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Senhor Presidente,
P
1.

A FE
ENASAÚDE - Federação
o Nacional de Saúde Suplementarr, entidade representattiva

de o
operadoras de planos e seguross privados de assistência à saú de, vem apresentar nos
n
docu
umentos anexos as sua
as contribuiçções para o assunto em
m referênciaa, conforme
e solicitado na
reunião realizad
da em 24/3//17.
2.

As propostas
p
apresentada
a
as no documento anex
xo foram eelaboradas com
c
base nos
n

mate
eriais dispon
nibilizados pela
p
Agênciia na ocasiã
ão da referid
da reunião.
3.

Adiccionalmente
e, destacam
mos a nece
essidade de
e que deveem ser espe
ecificados nas
n

fichas técnicas todos
t
os có
ódigo TUSSS nos indica
adores que façam rela ção ao pro
ocedimento ou
evento em saúd
de. Nos indicadores quee têm como
o base proc
cedimentos preventivos, é necessá
ário
considerar os ca
asos em qu
ue um beneeficiário possui dois planos. Nestte caso, sug
gerimos que
e o
indiccador consid
dere na sua ficha técnicca os eventos realizado
os na outra operadora.

4.

Com
m relação ao
os indicado
ores que utiilizam o Código Intern
nacional de Doenças (C
CID

10) n
na sua base de cálculo, sugerimos não incluir, pois as op
peradoras sãão impedida
as de exigirr tal
inforrmação dos prestadore
es.
5.

amos um prrazo adicion
nal de 15 para
p
o envio
o de novas contribuiçõ
ões,
Por fim, solicita

uma vez que as alterações e inclusõ
ões proposttas possuem
m um alto impacto e demandam
m o
envo
olvimento de diversas áreas
á
das o
operadoras. O material só foi disp
ponibilizado
o pela ANS no
final do dia 29/0
03, com pra
azo de apen
nas sete dias úteis. Este
e prazo mosstrou-se inssuficiente, pois
p
são 3
30 indicadores.

Atenciosamente
e,

SOLANGE BEATRIZ PALHEIRO
P
MENDES
M
Presidente
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1. IN
NDICADOR
RES DA DIM
MENSÃO Q
QUALIDADE
E EM ATENÇ
ÇÃO À SAÚ
ÚDE –IDQS

1.2 T
Taxa de Con
nsultas de Pré-Natal ((PESO 2)

PROP
POSTA FENASAÚDE: Não incluir o indicador

JUST
TIFICATIVA: Não há po
or parte dass operadora
as qualquer restrição à realização
o de consulttas,
nem mesmo au
utorização prévia, a aadesão a programas
p
de
d promoçção à saúde em que há
acom
mpanhamen
nto das gestantes é dee adesão vo
oluntária, nã
ão pode a o
operadora ser
s penaliza
ada
pela decisão que não lhe co
ompete.
Os p
períodos gesstacional e de mensuraação do IDS
SS não coin
ncidem, estee último reffere-se ao ano
a
civil enquanto o primeiro pode
p
ultrap
passar o mê
ês de dezem
mbro, as con
nsultas realizadas no ano
a
anterrior não podem
p
ser desconsideeradas. Nem mesmo pode-se eesperar a realização da
totalidade das consultas no
n caso dee inclusão de
d beneficiá
ária com o processo gestacionall já
p exemplo
o uma beneeficiária no 6º mês de gestação.
g
iniciaado, como por

Taxa de Internação po
or Fratura d
de Fêmur em
e Idosos (PESO
(
2)
1.4 T

PROP
POSTA FENASAÚDE: Exxcluir o indi cador

TIFICATIVA: A operadora não tem
m qualquer ingerência com relaçã o a riscos que
q o idoso
oé
JUST
expo
osto que o leve
l
a fraturar o fêmurr, a adesão a programa
as de prom
moção à saúde em que há
acom
mpanhamen
nto de idoso
os é de adeesão voluntá
ária, não po
ode a operaadora ser penalizada pela
p
decissão que não
o lhe compe
ete.
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1.5 R
Razão de Co
onsultas Mé
édicas Amb
bulatoriais com
c
Genera
alista/Especcialista para
a idosos (PE
ESO
4)

POSTA FENASAÚDE: Não limitar aas especialid
dades médic
cas
PROP

TIFICATIVA: Há idosos que
q optam por fazer accompanham
mento com cardiologistta ou outra
JUST
especialidade qu
ue entendem ser mais convenienttes e que o acompanhaam nas doenças afetas à
idade
e.

1.7 T
Taxa de Exa
ames de He
emoglobin a Glicada (PESO
(
3)

PROP
POSTA FENASAÚDE: Re
eduzir o pe so do indicador para 1.

TIFICATIVA: A utilização
o de um valo
or referência com base
e no diagnó
óstico auto referida
r
pod
de
JUST
reflettir equivoca
adamente na meta do iindicador. Desta
D
forma
a, a inclusão
o do indicad
dor com um
m
peso
o alto, sem um
u histórico
o de utilizaçção pode te
er grande im
mpacto no reesultado da
a dimensão..

o de Proced
dimentos P
Preventivoss em Saúde
e Bucal (PESSO 3)
1.10 Proporção

POSTA FENASAÚDE: In
ncluir o quad
dro com a fórmula
f
de cálculo.
PROP

JUST
ores.
TIFICATIVA: O quadro não
n está preesente como
o feito nos anos
a
anterio

2. IN
NDICADOR
RES DA DIM
MENSÃO GA
ARANTIA DE
D ACESSO
O – IDGA
2.2 N
Número de
e Consultas Médicas A
Ambulatoriais com Ge
eneralista p
por Idosos (PESO
(
2)

PROP
POSTA FENASAÚDE: Não incluir o indicador
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JUST
TIFICATIVA: Este indicad
dor é semellhante ao in
ndicador 1.5
5 e considerra os mesmo
os dados de
e
para o cálculo do
d indicadorr.

2.3 D
Dispersão de
d Serviçoss de Urgênccia e Emerg
gência 24 Horas
H
no TIISS (PESO 1)
1

PROP
POSTA FENASAÚDE: Considerar a existência de um nº mínimo
m
de b
beneficiárioss na
localidade, como por exem
mplo 500.

JUST
TIFICATIVA: O indicado
or não avaalia garantia
a de acesso. Isso porrque no nu
umerador são
s
somaados os mu
unicípios com disponib
bilidade de serviços
s
de Urgência e Emergência 24 horas no
RPS, que tivera
am pelo menos 1 ateendimento no TISS ao
o passo qu
ue no deno
ominador são
s
os no CNES que aprese
entaram disponibilidad
de de serviçço de urgên
ncia
considerados oss município
e em
mergência na
n área de atuação d os produto
os. Segundo
o a ANS, eesse indicad
dor “verifica
a a
dispo
onibilidade e uso de serviços dee urgência e emergên
ncia 24 horaas na área prevista para
cobe
ertura assisstencial deffinida nos produtos das opera
adoras”. Po
orém, em produtos de
abran
ngência naccional e concentração de carteira
a em algum
mas localidad
des não de
eve chegar aos
a
90% que é a me
eta da ANS.

2.5 D
Dispersão da
d Rede Assistencial O
Odontológiica (PESO 1)
1

PROP
POSTA FEN
NASAÚDE: Considerarr a existên
ncia de um
m nº mínim
mo de be
eneficiários na
localidade, com
mo por exe
emplo 500,, bem com
mo um percentual m
menor que 90% para as
dontológica e retirar a condição “que tiverram
operradoras da segmentaçção exclusivvamente od
o no TISS” d o numerado
or da fórmu
ula.
pelo menos 1 attendimento
TIFICATIVA: Aproximadamente 60 % dos dentistas possu
uem CNES no Brasil. Além
A
disso, as
JUST
operradoras, em geral, man
ntem rede ccredenciada
a maior que
e a necessid
dade de ate
endimento em
municípios com
m potencial de
d venda o
ou com pouca disponib
bilidade de rede. A red
dução da meta
para 90% dos municípios
m
não
n é suficieente para compensar a não contaagem desse
es prestadorres.
Da fforma prop
posta pela Agência, eesse indicad
dor vai de
esestimular a manuten
nção de re
ede
crede
enciada onde não exisste atendim
mento, o qu
ue pode impactar tam
mbém no atendimento de
bene
eficiários em
m deslocame
ento.
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3. IN
NDICADOR
RES DA DIM
MENSÃO SU
USTENTAB
BILIDADE NO MERCAD
DO – IDSM

3.2 P
Proporção de
d Glosas de
d Pagame
entos a Presstadores de
e Serviços d
de Saúde (PESO 1)

PROP
POSTA FENASAÚDE: Não incluir o indicador

TIFICATIVA: Além das nossas justif icativas aprresentadas no
n Ofício 011/2017/PRESI, enviado no
JUST
dia 9/1/17. Ressaltamos que glosa é um insstrumento licito, prevvisto em contrato en
ntre
estador e occorre quand
do há cobrança equivoc
cada por paarte dos pre
estadores.
operradora e pre
Como colocado
o nos termo
os na minut a, o conceitto está baseado no qu
uociente en
ntre “Valor, em
reais, do somató
ório dos valores glosa dos dos pro
ocedimento
os e itens asssistenciais e o Valor, em
reais, do somató
ório dos valores inform
mados dos procedimen
p
tos e itens aassistenciaiss”.
Assim
m, como dito na própria minuta, a somatórria de valores informad
dos (denom
minador) po
ode
reflettir práticas e condutas equivocadaas e eventua
almente irre
egulares do
os prestadorres de serviçços
de S
Saúde, tais como não observânciia a acordo
os estabelec
cidos em ccontrato e tabelas
t
(p. ex:
valorres superiorres aos contratados, iteens não contratados), falhas de p
preenchimento das guias,
não o
observância
a a prazos, cobranças
c
eem duplicid
dade, falta ou
o ausênciaa de docum
mentação, ite
ens
não ccobertos, ettc.
ópria minutta cita que a proporção
o de itens glosados pod
de ser um in
ndicativo de equilíbrio na
A pró
relaçção entre operadora
o
e sua rede . Porém nã
ão se pode
e tomar co
omo verdad
de absoluta
a o
e um índice
e maior de glosa, reflitta uma glossa indevidam
mente apliccada por pa
arte
concceito de que
Operadora. Muitas vezzes estamoss falando da
a franca ina
adequação d
de alguns prestadores
p
s às
da O
norm
mas de preenchimentoss e contrato
os estabeleccidos.
mportante de se ressalttar é que as operadora
as divulgam
m os diverso
os motivos de
Outro ponto im
glosaa sistematiccamente à rede referrenciada, algumas
a
de
elas, inclusivve através de painéiss e
sistem
mas online onde é posssível acom
mpanhar diariamente oss valores e índices de glosas dand
dose am
mpla possib
bilidade de recurso e d
de adequaçã
ão operacio
onal a cada prestador, no sentido de
se re
eduzir seus futuros
f
os ín
ndices de g
glosa.
Assim
m, fica evide
ente demon
nstrar que a partir da correta
c
e cla
ara informa ção de valo
ores e tipos de
glosaa, dá-se op
portunidade
e da adeq
quação à rede referenciada, não
o existindo
o intenção da
5

operradora de se
s reduzir as
a despesa s assistenciais, em de
etrimento d
da justa rem
muneração do
utante, como cita a min
nuta. Ao con
ntrário, a op
peradora esspera que o prestador, ao
presttador execu
corrig
gir eventua
ais falhas op
peracionais possa de fato,
f
exercer a plena reemuneração
o estabeleccida
em ccontrato.
Portaanto, entendemos que o indicado
or não pode
erá ser utilizzado como critério do IDSS pois não
n
estarrá atestando unicamen
nte a qualid
dade da re
egulação do
o sinistro reealizado pe
ela Operado
ora,
de
mas também a qualidade da adequaçção de pratticas e condutas por p
parte dos prestadores
p
úde, o que portanto n
não pode servir
s
de ba
ase para m
mensurar a Qualidade da
serviços de saú
e retirar a reesponsabilid
dade do pre
estador refeerenciado em
m sua relaçção
Operradora, sob pena de se
com a operadorra.
altar que em
m hipótese alguma poderá se con
nsiderar o valor
v
solicita
ado
Por ffim, é importante ressa
de reembolso pelo benefficiário (pag
g. 165 da minuta), pois é facul tada a aprresentação de
oa
quer despessa considerada por elee como "assistencial", sem que estte leve em consideraçã
c
qualq
cobe
ertura conttratual, o Rol, ou m
mesmo os valores esstabelecidoss contratualmente para
reem
mbolso.
Destaa forma, pa
ara "valoress solicitadoss de reembolso pelo beneficiário"
b
" não há qu
ue se falar em
concceito de glo
osa, mas sim
m, apenas, sse restringirr o conceito
o às cobertu
uras e valorres contratu
uais
belecidos.
estab

Não pod
de a ANS penalizar as operadoras pela cobrança indevida dos
d

presttadores nem
m mesmo objetivar perrcentual de glosas = 0%
%.

3.7 P
Pesquisa de
e Satisfação
o de Benefiiciário

POSTA FENASAÚDE: Não incluir o indicador.
PROP

JUST
TIFICATIVA: A pesquisa de satisfaçãão reflete a expectativa
a do beneficciário, o rea
ajuste aplica
ado
aindaa que previsto em con
ntrato, uma negativa aiinda que fu
undamentad
da, a sensaçção que utiliza
poucco e paga muito
m
se essquecendo do mutuallismo interfferem na saatisfação do
o beneficiário.
Não há clara pe
ercepção de
e que o preestador é um
ma pessoa jurídica
j
disttinta da ope
eradora. De
esta
forma é imprová
ável que a pesquisa
p
sejja isenta.
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NDICADOR
RES DE GES
STÃO DE PR
ROCESSOS E REGULAÇ
ÇÃO – IDGR
R
4. IN
amento do Ressarcim
mento ao SU
US (PESO 1))
4.2 Índice de Effetivo Paga

POSTA FENASAÚDE: In
ncluir os dep
pósitos em juízo
j
efetiva
amente com
mprovados por parte das
d
PROP
operradoras na metodologi
m
a de cálculo
o.

JUST
TIFICATIVA: Para fins de
e constituiçãão de provisão a Agência já consid
dera os dep
pósitos
judicciais do Resssarcimento ao SUS.

Taxa de utilização do SUS (PESO
O 1)
4.3 T

POSTA FENASAÚDE: Não incluir o indicador
PROP

TIFICATIVA: O acesso ao
a SUS é u
um direito de todo cidadão gara
rantido pela
a constituiçção.
JUST
Destaa forma, entendemo
e
s que a o
operadora não pode
e ser penaalizada pela
a escolha do
bene
eficiário. Alé
ém disso, exxistem situaações em que
q o atend
dimento obrrigatoriame
ente ocorre no
SUS, como por exemplo
e
oss acidentes d
de transito. Por fim, a notificação do ressarcimento ao SUS
S
semp
pre ocorre posteriorme
p
ente a utilizaação, imposssibilitando uma atuaçãão da opera
adora.

4.4 R
Razão de Co
ompletude
e do Envio d
dos Dados do Padrão
o TISS (Razãão TISS) (P
PESO 2)

PROP
POSTA FENASAÚDE: Manter
M
como
o bônus.

TIFICATIVA: Para que se
eja possível atingir 100
0% do indic
cador é neceessário que
e a ANS deffina
JUST
as qu
uestões de compartilh
hamento dee risco e effeitos contá
ábeis. As co
ontas contá
ábeis de até
é 9
dígito
gregam as informaçõess relativas a este proc
cesso e, porrtanto, imp
possibilitam tal
os não seg
ating
gimento. Esssa situação
o é frequeente nas operadoras exclusivam ente odontológicas que
q
comp
partilham o risco com operad
doras méd
dico-hospita
alares. As despesas com even
nto
relaccionadas a essa operação esttão dentro
o das desspesas do DIOPS da
d operado
ora
Exclu
usivamente Odontológica, mas não
o nos dado
os do TISS.
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