
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000).
Segundo informações disponíveis no DATASUS, o CNES é a base para operacionalizar os Sistemas de Informações
em Saúde, que visa disponibilizar informações a respeito das condições de infraestrutura de funcionamento dos
estabelecimentos de saúde nas esferas federal, estadual e municipal (DATASUS, 2014).
A partir desse cadastro, que contém informações sobre equipamentos, leitos e profissionais de saúde por
estabelecimento, o gestor pode identificar os prestadores que executam serviços para as operadoras de planos
privados de saúde e para o SUS, sendo importante para orientar o processo de contratação de serviços e as ações
de planejamento em saúde. Com isso, o órgão regulador da saúde suplementar adotou, ao longo dos anos, algumas
medidas que contribuíram para o aumento do cadastramento de estabelecimentos no CNES, a fim de que este
fosse utilizado como ferramenta pelas operadoras de planos de saúde, as quais, ao informar a rede prestadora de
serviços à ANS, precisam preencher o número do CNES do prestador (BRASIL, 2007).
No presente trabalho, foram consideradas as informações constantes do CNES, sendo estudada a competência de
agosto de 2014. O caminho para a obtenção dos dados dos prestadores selecionados para o estudo encontra-se
disposto a seguir:
- Internação: Acesso à Informação > Tabnet > Rede Assistencial > CNES – Estabelecimentos > Tipo de atendimento
prestado – Internação / Prestador: particular e plano de saúde privado.
- Urgência: Acesso à Informação > Tabnet > Rede Assistencial > CNES – Estabelecimentos > Tipo de atendimento
prestado – Urgência / Prestador: particular e plano de saúde privado.
- SADT: Acesso à Informação > Tabnet > Rede Assistencial > CNES – Estabelecimentos > Tipo de atendimento
prestado - Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia / Prestador: particular e plano de saúde privado.
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- Recursos Humanos-médico clínico: Acesso à Informação > Tabnet > Rede Assistencial > CNES – Recursos
Humanos a partir de agosto de 2007 - Ocupações classificadas pela CBO 2002 > Ocupações / Prestador: não
atende ao SUS / Seleções disponíveis: Médicos > Médico Clínico.
Os dados foram tabulados utilizando-se planilha de Excel®, sendo os resultados apresentados de forma agrupada,
por meio de planilhas ou gráficos. Para a obtenção dos mapas foi utilizado o programa TabWin32®.

3.2. Panorama do setor de saúde suplementar
O estudo também abrangeu o mapeamento da quantidade de beneficiários e de planos comercializados pelas
operadoras de planos privados de assistência à saúde, a proporção de ressarcimento ao SUS e a proporção de
reclamações junto à ANS relacionadas a toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial, denominadas
Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) assistencial (ANS, 2013a), por município do Brasil.
É importante destacar que, apesar de os dados utilizados para a caracterização do mercado de saúde suplementar
apresentarem períodos e/ou competências distintos, representavam as informações mais atualizadas disponíveis
nos sistemas de controle da ANS à época de realização do estudo.
A seguir, está especificada a metodologia para extração das informações concernentes à saúde suplementar
utilizadas no estudo.

3.2.1. Quantidade de planos em cada município
A quantidade de planos foi estabelecida com base nas informações cadastradas no Sistema de Registro de Planos
de Saúde (RPS), na competência novembro de 2014, a partir da indicação dos municípios de cobertura do plano
(área de atuação). Portanto, a quantidade de planos em um determinado município indica o total de planos que
ofertam cobertura naquela localidade.
Foram considerados os planos com situação de registro “ativo” e “ativo com comercialização suspensa” que
possuíam cobertura ambulatorial e/ou hospitalar, não sendo considerados os planos exclusivamente odontológicos.
Além disso, só foram incluídos nos mapas os planos com abrangência geográfica municipal e grupo de municípios.
Com o objetivo de evitar sobreposições gráficas na representação do mapa e facilitar a sua compreensão, os planos
com abrangência estadual, grupo de estados e nacional não foram incluídos, uma vez que possuem cobertura em
todos os municípios da sua respectiva área de abrangência. Ademais, nos planos com abrangência geográfica
municipal e grupo de municípios, a utilização na localidade indicada é mais evidente.

3.2.2. Quantidade de beneficiários por município
Verificou-se a quantidade de beneficiários em planos de saúde, com base nas informações cadastradas no Sistema
de Informação de Beneficiários (SIB), na competência junho de 2014.
Importante salientar que o termo “beneficiário” refere-se a vínculos aos planos de saúde, podendo incluir vários
vínculos para um mesmo indivíduo.
Foram considerados apenas os beneficiários em planos com situação de registro “ativo” e “ativo com comercialização
suspensa” e com cobertura médico-hospitalar, tendo sido excluídos os beneficiários de planos exclusivamente odontológicos.
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Para fins de elaboração dos mapas, os beneficiários foram divididos entre aqueles em planos com cobertura
ambulatorial e aqueles em planos com cobertura hospitalar, por município de residência, conforme segmentações
abaixo descritas:
- Planos com cobertura ambulatorial: Ambulatorial, Referência, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia,
Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia, Ambulatorial + Odontológico, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia
+ Odontológico e Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia + Odontológico;
- Planos com cobertura hospitalar: Hospitalar com Obstetrícia, Hospitalar sem Obstetrícia, Referência,
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia, Hospitalar com Obstetrícia +
Odontológico, Hospitalar sem Obstetrícia + Odontológico, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odontológico
e Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia + Odontológico.
A divisão em dois extratos adotada para a quantificação dos beneficiários (beneficiários em planos com cobertura
ambulatorial e em planos com cobertura hospitalar) implica que aqueles que tenham plano com segmentação
ambulatorial + hospitalar sejam contabilizados duas vezes. Embora essa metodologia inviabilize estimar o número
de beneficiários da saúde suplementar (que não era o objetivo do projeto), mostrou-se adequada para estimar o
número de beneficiários que tem direito aos serviços estudados.

3.2.3. Proporção de reclamações motivadas por restrição de acesso à cobertura assistencial
por beneficiário, segundo o município de residência
O indicador levou em conta a quantidade de reclamações relacionadas a toda e qualquer restrição de acesso à
cobertura assistencial, denominadas NIP assistenciais, e o número de beneficiários residentes no município.
A quantidade de NIP assistenciais, registradas para cada município de residência do beneficiário, foi obtida com
base nas informações cadastradas no Sistema de Integrado de Fiscalização (SIF), nas competências janeiro a
dezembro de 2013. Foram consideradas as reclamações as quais, após análise técnica pela ANS, ficou configurado
que os beneficiários não teriam recebido a cobertura assistencial devida, nos termos dispostos na regulamentação
vigente. Tais reclamações são classificadas como Reparação Voluntária e Eficaz (RVE) ou encaminhadas para
abertura de processo administrativo sancionador, nos termos da RN nº 343, de 17 de dezembro de 20133 (ANS,
2013a), dividido pelo número de beneficiários residentes no município.

Art. 3º Para fins desta Resolução consideram-se:
I - NIP assistencial: a notificação que terá como referência toda e qualquer restrição de acesso à cobertura assistencial; e
(...)
Art. 12. Após análise dos fatos, será elaborado relatório conclusivo o qual deverá conter a motivação e base legal para determinar:
I - a finalização da demanda; ou
II - a abertura de processo administrativo sancionador.
§ 1º As demandas deverão ser finalizadas na hipótese de não ser constatada irregularidade ou, sendo constatada, se houver reparação
voluntária e eficaz.
§ 2º Considera-se reparação voluntária e eficaz a adoção pela operadora de planos privados de assistência à saúde de medidas
necessárias para a solução da demanda, resultando na reparação dos prejuízos ou danos eventualmente causados e no cumprimento
útil da obrigação, desde que observados os prazos definidos no art. 8º desta Resolução.
3
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Para fins de comparação, adotou-se a proporção de NIP a cada 10.000 beneficiários de planos privados de saúde,
conforme a fórmula disposta a seguir.

3.2.4. Proporção de Ressarcimentos ao SUS por beneficiário,
segundo o município de residência
De acordo com o glossário temático da saúde suplementar, ressarcimento ao SUS “É a restituição ao Sistema Único
de Saúde (SUS) dos custos, pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, dos atendimentos à saúde
previstos nos respectivos contratos e prestados a seus beneficiários e dependentes, em instituições públicas ou
privadas, contratadas ou conveniadas, integrantes do SUS, cuja cobrança é realizada por meio de procedimento
administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)” (BRASIL, 2012).
A apuração dos custos é realizada por meio de análise das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) relacionadas
a internações de beneficiários de planos privados de saúde no SUS.
O indicador considerou a quantidade de AIH devidas e o número de beneficiários residentes no município.
A quantidade de AIH devidas por município do prestador foi obtida com base nas informações cadastradas no
Sistema de Ressarcimento ao SUS, nas competências outubro de 2011 a setembro de 2012.
Para fins de comparação, o indicador expressa o número de AIH devidas a cada 100.000 beneficiários de planos
privados de saúde, de acordo com a fórmula disposta a seguir.

3.3. Correlações entre vazios assistenciais, número de beneficiários e ressarcimento ao SUS
Foi avaliado se os municípios caracterizados com vazios assistenciais para cada tipo de prestador estudado
correspondem àqueles onde existem beneficiários de planos privados de assistência à saúde por município e UF
do Brasil. Além disso, foi realizada a comparação entre os vazios assistenciais para internação e a ocorrência de
ressarcimento ao SUS.
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3.4. Evolução dos vazios assistenciais
No presente estudo foi avaliada a evolução do setor de saúde suplementar antes e após a publicação da RN nº 259, de
2011, a fim de verificar alterações na existência de prestadores para o mercado de saúde suplementar nos últimos
anos. Para tanto, foi estabelecida uma série histórica de três anos antes e três depois da publicação dessa norma,
demonstrando a evolução do percentual de municípios com vazios assistenciais nas regiões brasileiras.
Os dados relativos à existência dos prestadores de serviço estudados foram obtidos no sítio eletrônico do DATASUS,
utilizando-se a metodologia já descrita no item 3.1, na competência agosto dos anos de 2008 a 2014.

3.5. Limitações metodológicas
O estudo apresentou limitações que merecem ser destacadas e/ou justificadas:
• Não é possível prever a qualidade de preenchimento e a cobertura dos dados do CNES. Apesar disso,
optou-se por utilizar essa base de dados por ser a única disponível e configurar a fonte oficial de informações
do Ministério da Saúde no que concerne aos estabelecimentos de saúde no Brasil.
• Foi avaliada apenas a presença ou ausência do serviço, não tendo sido feita nenhuma análise quantitativa.
Deve-se considerar que a presença de prestadores na região não garante que haja recursos para atendimento
de todos os beneficiários e de todas as operadoras que atuam na localidade.
• A existência de serviços privados nos municípios ou regiões de saúde não garante que as operadoras
efetivamente os contratem para ofertar aos seus beneficiários.

4. RESULTADOS
4.1. Análise da existência de prestadores
Segundo as estimativas de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com data de referência
em 1º de julho de 2014, o Brasil contava com 202,7 milhões de habitantes distribuídos pelos 5.570 municípios
que compõem as 27 UF (IBGE, 2015). Enquanto, de acordo com a ANS, havia 50,8 milhões de beneficiários em
planos de assistência médica com ou sem odontologia e 21,4 milhões de beneficiários em planos exclusivamente
odontológicos, em dezembro de 2014 (ANS, 2015).
Dentre os municípios do país, 3.943 (70,8%) não apresentaram estabelecimentos com internação, 4.098 (73,6%) não
possuíam estabelecimentos que prestassem serviço de urgência, 2.780 (49,9%) não possuíam estabelecimentos de
SADT e 3.784 (67,9%) não contavam com assistência de médico clínico, considerando-se os recursos disponíveis
para a saúde suplementar. É importante ressaltar que 2.579 (46,3%) municípios apresentaram vazios assistenciais
para todos os serviços estudados (Figura 1).
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Figura 1 - Existência de estabelecimentos, serviços ou profissionais para a saúde
suplementar, por município e UF no Brasil (Agosto/2014)
INTERNAÇÃO		

SADT

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

TODOS OS SERVIÇOS ESTUDADOS

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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A dispersão dos prestadores de serviço em cada UF também foi avaliada, utilizando-se duas formas de agrupamento
dos dados: o percentual de municípios com vazios assistenciais e o percentual de regiões de saúde com vazios
assistenciais, por Estado. Partiu-se do pressuposto de que mesmo que os municípios não fossem autossuficientes
nos serviços estudados, existiria a possibilidade de organização em regiões de saúde para a transferência de
recursos e suprimento de suas demandas.
O anexo 1 apresenta os mapas por UF, incluindo a delimitação das regiões de saúde, para cada tipo de prestador
de serviço estudado.
Os maiores percentuais de municípios com vazios assistenciais foram observados nos seguintes Estados
(Anexo 2A):
• Estabelecimentos para internação: Tocantins (96%), Rio Grande do Norte (95%) e Sergipe (95%),
• Estabelecimentos para atendimento de urgência: Sergipe (99%), Piauí (96%), Rio Grande do Norte (96%)
e Tocantins (96%),
• Estabelecimentos de SADT: Roraima (93%), Rio Grande do Norte (86%) e Amazonas (85%),
• Médico clínico: Piauí (95%), Amapá (94%) e Paraíba (94%),
• Todos os serviços estudados: Rio Grande do Norte (83%), Piauí (79%) e Maranhão (78%).
Na situação oposta, os menores percentuais de municípios com vazios assistenciais foram observados nos
seguintes Estados (Anexo 2A):
• Estabelecimentos para internação: Rio de Janeiro (40%), Mato Grosso do Sul (48%) e Espírito Santo (49%),
• Estabelecimentos para atendimento de urgência: Rio de Janeiro (38%), Santa Catarina (52%) e São Paulo (56%),
• Estabelecimentos de SADT: Rio de Janeiro (11%), Espírito Santo (12%) e Mato Grosso do Sul (25%),
• Médico clínico: Rio de Janeiro (26%), Mato Grosso do Sul (41%), Espírito Santo (47%) e São Paulo (47%),
• Todos os serviços estudados: Rio de Janeiro (11%), Espírito Santo (12%) e Mato Grosso do Sul (16%).
Informações detalhadas sobre o percentual de municípios que apresentaram vazios assistenciais em cada UF
podem ser obtidas no anexo 2.
No que concerne às regiões de saúde, das 437 existentes, observou-se que 46 (10,5%) não apresentaram
estabelecimentos para internação, 60 (13,7%) não apresentaram estabelecimentos para urgência, 6 (1,4%) não
possuíam estabelecimentos de SADT e 31 (7,1%) não possuíam médico clínico, considerando-se os recursos
disponíveis para a saúde suplementar. Além disso, foi identificada a ausência dos quatro serviços estudados em 3
(0,7%) regiões de saúde (Anexo 2B).
Constatou-se que 16 UF apresentaram regiões de saúde com vazios assistenciais para internação, 19 para urgência,
3 para SADT, 13 para médico clínico e 2 para todos os serviços estudados. Os maiores percentuais de regiões de
saúde com vazios assistenciais foram observados nos seguintes Estados (Anexo 2B):
• Estabelecimentos para internação: Amazonas (67%), Roraima (50%) e Sergipe (43%),
• Estabelecimentos para atendimento de urgência: Sergipe (86%), Acre (67%) e Amazonas (67%),
• Estabelecimentos de SADT: Roraima (50%), Amazonas (33%) e Pará (15%),
• Médico clínico: Amapá (67%), Acre (33%) e Maranhão (32%),
• Todos os serviços estudados: Pará (15%) e Amazonas (11%).
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Informações detalhadas sobre o percentual de regiões de saúde que apresentaram vazios assistenciais em cada
UF podem ser obtidas no anexo 2.
Os dados também foram analisados sob a perspectiva das macrorregiões geográficas brasileiras, dado que o Brasil
é um país com dimensões continentais e que as regiões apresentam características díspares entre si.
Para tanto, optou-se pela construção de um gráfico de radar ou de teia de aranha. Nesse gráfico, cada vértice
representa uma região brasileira e o ponto central, onde todos os vértices se encontram, representa uma situação
teórica como se os municípios ou regiões de saúde tivessem todos os prestadores estudados, ou seja, não haveria
vazios assistenciais. Quanto mais afastada do centro a curva estiver, maior o percentual de municípios ou regiões
de saúde com vazios assistenciais, em cada região brasileira. A simetria das curvas é outro ponto que merece
destaque, pois numa situação em que todos os prestadores fossem homogeneamente distribuídos pelo território
nacional as curvas manteriam um padrão simétrico, acompanhando o formato do gráfico (Figura 2).

Figura 2 - Percentual de municípios (A) e de regiões de saúde (B) com vazios assistenciais
para os serviços avaliados (internação, urgência, SADT e médico-clínico), por região do Brasil

(A)

(B)
Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.

Na situação (A) é possível verificar os percentuais de municípios com vazios assistenciais, para cada prestador de
serviço analisado e por região do país. Em todas as regiões, a curva vermelha é a mais afastada do centro, o que
significa que a existência de estabelecimentos que prestem serviços de urgência é o ponto mais crítico, seguido
de perto pelos estabelecimentos para internação e recursos humanos (médico clínico), todos ausentes em grande
parte dos municípios brasileiros. A curva verde, que representa os estabelecimentos de SADT, é a que está mais
próxima do centro do gráfico e, portanto, é o tipo de estabelecimento mais observado para a saúde suplementar
nos municípios brasileiros, dentre os prestadores estudados. Apesar disso, frise-se, também não está presente em
uma parcela significativa dos municípios em todas as regiões do país.
O padrão assimétrico notado nas curvas revela uma distribuição não homogênea dos prestadores de serviço
no território nacional, com as maiores distorções sendo registradas nas regiões Norte e Nordeste, para todos
os serviços analisados. Esses dados sugerem que as operadoras que atuam nos municípios dessas regiões
apresentam maior dificuldade para compor sua rede de prestadores.
A título de exemplificação, 65% dos municípios da região Norte e 64% daqueles da região Nordeste não possuem
nenhum dos quatro serviços avaliados. Esses percentuais são consideravelmente maiores do que aqueles
observados nas regiões Sul e Sudeste, com respectivamente, 29% e 37% dos municípios não apresentando
nenhum dos quatro prestadores de serviço avaliados.
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Na situação (B) é possível observar os percentuais de regiões de saúde com vazios assistenciais, para cada tipo
de prestador analisado e por região. Esses dados revelam que, apesar de nem todos os municípios possuírem
os prestadores analisados, quando se consideram as regiões de saúde há uma redução significativa dos vazios
assistenciais, o que sugere a importância de também se observar esse tipo de organização na conformação das
redes assistenciais no sistema de saúde suplementar. A melhora observada ocorre principalmente nas regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste. Na região Sul todas as curvas atingem o centro do gráfico (não há vazios assistenciais) e
nas regiões Sudeste e Centro Oeste, nessa ordem, as curvas se aproximam do centro do gráfico, o que denota que
poucas regionais de saúde não apresentam algum dos prestadores estudados.
As regiões Norte e Nordeste, no entanto, mantém o padrão de dificuldades para a composição da rede de
prestadores. Nessas regiões é possível verificar o predomínio de vazios assistenciais referentes a estabelecimentos
que prestem serviço de urgência (36% na região Norte e 28% no Nordeste), seguido de estabelecimentos que
ofereçam internação (33% na região Norte e 20% no Nordeste) e médico-clínico (18% na região Norte e 15% no
Nordeste). Na região Norte também há regiões de saúde sem estabelecimentos de SADT (13%).
Informações detalhadas sobre o percentual de municípios e regiões de saúde que apresentaram vazios assistenciais
para os prestadores de serviço estudados, em cada região brasileira, podem ser obtidas no anexo 3.

4.2. Panorama do setor de saúde suplementar
Os mapas da figura 3 expõem um panorama do setor de saúde suplementar no Brasil. O mapa 3-A demonstra a
quantidade de planos de abrangência municipal e grupo de municípios disponíveis no mercado para contratação
que oferecem assistência em cada município, enquanto a tabela ao lado mostra a quantidade de planos por
abrangência geográfica. As figuras 3-B e 3-C demonstram a quantidade de beneficiários em planos com cobertura
ambulatorial e hospitalar, respectivamente, por município de residência.
Vale a pena destacar a comparação do mapa 3-A com os mapas 3-B e 3-C, em que se verificam regiões onde não
há cobertura de planos municipais e grupo de municípios, mas são observados beneficiários de planos de saúde.
Conforme informado anteriormente, esse fato decorre de não terem sido contabilizados nos mapas os planos com
abrangência estadual, grupo de estados ou nacional, visto que trariam sobreposições gráficas na representação
dos mapas, mascarando resultados.
A proporção de ressarcimentos ao SUS a cada 100.000 beneficiários, por município, está apresentada na figura
3-D. Os dados revelam que, proporcionalmente, as regiões Norte e Nordeste são as que registram as maiores taxas
de ressarcimento ao SUS.
De acordo com a figura 3-E, que apresenta a proporção de NIP assistenciais (classificadas como RVE ou
encaminhadas para abertura de processo administrativo sancionador) a cada 10.000 beneficiários, por município,
a região Norte apresenta o menor número de NIP em comparação com as demais regiões do país.
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Figura 3 - Quantidade de planos e de beneficiários, proporção de ressarcimentos ao SUS e
de Notificação de Intermediação Preliminar - NIP, por município e UF no Brasil
A - Quantidade de planos municipais
e grupo de municípios em operação
que oferecem assistência em
cada município

Abrangência geográfica

Nº de planos

Municipal

6.214

Grupo de municípios

24.178

Estadual

3.676

Grupo de estados

2.043

Nacional

15.564
TOTAL

TOTAL
30.392

21.283

51.675

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial,
por município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos
com cobertura hospitalar, por município
de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP
assistenciais) por 10.000 beneficiários,
por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014e Ressarcimento ao SUS/ANS,
out/2011 a set/2012; E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
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4.3. Correlações entre vazios assistenciais, beneficiários e ressarcimento ao SUS
Uma vez confirmada a existência de vazios assistenciais no território brasileiro, buscou-se verificar a existência de
beneficiários nesses locais.
A figura 4 demonstra a correlação entre a existência dos serviços estudados para saúde suplementar e a quantidade
de beneficiários em planos médico-hospitalares.
Um total de 2.567 (46,1%) municípios do país apresentou vazios assistenciais na saúde suplementar para todos
os serviços estudados e possuía beneficiários de planos privados de saúde. Desses municípios, 2.424 (43,5%)
possuíam até 1.000 beneficiários em planos com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar, 140 (2,5%) possuíam
entre 1.001 e 10.000 beneficiários e 3 (0,1%) possuíam mais de 10.000 beneficiários de planos privados de saúde.
Observou-se que 3.003 (53,9%) municípios apresentaram, pelo menos, algum dos serviços estudados ou não
possuíam beneficiários (Figura 4).

Figura 4 - Serviços X Beneficiários: municípios com beneficiários em planos médicohospitalares com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar e sem os quatro serviços estudados
para a saúde suplementar (internação, urgência, SADT e médico clínico)

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; RPS/ANS, nov/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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Foi estudada, ainda, a relação entre a existência de estabelecimentos para internação na saúde suplementar e a
existência de beneficiários em planos com cobertura hospitalar (Figura 5).
Dentre os 3.905 (70,1%) municípios que apresentaram vazios assistenciais para internação na saúde suplementar
e possuíam beneficiários, 3.303 (59,3%) possuíam até 1.000 beneficiários em planos com cobertura hospitalar,
554 (9,9%) possuíam entre 1.001 e 10.000 beneficiários e 48 (0,9%) possuíam mais de 10.000 beneficiários de
planos privados de saúde. Constatou-se que 1.665 (29,9%) municípios possuíam estabelecimento para internação
ou não possuíam beneficiários (Figura 5).

Figura 5 - Internação X Beneficiários: municípios com beneficiários em planos com cobertura
hospitalar e sem serviço de internação

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; RPS/ANS, nov/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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A figura 6 apresenta a correlação entre a existência de estabelecimento para internação na saúde suplementar e a
ocorrência de ressarcimento ao SUS.
Foi identificada a ocorrência de ressarcimentos ao SUS em 1.913 (34,3%) municípios. Destes, 780 (14,0%) não
apresentaram estabelecimentos para internação na saúde suplementar e 1.133 (20,3%) possuíam serviço de
internação. Além disso, 3.657 (65,7%) municípios não apresentaram ressarcimento ao SUS ou não possuíam
beneficiários de planos privados de saúde (Figura 6).
É possível observar que, mesmo em municípios que possuem prestadores para internação, há registro de
ressarcimento ao SUS. Esses dados sugerem que não existe uma correlação direta entre a ausência de
estabelecimentos para internação e a ocorrência de ressarcimento ao SUS. É provável que outros fatores estejam
envolvidos com o ressarcimento ao SUS, tais como: a não contratação do estabelecimento privado por parte da
operadora, a existência de barreira que dificulta o acesso dos beneficiários ao prestador, a liberdade de escolha do
beneficiário ou, ainda, a existência de prestadores de excelência no SUS.

Figura 6 - Ressarcimento X Internação: comparativo entre os vazios assistenciais para
internação e a ocorrência de ressarcimento ao SUS

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; SIB/ANS, jun/2014; Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012.
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A correlação entre a existência de estabelecimento para urgência na saúde suplementar e a existência de
beneficiários em planos com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar encontra-se demonstrada na figura 7.
Dentre o total de 4.083 (73,3%) municípios que apresentou vazios assistenciais para urgência na saúde
suplementar e possuía beneficiários, 3.389 (60,8%) possuíam até 1.000 beneficiários em planos com cobertura
ambulatorial e/ou hospitalar, 646 (11,6%) possuíam entre 1.001 e 10.000 beneficiários e 48 (0,9%) possuíam mais
de 10.000 beneficiários de planos privados de saúde. Observou-se que 1.487 (26,7%) municípios apresentaram
estabelecimento para atendimento de urgência ou não possuíam beneficiários (Figura 7).

Figura 7 - Urgência X Beneficiários: municípios com beneficiários em planos médicohospitalares com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar e sem serviço de urgência

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; RPS/ANS, nov/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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A figura a seguir apresenta a relação entre a existência de estabelecimento para SADT na saúde suplementar e a
existência de beneficiários em planos com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar (Figura 8).
Foi observado que 2.766 (49,7%) municípios do país apresentaram vazios assistenciais para SADT na saúde
suplementar e possuíam beneficiários. Dentre esses municípios, 2.549 (45,8%) possuíam até 1.000 beneficiários
em planos com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar, 209 (3,8%) possuíam entre 1.001 e 10.000 beneficiários e
8 (0,1%) possuíam mais de 10.000 beneficiários de planos privados de saúde. Identificou-se que 2.804 (50,3%)
municípios apresentaram estabelecimento para SADT ou não possuíam beneficiários (Figura 8).

Figura 8 - SADT X Beneficiários: Municípios com beneficiários em planos médicohospitalares com cobertura ambulatorial e/ou hospitalar e sem SADT

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; RPS/ANS, nov/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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A correlação entre a existência de médico clínico para a saúde suplementar e a existência de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial está apresentada na figura 9.
Dentre os 3.765 (67,6%) municípios que apresentaram vazios assistenciais para médico clínico na saúde
suplementar e possuíam beneficiários, 3.329 (59,8%) possuíam até 1.000 beneficiários em planos com cobertura
ambulatorial, 426 (7,6%) possuíam entre 1.001 e 10.000 beneficiários e 10 (0,2%) possuíam mais de 10.000
beneficiários de planos privados de saúde. Observou-se que 1.805 (32,4%) municípios apresentaram médico
clínico para a saúde suplementar ou não possuíam beneficiários (Figura 9).

Figura 9 - Médico Clínico X Beneficiários: Municípios com beneficiários em planos com
cobertura ambulatorial e sem médico clínico

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; RPS/ANS, nov/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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O anexo 4 apresenta o número de municípios com mais de 10.000 beneficiários com vazios assistenciais para
os prestadores de serviço estudados, por UF. Nessa situação, foram identificados 48 municípios com vazios para
internação e 48 com vazios para urgência, não necessariamente coincidentes. Desses, cerca de 45% estão
localizados no estado de São Paulo, para ambos os serviços.
Quanto aos demais serviços estudados, foram identificados 8 e 10 municípios com mais de 10.000 beneficiários
e vazios assistenciais para SADT e médico clínico, respectivamente, mas não concentrados em nenhuma UF
específica. Constatou-se, ainda, 3 municípios com mais de 10.000 beneficiários e vazios assistenciais para todos
os serviços estudados, localizados nos estados de Alagoas, Paraíba e Paraná.

4.4. Evolução dos vazios assistenciais
Na tentativa de verificar a evolução do setor de saúde suplementar no que tange à evolução dos vazios assistenciais
municipais, foi estabelecida uma série histórica com a proporção de municípios com vazios assistenciais em cada
serviço estudado e região brasileira (Figura 10).
Informações detalhadas sobre a variação do percentual de municípios que apresentaram vazios assistenciais para
os serviços estudados, em cada região brasileira, podem ser obtidas na tabela 1.

Figura 10 - Proporção de municípios com vazios assistenciais por região do Brasil,
(agosto/2008 a agosto/2014)
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Fonte: CNES/DATASUS/MS, 2008 a 2014.

Tabela 1 - Variação do percentual de municípios com vazios assistenciais para os
prestadores de serviço estudados, em cada região do Brasil (agosto/2008 e agosto/2014).

Ago/2008
Ago/2014
VARIAÇÃO

Ago/2008
Ago/2014
VARIAÇÃO

Ago/2008
Ago/2014
VARIAÇÃO

Ago/2008
Ago/2014
VARIAÇÃO

Internação
83,56%
84,67%
0,61%

Região Norte
Urgência
85,33%
85,56%
0,12%

SADT
76,00%
69,78%
-3,54%

Médico Clínico
90,44%
80,89%
-5,02%

Internação
86,51%
87,90%
0,75%

Região Nordeste
Urgência
88,07%
88,29%
0,12%

SADT
70,68%
66,39%
-2,51%

Médico Clínico
88,29%
83,33%
-2,63%

Internação
58,45%
59,47%
0,64%

Região Sudeste
Urgência
63,01%
62,77%
-0,15%

SADT
44,18%
40,41%
-2,62%

Médico Clínico
65,77%
57,13%
-5,21%

Internação
52,14%
55,58%
2,26%

Região Sul
Urgência
60,71%
61,29%
0,37%

SADT
40,81%
33,33%
-5,31%

Médico Clínico
65,58%
55,84%
-5,88%
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Ago/2008
Ago/2014
VARIAÇÃO

Internação
63,60%
65,31%
1,05%

Região Centro-Oeste
Urgência
75,37%
75,37%
0,00%

SADT
49,46%
43,68%
-3,87%

Médico Clínico
76,45%
65,74%
-6,07%

Fonte: CNES/DATASUS/MS, 2008 a 2014.

Os resultados demonstraram relativa uniformidade na proporção histórica de municípios com vazios assistenciais
para os serviços de internação e urgência, em todas as regiões do Brasil. Esse achado sugere que não houve
alteração significativa na disponibilização desses serviços para a saúde suplementar, independente da publicação
da RN nº 259, de 2011, ou qualquer outro evento ocorrido no período entre agosto de 2008 e agosto de 2014.
Os percentuais de municípios sem estabelecimentos para internação e urgência ficaram em torno de 86% para
as regiões Norte e Nordeste, 70% para a região Centro-Oeste e 59% para as regiões Sul e Sudeste, no período
(Figura 10). Além disso, identificou-se aumento dos vazios assistenciais para internação em todas as regiões do
país (Tabela 1).
É provável que a implantação de novos prestadores de serviços de internação e urgência exija mais investimentos
em termos de infraestrutura e recursos, o que denota maior dificuldade da iniciativa privada em suprir tal demanda.
Se analisarmos os estabelecimentos de SADT, verifica-se uma tendência de queda dos vazios assistenciais
no período avaliado em todas as regiões, indicativo de que a melhora na disponibilização desse serviço possa
estar relacionada à melhora das condições gerais do Brasil. A redução mais acentuada de vazios assistenciais
foi observada na região Sul (-5,31%), seguida da região Centro-Oeste (-3,87%) (Tabela 1). Todavia, os vazios
assistenciais para esse serviço ainda são consideravelmente elevados, correspondendo a 70% dos municípios das
regiões Norte e Nordeste, 47% para a região Centro-Oeste e 40% nas regiões Sul e Sudeste (Figura 10).
Também se observa redução do número de municípios com vazios assistenciais para médico-clínico em todas
as regiões. As maiores reduções de vazios assistenciais foram observadas na região Centro-Oeste (-6,07%) e
Sul (-5,88%) (Tabela 1). Apesar disso, os percentuais de municípios com vazios assistenciais para médico clínico
permaneceram elevados, da ordem de 85% nas regiões Norte e Nordeste, 70% na região Centro-Oeste e 60% nas
regiões Sul e Sudeste (Figura 10).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do presente estudo permitiu avaliar a dispersão de estabelecimentos e recursos humanos para a saúde
suplementar e identificar as localidades no país que apresentam vazios assistenciais para internação, urgência,
SADT e médico clínico. Além disso, foram identificados os municípios e UF que possuíam beneficiários de planos
privados de saúde e vazios assistenciais para os referidos serviços.
Faz-se mister destacar que, a despeito dos vazios assistenciais identificados na saúde suplementar, as operadoras
de planos de saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da ANS, para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12, da Lei n° 9.656, de
1998 (BRASIL, 1998; ANS, 2013b), de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e
área de atuação do produto. Portanto, garantir o acesso do beneficiário é uma obrigação das operadoras de saúde
prevista em Lei, devendo ocorrer dentro dos prazos definidos pela ANS na RN nº 259, de 2011 (ANS, 2011b).
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Sob a ótica do beneficiário, observa-se que este contrata planos de saúde mesmo que não existam alguns serviços
no município de sua residência. Isso pode ocorrer, por exemplo, por sua opção em ter acesso aos demais serviços
oferecidos em seu município e buscar determinados serviços no SUS, em prestadores localizados em municípios
vizinhos ou através de transporte.
Cabe frisar que os resultados evidenciados na saúde suplementar não significam que existam vazios assistenciais
para os referidos serviços no SUS, o que não foi objeto de análise deste estudo.
Os dados da série histórica revelaram não ter havido melhora no setor de saúde suplementar no que se refere aos
municípios sem existência de serviços de internação ou de urgência. Apesar disso, ocorreu aumento de serviços
de SADT e médico clínico nos municípios brasileiros.
Reafirma-se, portanto, que a falta de uniformidade na distribuição de prestadores de serviços pelo país e a ausência
de prestadores em determinadas regiões implicam em dificuldade de se adotarem parâmetros quantitativos de
suficiência para avaliar a adequação das redes assistenciais. Esses achados sugerem a necessidade de ampliação
da adoção de mecanismos capazes de medir o acesso dos beneficiários aos recursos e serviços.
Além disso, é fundamental que as operadoras prestem aos beneficiários, no momento da contratação do plano
de saúde, informações claras e precisas quanto à rede assistencial do plano, dando ênfase especial aos casos de
inexistência ou indisponibilidade de prestadores na área de atuação e às alternativas para atendimento e prazos,
previstas na RN nº 259, de 2011 (ANS, 2011b).
Sugere-se a continuação do projeto, com a finalidade de avançar na discussão e estruturação das opções
regulatórias frente aos resultados evidenciados, incluindo a avaliação da necessidade de políticas para reduzir
os vazios assistenciais em localidades que possuem beneficiários de planos privados de saúde, bem como a
ampliação de medidas para garantia do acesso aos serviços.
Nesse sentido, torna-se imprescindível aprofundar os estudos que permitam aprimorar os critérios para
monitoramento do acesso e da rede assistencial na saúde suplementar.
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ANEXO 1
Mapas por UF demonstrando as regiões de saúde (delimitadas na cor vinho) e os municípios: vazios assistenciais,
distribuição de planos e beneficiários, proporção de ressarcimentos ao SUS (AIH devidas) e de reclamações de
beneficiários (NIP assistenciais).

REGIÃO NORTE
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO ACRE (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO						URGÊNCIA

SADT

		

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO ACRE.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

Nº
16
112

TOTAL
128

1
79 15.644
15.564
15.772

C - Quantidade de beneficiários em planos
com cobertura hospitalar, por município
de residência

E- Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO AMAPÁ (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO AMAPÁ.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
13
98

TOTAL
111

2
134 15.700
15.564
15.811

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura hospitalar, por
município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

59

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO AMAZONAS (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO AMAZONAS.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS
por 100.000 beneficiários, por município

Nº
24
214

TOTAL
238

13
255 15.832
15.564
16.070

C - Quantidade de beneficiários em planos
com cobertura hospitalar, por município de
residência

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

61

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO PARÁ (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO PARÁ.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
18
403

TOTAL
421

10
324 15.898
15.564
16.319

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

63

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE RONDÔNIA (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE RONDÔNIA.
A - Quantidade de planos municipais
e grupo de municípios em operação
que oferecem assistência em cada
município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
8
178

TOTAL
186

23
77 15.664
15.564
15.850

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura hospitalar, por
município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

65

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE RORAIMA (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE RORAIMA.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

Nº
6
59

TOTAL
65

3
39 15.606
15.564
15.671

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 100.000 beneficiários, por município por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

67

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO TOCANTINS (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO TOCANTINS.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
5
120

TOTAL
125

7
91 15.662
15.564
15.787

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial,
por município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014;
B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/
ANS, jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011 a
set/2012; E- SIB/ANS, jun/2014
e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

69

REGIÃO NORDESTE
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE ALAGOAS (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE ALAGOAS.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
52
326

TOTAL
378

42
355 15.961
15.564
16.339

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos
com cobertura hospitalar, por município de
residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS
por 100.000 beneficiários, por município

E - Proporção de reclamações (NIP
assistenciais) por 10.000 beneficiários, por
município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

71

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DA BAHIA (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DA BAHIA.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
52
735

TOTAL
787

57
421 16.042
15.564
16.829

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/
ANS, jun/2014; DSIB/ANS, jun/2014
e Ressarcimento ao
SUS/ANS, out/2011 a
set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan
a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

73

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO CEARÁ (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO CEARÁ.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
43
589

TOTAL
632

124
424 16.112
15.564
16.744

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

75

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO MARANHÃO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO MARANHÃO.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
89
302

TOTAL
391

19
310 15.893
15.564
16.284

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

77

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DA PARAÍBA (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.

78

Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DA PARAÍBA.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
19
357

TOTAL
376

26
354 15.944
15.564
16.320

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

79

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE PERNAMBUCO.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

Nº
1
832

TOTAL
833

82
350 15.996
15.564
16.829

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 100.000 beneficiários, por município por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

81

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO PIAUÍ (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO PIAUÍ.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
24
260

TOTAL
284

29
349 15.942
15.564
16.226

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

83

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE
(AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO
NORTE.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
Abrangência geográfica
Nº TOTAL
oferecem assistência em cada município
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

5
453

458

33
371 15.968
15.564
16.426

B - Quantidade de beneficiários em planos C - Quantidade de beneficiários em planos com
com cobertura ambulatorial, por município cobertura hospitalar, por município de residência
de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS
por 100.000 beneficiários, por município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

85

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE SERGIPE (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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Rede Assistencial e Garantia de Acesso na Saúde Suplementar

QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE SERGIPE.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

Nº
24
252

TOTAL
276

34
311 15.909
15.564
16.185

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 100.000 beneficiários, por município por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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REGIÃO CENTRO-OESTE
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR NO DISTRITO FEDERAL (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR – NIP NO DISTRITO FEDERAL.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
43
318

TOTAL
361

45
224 15.833
15.564
16.194

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE GOIÁS (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE GOIÁS.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município
Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
97
713

TOTAL
810

60
241 15.865
15.564
16.675

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/
ANS, jun/2014; DSIB/ANS, jun/2014
e Ressarcimento ao
SUS/ANS, out/2011 a
set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan
a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO MATO GROSSO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO MATO GROSSO.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
7
247

TOTAL
254

91
138 15.793
15.564
16.047

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012; E- SIB/
ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

93

EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO MATO GROSSO DO SUL
(AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO
MATO GROSSO DO SUL.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

Nº
38
207

TOTAL
245

27
133 15.724
15.564
15.969

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 100.000 beneficiários, por município por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/
ANS, jun/2014; DSIB/ANS, jun/2014
e Ressarcimento ao
SUS/ANS, out/2011 a
set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS,
jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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REGIÃO SUDESTE
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

				

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO ESPÍRITO SANTO.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
43
501

TOTAL
544

103
211 15.878
15.564
16.422

B - Quantidade de planos municipais e
C - Quantidade de planos municipais e grupo
grupo de municípios em operação que
de municípios em operação que oferecem
oferecem assistência em cada município assistência em cada município

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS,
nov/2014; B, C- SIB/ANS,
jun/2014; D- SIB/ANS,
jun/2014 e Ressarcimento
ao SUS/ANS, out/2011
a set/2012; E- SIB/ANS,
jun/2014 e SIF/ANS, jan a
dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DE MINAS GERAIS.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
354
2.595

TOTAL
2.949

644
331 16.539
15.564
19.488

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E- Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
237
2.091

TOTAL
2.328

222
334 16.120
15.564
18.448

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE SÃO PAULO (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO SÃO PAULO
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
655
5.072

TOTAL
6.357

110
372 16.046
15.564
22.403

B - Quantidade de planos municipais e
C - Quantidade de planos municipais e grupo
grupo de municípios em operação que
de municípios em operação que oferecem
oferecem assistência em cada município assistência em cada município

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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REGIÃO SUL
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO PARANÁ (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

URGÊNCIA

			

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO PARANÁ.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
240
930

TOTAL
1.170

159
301 16.024
15.564
17.194

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL
(AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO RIO GRANDE DO SUL
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

Nº
99
1.010

TOTAL
1.109

119
263 15.946
15.564
17.055

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao SUS E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 100.000 beneficiários, por município por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS OU PROFISSIONAIS PARA A SAÚDE
SUPLEMENTAR, POR MUNICÍPIO E REGIÃO DE SAÚDE DE SANTA CATARINA (AGOSTO/2014).
INTERNAÇÃO

SADT

		

			

URGÊNCIA

MÉDICO CLÍNICO-GERAL

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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QUANTIDADE DE PLANOS E BENEFICIÁRIOS, PROPORÇÃO DE RESSARCIMENTOS AO SUS E
NOTIFICAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO PRELIMINAR - NIP, POR MUNICÍPIO DO SANTA CATARINA.
A - Quantidade de planos municipais e
grupo de municípios em operação que
oferecem assistência em cada município

Abrangência geográfica
Municipal
Grupo de municípios
Estadual
Grupo de estados
Nacional
TOTAL

Nº
13
725

TOTAL
738

512
191 16.267
15.564
17.005

B - Quantidade de beneficiários em
planos com cobertura ambulatorial, por
município de residência

C - Quantidade de beneficiários em planos com
cobertura hospitalar, por município de residência

D - Proporção de ressarcimentos ao
SUS por 100.000 beneficiários, por
município

E - Proporção de reclamações (NIP assistenciais)
por 10.000 beneficiários, por município

Fontes: A- RPS/ANS, nov/2014; B, C- SIB/ANS, jun/2014; D- SIB/ANS, jun/2014 e Ressarcimento ao SUS/ANS, out/2011 a set/2012;
E- SIB/ANS, jun/2014 e SIF/ANS, jan a dez/2013.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
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ANEXO 2
A - Número de municípios por UF no Brasil e percentuais de municípios que apresentaram vazios assistenciais
para os prestadores de serviço estudados (Agosto/2014)

UF

Nº total de
munícipios

% municípios
com vazios
para
internação

% municípios
com vazios
para urgência

% municípios
com vazios
para SADT

% municípios
com vazios
para médico
clínico

% municípios
com vazios nos
quatro serviços
estudados

AC

22

91%

95%

59%

86%

59%

AL

102

91%

93%

77%

92%

77%

AM

62

94%

92%

85%

84%

76%

AP

16

88%

88%

69%

94%

69%

BA

417

82%

80%

40%

70%

37%

CE

184

80%

79%

70%

73%

59%

DF

1

0%

0%

0%

0%

0%

ES

78

49%

60%

12%

47%

12%

GO

246

73%

84%

51%

74%

49%

MA

217

90%

94%

81%

91%

78%

MG

853

66%

71%

49%

69%

45%

MS

79

48%

61%

25%

41%

16%

MT

141

62%

70%

41%

67%

37%

PA

144

72%

74%

65%

73%

57%

PB

223

94%

94%

77%

94%

76%

PE

185

81%

80%

55%

74%

53%

PI

224

94%

96%

79%

95%

79%

PR

399

64%

64%

31%

59%

27%

RJ

92

40%

38%

11%

26%

11%

RN

167

95%

96%

86%

92%

83%

RO

52

73%

79%

44%

65%

44%

RR

15

93%

87%

93%

87%

80%

RS

497

52%

64%

34%

54%

30%

SC

295

50%

52%

36%

55%

29%

SE

75

95%

99%

65%

85%

63%

SP

645

55%

56%

37%

47%

33%

TO

139

96%

96%

77%

91%

76%

Total

5570

71%

74%

50%

68%

46%

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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B - Número de regiões de saúde por UF no Brasil e percentuais de regiões de saúde que apresentaram vazios
assistenciais para os prestadores de serviço estudados (Agosto/2014)
% regiões
de saúde com
vazios para
urgência

% regiões
de saúde com
vazios para
SADT

% regiões
% regiões
de saúde
de saúde com
com vazios nos
vazios para
quatro serviços
médico clínico
estudados

UF

Nº total
de regiões
de saúde

% regiões
de saúde com
vazios para
internação

AC

3

33%

67%

0%

33%

0%

AL

10

30%

40%

0%

30%

0%

AM

9

67%

67%

33%

22%

11%

AP

3

33%

33%

0%

67%

0%

BA

28

0%

4%

0%

0%

0%

CE

22

5%

9%

0%

5%

0%

DF

1

0%

0%

0%

0%

0%

ES

4

0%

0%

0%

0%

0%

GO

17

0%

6%

0%

0%

0%

MA

19

42%

53%

0%

32%

0%

MG

77

5%

4%

0%

3%

0%

MS

4

0%

0%

0%

0%

0%

MT

16

6%

6%

0%

6%

0%

PA

13

15%

15%

15%

15%

15%

PB

16

38%

31%

0%

31%

0%

PE

12

0%

0%

0%

0%

0%

PI

11

27%

36%

0%

27%

0%

PR

22

0%

0%

0%

0%

0%

RJ

9

0%

0%

0%

0%

0%

RN

8

25%

63%

0%

25%

0%

RO

7

14%

14%

0%

14%

0%

RR

2

50%

50%

50%

0%

0%

RS

30

0%

0%

0%

0%

0%

SC

16

0%

0%

0%

0%

0%

SE

7

43%

86%

0%

0%

0%

SP

63

0%

3%

0%

0%

0%

TO

8

38%

38%

0%

0%

0%

Total

437

16%

14%

1%

7%

1%

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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ANEXO 3
A - Percentual de municípios que apresentaram vazios assistenciais para os prestadores de serviço estudados,
em cada região do Brasil (Agosto/2014)
Local

Internação

Urgência

SADT

Médico clínico

Todos os
prestadores

Região Sul

56%

61%

33%

56%

29%

Região Sudeste

59%

63%

40%

57%

37%

Região Centro-Oeste

65%

75%

44%

66%

40%

Região Nordeste

88%

88%

66%

83%

64%

Região Norte

85%

86%

70%

81%

65%

Brasil

71%

74%

50%

68%

46%

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.

B - Percentual de regiões de saúde que apresentaram vazios assistenciais para os prestadores de serviço
estudados, em cada região do Brasil (Agosto/2014)
Local

Internação

Urgência

SADT

Médico clínico

Todos os
prestadores

Região Sul

-

-

-

-

-

Região Sudeste

3%

3%

-

1%

-

Região Centro-Oeste

3%

5%

-

3%

-

Região Nordeste

20%

28%

-

15%

-

Região Norte

33%

36%

13%

18%

7%

Brasil

16%

14%

1%

7%

1%

Fonte: CNES/DATASUS/MS, ago/2014.
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ANEXO 4
Número de municípios por UF que apresentaram vazios assistenciais para os prestadores de serviço estudados
e número de beneficiários maior que 10.000

UF

Nº de municípios
com vazios para
internação e nº de
benef. maior que
10.000

Nº de municípios
com vazios para
urgência e nº de
benef. maior que
10.000

Nº de municípios
com vazios para
SADT e nº de
benef. maior que
10.000

Nº de municípios
Nº de municípios
com vazios nos
com vazios para
quatro serviços
médico clínico e
estudados e nº de
nº de benef. maior
benef. maior que
que 10.000
10.000

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

AL

1

2,1

1

2,1

1

12,5

1

10,0

1

33,3

BA

1

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

CE

-

-

2

4,2

2

25,0

1

10,0

-

-

ES

1

2,1

1

2,1

-

-

1

10,0

-

-

GO

-

-

2

4,2

-

-

1

10,0

-

-

MA

1

2,1

1

2,1

-

-

-

-

-

-MG

5

10,4

3

6,3

1

12,5

1

10,0

-

-

PA

-

-

1

2,1

-

-

-

-

-

-

PB

2

4,2

2

4,2

1

12,5

2

20,0

1

33,3

PE

2

4,2

3

6,3

PR

3

6,3

1

2,1

1

12,5

1

10,0

1

33,3

RJ

2

4,2

3

6,3

-

-

-

-

-

-

RN

1

2,1

-

-

-

-

-

-

-

-

RS

4

8,3

5

10,4

-

-

-

-

-

-

SC

1

2,1

1

2,1

-

-

-

-

-

-

SE

1

2,1

1

2,1

-

-

1

10,0

-

-

SP

23

47,9

21

43,8

2

25,0

1

10,0

-

-

Total

48

100,0

48

100,0

8

100,0

10

100,0

3

100,0

Fontes: CNES/DATASUS/MS, ago/2014; SIB/ANS, jun/2014.
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TERMOS TÉCNICOS
Abrangência geográfica
Refere-se à área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde
contratadas pelo beneficiário, podendo ser:
- Nacional: em todo o território nacional
- Estadual: em todos os municípios do Estado
- Grupo de Estados: em todos os municípios dos Estados que compõem o grupo, sendo que este deve conter
pelo menos dois Estados, não atingindo a cobertura nacional.
- Municipal: em um município
- Grupo de Municípios: em mais de um município, de um ou mais Estados, desde que não ultrapasse
o limite de 50% dos municípios de cada Estado.

Área de atuação
Diz respeito à especificação do(s) município(s) ou estado(s) no(s) qual(is) a operadora garante a cobertura
assistencial do plano, de acordo com a área geográfica de abrangência adotada.

Beneficiário
Pessoa física, titular ou dependente, que possui direitos e deveres definidos em legislação e em contrato
assinado com a operadora de plano privado de saúde, para garantia da assistência médico-hospitalar
e/ou odontológica.
O termo beneficiário refere-se ao vínculo de uma pessoa a um determinado plano de saúde de uma determinada
operadora. Como um mesmo indivíduo pode possuir mais de um plano de saúde e, portanto, mais de um vínculo,
o número de beneficiários cadastrados é superior ao número de indivíduos que possuem planos privados de
assistência à saúde.

Garantia de atendimento
Diz respeito à garantia de acesso dos beneficiários às coberturas assistenciais previstas na Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, nos seus regulamentos e nos contratos, com o objetivo de promover a qualidade
e a continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde.

Operadora de plano de assistência à saúde
Pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de autogestão, que opere plano privado de assistência à saúde.

Plano privado de assistência à saúde
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, pela
faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica,
hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada,
mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor.

Ressarcimento ao SUS
É a restituição ao Sistema Único de Saúde dos custos, pelas operadoras de planos privados de assistência
à saúde, dos atendimentos à saúde previstos nos respectivos contratos e prestados a seus beneficiários e
dependentes, em instituições públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, integrantes do SUS, cuja
cobrança é realizada por meio de procedimento administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

115

Rol de procedimentos e eventos em saúde
Cobertura mínima obrigatória de procedimentos e eventos em saúde que deve ser garantida por operadora
de plano privado de assistência à saúde de acordo com a segmentação contratada do plano privado
de assistência à saúde contratado.

Segmentação assistencial
É o tipo de assistência contratada pelo beneficiário, podendo ser ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia,
odontológica e referência, ou a combinação destes.
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