12/21/16

Imparcialidade e Credibilidade nossos valores indissociáveis
Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Sugestões A4Quality para revisão
dos Itens / Dimensões da RN 277

Premissas
Foram analisados todos os itens, reorganizados e agrupados nas
dimensões tendo como parâmetro as premissas a seguir:
• Manter todos os requisitos atuais, reorganizando-os
• Mudar o foco: atual em documentação, para foco nas práticas
gerenciais e processos
• Eliminar repetições de itens
• Acrescentar itens considerados relevantes
• Adotar uma estrutura lógica para cada dimensão
• Incluir dimensão de resultado, uma vez que é consequência de uma
boa gestão
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Estrutura, itens e pesos sugeridos
Dimensão

O que contempla

Itens

1-Gestão (incluir Gestão da Qualidade nesta dimensão)

Gestão das Estratégias (7)
Gestão da Qualidade (9)
Gestão de Pessoas (7)
Gestão Financeira (3)

26

1

2-Rede Prestadora

Seleção e qualificação (2)
Desempenho (7)
Tratamento da informação (4)
Descredenciamento (2)

15

1

3-Serviços de Saúde

Dimensionamento da Rede (2)
Acesso (2)
Auditoria e autorizações (6)

10

1

4-Manifestações dos Beneficiários

Avaliação da Satisfação (4)
Avaliação das Reclamações (5)

9

1

5-Gerenciamento de Doenças e Promoção da Saúde

Prevenção de doenças (14)
Promoção da Saúde (6)

20

1

6-Estrutura e Recursos

Estrutura Física (2)
Manutenção do Cadastro dos Beneficiários (3)
Atendimento e Comercialização (8)
Tecnologia da Informação (2)
Serviços críticos terceirizados (3)

18

1

7-Resultados

Principais resultados das práticas de gestão adotadas

TOTAL DE ITENS DE PRÁTICAS
TOTAL DE ITENS DE RESULTADOS

Peso

98
32

2

32
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Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Dimensão 1 - Gestão
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Estrutura lógica adotada para a Dimensão 1:
Gestão
Na Dimensão sugerimos
agrupar todos os itens
relativos à gestão
contidos na Dimensão 7
original. Assim,
buscamos integrar a
gestão das Estratégias;
da Qualidade; de
Pessoas e Financeira em
uma única dimensão.
Os requisitos relativos à
TI e Terceirizações, como
têm um foco em
recursos, foram levados
para a Dimensão 6 –
Estrutura e Recursos.

DO
Implementação
das ações

PLAN
Planejamento
das ações

Existência e
responsabilidade
pela Gestão na
OPS

CHECK
As ações são
eficazes

No contexto da
Gestão, os itens foram
reorganizados para
que seguissem a
lógica dos processos
universais do PDCA –
ciclo de gestão conforme apresentado
ao lado.

ACT
Melhorias
recomendadas

Dimensão 1 - Gestão
1.1 Gestão pelas Estratégias
1.1.1. A Gestão de Governança da OPS é definida e está clara para todas as partes interessadas.
1.1.2. O processo de Planejamento das Estratégias é conduzido pela liderança executiva da OPS.
1.1.3. Os objetivos estratégicos são definidos e claros, com respectivas metas e ações.
1.1.4. A OPS possui Diretrizes Estratégicas (Visão, Missão, Valores) comunicadas e entendidas por
todos os níveis hierárquicos da empresa.
1.1.5. As principais ações definidas a partir da estratégia são desdobradas e implantadas em todos
os níveis da OPS.
1.1.6. A OPS analisa, no mínimo anualmente o resultado das ações adotadas para o alcance das
estratégias, e toma ações de melhorias com base nas oportunidades identificadas.
1.1.7. A OPSO publica Balanços de Responsabilidade Social e Relatórios de Sustentabilidade.
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Dimensão 1 - Gestão
1.2. Gestão da Qualidade
1.2.1. A responsabilidade pela Qualidade está definida na OPS
1.2.2. A liderança da OPS demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade
1.2.3. A OPS possui um Sistema de Gestão da Qualidade implantado e monitorado continuamente.
1.2.4. Há um médico especificamente designado participando da Gestão da Qualidade.
1.2.5. A liderança da OPS estabelece, implementa e mantém uma Política da Qualidade, e comunica esta Política a
todas as partes interessadas.
1.2.6. A OPS estabelece e monitora objetivos mensuráveis da qualidade desdobrados da Política, controla e
disponibiliza recursos necessários para o atingimento desses objetivos pelas respectivas áreas, funções e processos.
1.2.7. Os indicadores dos processos operacionais da OPS são monitorados continuamente pelos respectivos
responsáveis para identificação de melhorias.
1.2.8. O desempenho da qualidade dos processos, dos níveis estratégico e operacional, são avaliados periodicamente
pela liderança da OPSO, para definição de melhorias.
1.2.9. O Sistema de Gestão da Qualidade é analisado criticamente, no mínimo uma vez ao ano, pelas lideranças da
OPS.

Dimensão 1 - Gestão
1.3. Gestão de Pessoas
1.3.1. A Política de Gestão de Pessoas da OPS é formal e transparente.
1.3.2. A OPS possui valores estabelecidos que consideram a importância da sua força de trabalho.
1.3.3. A OPS possui Código de Conduta para a sua Força de Trabalho incluindo orientações relativas
a confidencialidade das informações dos beneficiários.
1.3.4. A OPS possui prática formalizada para a seleção de pessoas, com base em competências.
1.3.5. A OPS possui prática formalizada para o levantamento das necessidades de treinamento e
desenvolvimento dos colaboradores, considerando as competências necessárias para desempenho
da função.
1.3.6. A OPS avalia o desempenho dos colaboradores e estabelece Planos de Desenvolvimento
Individuais, acompanhados periodicamente.
1.3.7. A OPS avalia periodicamente a satisfação dos seus colaboradores e implanta melhorias com
base nos resultados da satisfação.
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Dimensão 1 - Gestão
1.4. Gestão Financeira
1.4.1. A OPS planeja a gestão financeira com base nas estratégias, estabelecendo
orçamento e recursos adequados para as estratégias adotadas
1.4.2. Os objetivos econômico-financeiros estabelecidos pela operadora são monitorados
por indicadores, incluindo no mínimo indicadores de liquidez, solvência e rentabilidade
1.4.3. A liderança analisa criticamente todos os indicadores econômico-financeiros, e toma
ações de melhoria necessárias quando necessário.

Imparcialidade e Credibilidade nossos valores indissociáveis
Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Dimensão 2 – Rede Prestadora
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Estrutura lógica adotada para a Dimensão 2:
Rede Prestadora
Nesta dimensão, a sugestão está na reorganização dos itens de forma a seguir o processo de
gestão da rede. Também foram incorporados os itens relativos ao cadastro de prestadores que
estavam sendo tratados na dimensão 6, pois a gestão deste cadastro é realizada pela mesma
área da OPS.
Desempenho

• Critérios (2.1)
• Contratos (2.2)

• Promoção e incentivo
(2.3; 2.4; 2.5; 2.6)
• Avaliação (2.7; 2.8;
2.9)

Seleção e
Qualificação

• Acesso,
confidencialidade e
qualidade (2.10; 2.11;
2.12; 2.13)

Descredenciamento
• Políticas
descredenciamento
(2.14; 2.15)

Tratamento da
Informação

Dimensão 2 – Rede Prestadora
Seleção e qualificação
2.1. A OPS possui critérios que priorizem a qualificação acadêmico-profissional nas etapas de avaliação e seleção de médicos
e demais prestadores para sua rede.
2.2. A OPS formaliza contrato com seus prestadores atendendo a legislação vigente.
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Dimensão 2 – Rede Prestadora
Desempenho
2.3. A OPS possui política clara e formalizada em contrato, de incentivos (financeiros e não financeiros) aos seus prestadores,
vinculados à adoção de boas práticas, desfechos clínicos e excelência no atendimento a padrões e protocolos.
2.4. A OPS possui política clara de incentivos à acreditação/certificação de sua rede prestadora.
2.5. A OPS mantém registros atualizados periodicamente sobre o grau de qualidade de sua rede.
2.6. A OPS viabiliza a participação em programas de capacitação e educação continuada em saúde, para sua rede prestadora,
com o objetivo de melhorar os resultados de atenção à saúde.
2.7 A auditoria concorrente (própria ou terceirizada) possui procedimentos de operação, no intuito de aferir a qualidade e
adequação dos serviços prestados pela rede.
2.8 A OPS efetua e registra regularmente a auditoria dos atendimentos hospitalares e pré-hospitalares de urgência e
emergência em que um médico qualificado analisa o quadro clínico de entrada, bem como procedimentos, condutas e
diagnósticos de alta.
2.9 A OPS tem programa de qualidade devidamente documentado e implementado relativo à segurança do paciente, que
inclui a análise da adequação do atendimento, bem como supervisão efetiva das atividades de melhoria contínua do
atendimento aos pacientes.

Dimensão 2 – Rede Prestadora
Tratamento da informação
2.10. A OPS possui políticas formais para orientar a rede prestadora sobre o acesso aos prontuários
de seus beneficiários, observados os limites legais, incluindo a confidencialidade das informações.
2.11. A OPS possui prática formalizada para orientar o aperfeiçoamento dos registros nos
prontuários mantidos pela rede prestadora.
2.12. Os cadastros dos prestadores são padronizados e acessíveis por sistemas informatizados.
2.13. Os cadastros dos prestadores são mantidos atualizados.
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Dimensão 2 – Rede Prestadora
Descredenciamento
2.14. A OPS possui prática de controle para a verificação da renovação de certificados, diplomas e
alvarás necessários ao funcionamento da rede prestadora, segundo a legislação vigente, dentro do
prazo de validade, e condiciona a manutenção do credenciamento à atualização desses
documentos.
2.15. A OPS possui prática formalizada para o acompanhamento de desvios de conduta e para o
descredenciamento de médicos e demais serviços, principalmente quando identificada falta de
qualidade e segurança por parte dos mesmos.

Imparcialidade e Credibilidade nossos valores indissociáveis
Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Dimensão 3 – Gerenciamento de
Serviços de Saúde
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Estrutura lógica adotada para a Dimensão 3
Dimensionamento da Rede
(3.1)
Atenção Primária, Especializada,
Urgência e Emergência

Critérios
distribuição
3.1.1

Acesso (3.2)
Assegurar acesso
3.2.1

Auditoria e
autorizações (3.3)
Processo
3.3.1; 3.3.2
Respostas

Avaliação
desempenho
3.1.2

3.3.3; 3.3.4; 3.3.5
Planos obstáculos
3.2.2

Junta médica
3.3.6

Nesta dimensão, sugerimos sintetizar os itens relativos ao dimensionamento, reorganizando-os.
Em todas as dimensões, em especial nesta, existe a necessidade de adequação com a legislação
vigente, porém com o cuidado de manter atemporalidade. Seria recomendado uma definição
conceitual de ”Rede de Atenção Primária”.

Dimensão 3 – Gerenciamento de Serviços
de Saúde
3.1. Dimensionamento da Rede
3.1.1. A OPS possui critérios quantitativos para estabelecer o número adequado e
distribuição geográfica de prestadores de atenção primária, especializada e de urgência e
emergência.
3.1.2. A OPS analisa e registra, no mínimo anualmente, o índice de adequação do número e
distribuição geográfica de prestadores de atenção primária, especializada e de urgência e
emergência, tendo como referência os critérios previamente estabelecidos.
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Dimensão 3 – Gerenciamento de Serviços
de Saúde
3.2. Identificação de Obstáculos ao Acesso à Rede Prestadora (atenção à legislação
vigente)
3.2.1. A OPS assegura o acesso dos beneficiários à sua rede prestadora de atenção
primária, especializada e urgência e emergência
3.2.2. A OPS estabelece e implementa um plano de ação quando identifica obstáculos ao
acesso dos beneficiários à rede prestadora de atenção primária, especializada e de
urgência e emergência.

Dimensão 3 – Gerenciamento de Serviços
de Saúde
3.3. Auditoria e Autorizações (atenção à legislação vigente)
3.3.1 A autorização ou não-autorização para realização de exames e procedimentos, é supervisionada por médicos
responsáveis pela verificação da consistência e da adequação das decisões, quando aplicável.
3.3.2 Existem políticas e evidencias de que a OPS notifica o médico solicitante de que há médico responsável disponível para
discutir questões pertinentes relativas à não-autorização e os meios para entrar em contato com ele.
3.3.3 A OPS apresenta resposta à solicitação de autorização ou não-autorização para realização eletiva de exames e
procedimentos em até setenta e duas horas (72h).
3.3.4 A OPS mantém registros das respostas às solicitações de autorização para realização de exames e procedimentos,
incluindo as justificativas técnico-administrativas (especialmente quando há não autorização).
3.3.5 A OPS disponibiliza justificativa devidamente documentada, por escrito, quando assim solicitada pelos beneficiários,
nos casos de não-autorização para realização eletiva de exames, procedimentos e internações.
3.3.6 A OPS dispõe de mecanismo formal para providenciar com agilidade a formação de junta médica, de acordo com a
legislação de saúde suplementar, nas situações de divergencia médica a respeito de autorização prévia, para casos eletivos,
em até 15 dias, contados da não-autorização.
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Dimensão 4 – Manifestações dos
Beneficiários

Estrutura lógica adotada para a Dimensão 4
A voz dos clientes pode ser
ouvida por vários canais.
Nesta dimensão, sugerimos
reorganização dos itens
segundo os dois canais,
induzido e espontâneo,
essenciais para a avaliação
da satisfação e insatisfação.

4.5-4.6-4.7-4.8
Canais
espontâneos
–
Reclamações

4.1-4.2-4.3-4.4

Canais
induzidos –
Pesquisas

Solicitações

Melhorias

4.9

Os indicadores de TMA e
TME da central de
atendimentos (SAC),
originalmente na dimensão 6,
foram incorporadas nesta
dimensão 4, pois impacta a
confiabilidade da avaliação
da satisfação/insatisfação.

Ouvir a voz dos clientes
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Dimensão 4 – Manifestações dos Beneficiários
Avaliação da satisfação - Canais induzidos (pesquisas)
4.1. A OPS avalia, no mínimo anualmente, a satisfação dos beneficiários através de
pesquisa realizada com metodologia adequada(referendada)
4.2. A OPS avalia a satisfação dos beneficiários com relação à facilidade para marcação de
consultas e de exames complementares.
4.3. A OPS avalia a satisfação dos beneficiários com o atendimento prestado pela rede
prestadora.
4.4. A OPS avalia a satisfação dos beneficiários com relação a todos canais de atendimento
disponibilizados pela mesma.

Dimensão 4 – Manifestações dos Beneficiários
Avaliação das reclamações - Canais espontâneos (atendimento receptivo)
4.5. A OPS possui um canal telefônico gratuito, de atendimento 24 horas, para informações
e reclamações dos beneficiários com taxa de abandono menor de 5% e tempo de espera
menor de 30 segundos.
4.6. A OPS possui prática para registrar e tratar as reclamações dos beneficiários,
provenientes de qualquer canal de comunicação, para evitar a recorrência.
4.7. A OPS possui um canal de ouvidoria à disposição dos beneficiários.
4.8. As notificações de investigação preliminares (NIP) recebidas pela OPS são tratadas de
forma a evitar recorrência.
4.9. A OPS possui prática para identificar, no mínimo anualmente, os pontos específicos
para a implementação de melhorias, considerando as manifestações dos beneficiários,
tanto nas pesquisas quanto nos canais de reclamação.
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Dimensão 5 – Prevenção de
Doenças e Promoção da Saúde

Estrutura lógica adotada para a Dimensão 5
O foco principal nesta dimensão foi simplificar os itens, mantendo o conceito dos itens 5.1 e 5.2. Para os
itens contidos em 5.3 (Promoção da Saúde), sugerimos maior ênfase em Programas registrados na ANS
e não apenas em ações isoladas.

Prevenção de
Doenças
5.1 – Gerenciamento
de Casos Complexos
5.2 – Gerenciamento
de Doenças Crônicas

Promoção da Saúde
5.3 – Promoção da
Saúde
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Dimensão 5 – Gerenciamento de Doenças
e Promoção da Saúde
5.1. Gerenciamento de Casos Complexos
5.1.1. A OPS implementa programa de gerenciamento de casos complexos considerando o
perfil da sua carteira.
5.1.2. A OPS dispõe de meios para identificar e receber possíveis candidatos elegíveis ao
Programa.
5.1.3. A OPS fornece material explicativo acerca do Programa.
5.1.4. A OPS planeja as atividades relativas ao cuidado do beneficiário e mantém seus
registros clínicos.
5.1.5. A OPS avalia a efetividade das ações utilizando indicadores clínicos e/ou
laboratoriais.
5.1.6. A OPS avalia a efetividade do Programa através de resultados econômico-financeiros.
5.1.7. A OPS implanta melhorias nas ações com base nas análises e avaliações realizadas.

Dimensão 5 – Gerenciamento de Doenças
e Promoção da Saúde
5.2. Gerenciamento de Doenças Crônicas
5.1.1. A OPS implementa programa de gerenciamento de casos complexos considerando o
perfil da sua carteira.
5.1.2. A OPS dispõe de meios para identificar e receber possíveis candidatos elegíveis ao
Programa.
5.1.3. A OPS fornece material explicativo acerca do Programa.
5.1.4. A OPS planeja as atividades relativas ao cuidado do beneficiário e mantém seus
registros clínicos.
5.1.5. A OPS avalia a efetividade das ações utilizando indicadores clínicos e/ou
laboratoriais.
5.1.6. A OPS avalia a efetividade do Programa através de resultados econômico-financeiros.
5.1.7. A OPS implanta melhorias nas ações com base nas análises e avaliações realizadas.
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Dimensão 5 – Gerenciamento de Doenças
e Promoção da Saúde
5.3. Promoção da Saúde
5.3.1. A OPS mantém Programas de Promoção da Saúde registrados na ANS.
5.3.2. A OPS promove ações e orienta continuamente seus beneficiários sobre a
manutenção de hábitos de vida saudáveis, incluindo hábitos nutricionais, medidas de
higiene e prevenção de doenças.
5.3.3. A OPS promove ações e orienta continuamente seus beneficiários sobre os riscos
relacionados a quedas em idosos (ênfase no Projeto Idoso Bem Cuidado).
5.3.4. A OPS promove ações e orienta continuamente seus beneficiários sobre atenção ao
parto e nascimento (ênfase no Projeto Parto Adequado).
5.3.5. A OPS promove ações e orienta continuamente seus beneficiários sobre a
importância da cobertura vacinal das crianças sob sua responsabilidade.
5.3.6. A OPS disponibiliza a modalidade de Home Care, com o objetivo de evitar ou
abreviar o período de internação sempre que possível.

Imparcialidade e Credibilidade nossos valores indissociáveis
Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Dimensão 6 – Estrutura e
Recursos
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Estrutura lógica adotada para a Dimensão 6
Nesta dimensão
reunimos os itens
relativos aos
recursos e
estrutura mínimos
para operação
adequada de uma
Operadora.

Estrutura Física
6.1

Serviços Críticos
Terceirizados
6.5

Manutenção do
Cadastro dos
Beneficiários
6.2

Tecnologia da
Informação

Atendimento e
Comercialização

6.4

6.3

Dimensão 6 – Estrutura e Recursos
6.1. Estrutura Física
6.1.1. A OPS possui estrutura e ambiente adequado, que respeite a privacidade do
beneficiário para o atendimento pessoal, inclusive de gestantes, idosos, crianças e
portadores de necessidades especiais.
6.1.2. A OPS disponibiliza sinalização visível para as pessoas que circulam na infraestrutura,
relativa a saídas de emergência e rotas de fuga.
6.2. Manutenção do Cadastro dos Beneficiários
6.2.1. A OPS possui ambiente adequado para a guarda dos arquivos físicos dos
beneficiários, que garanta a integridade, organização e localização.
6.2.2. Os cadastros dos beneficiários são padronizados e acessíveis por sistemas
informatizados.
6.2.3. Os cadastros dos beneficiários são mantidos atualizados.
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Dimensão 6 – Estrutura e Recursos
6.3. Atendimento e Comercialização
6.3.1. A OPS presta atendimento por telefone (horário comercial) ou pelo site para
fornecer aos clientes informações sobre os contratos, mecanismos de regulação, segundas
vias de carteira de beneficiário e de boletos de cobrança.
6.3.2. A OPS possui manuais que são utilizados por seus colaboradores da área de
atendimento, contendo informações detalhadas acerca dos itens contratuais dos
beneficiários, especialmente os relacionados ao funcionamento dos mecanismos de
regulação, bem como dos canais adequados para recebimento de sugestões e
reclamações.
6.3.3. A OPS fornece, aos seus beneficiários, manuais para consulta rápida, em linguagem
clara e objetiva, que além das explicações acerca dos itens contratuais, serve
especialmente ao esclarecimento das regras de funcionamento dos mecanismos de
regulação (financeiros e não-financeiros), do reembolso de despesas, dos reajustes das
mensalidades, do plano específico que está contratando.

Dimensão 6 – Estrutura e Recursos
6.3. Atendimento e Comercialização
6.3.4. A OPS fornece lista atualizada de sua rede prestadora no momento da contratação,
conforme a necessidade do beneficiário.
6.3.5. A OPS promove divulgação imediata de qualquer alteração da lista por meio de seu
serviço de atendimento gratuito ao beneficiário via telefone ou atendimento pessoal,
quando há solicitação do beneficiário.
6.3.6. A OPS atualiza, no mínimo quinzenalmente, a lista em seu sítio eletrônico,
promovendo a atualização completa da lista impressa anualmente.
6.3.7. A OPS notifica os beneficiários com trinta dias de antecedência do término do
contrato de prestadores das especialidades básicas e oferece outras opções aos
beneficiários.
6.3.8. Os beneficiários são informados de qualquer alteração na rotina operacional da
utilização dos serviços, especialmente dos canais de comunicação com a OPSO (ex: novos
números de telefone para contato, novos endereços, etc).
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Dimensão 6 – Estrutura e Recursos
6.4. Tecnologia da Informação
6.4.1. A OPSO possui infraestrutura e utiliza ferramentas de TI e Telecom (hardware,
software, sistemas, soluções, etc.) nos processos de gestão de saúde de forma a garantir a
qualidade, segurança e integridade das informações.
6.4.2. Existem planos e projetos para desenvolvimento e melhoria de tecnologia do setor,
visando melhorar os processos assistenciais e demais aplicações em toda a organização.

Dimensão 6 – Estrutura e Recursos
6.5. Serviços Críticos Terceirizados
6.5.1. A OPS possui prática formalizada para a homologação, seleção, inspeção e avaliação
do desempenho dos fornecedores críticos, seja para serviços de saúde, para área técnica
ou administrativa.
6.5.2. A OPS possui contrato com os serviços terceirizados que estejam previstas as
responsabilidades de ambas as partes bem como os indicadores a serem utilizados na
avaliação de seu desempenho, e acompanha o desempenho destes indicadores.
6.5.3. O contrato firmado entre a OPS e a empresa terceirizada contém cláusula que
garanta a confidencialidade das informações obtidas em razão da atividade
desempenhada, inclusive em caso de rescisão contratual.
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Imparcialidade e Credibilidade nossos valores indissociáveis
Dedicação exclusiva à Operadoras de Planos de Saúde

Dimensão 7 – Resultados
Acrescentamos, como sugestão, a dimensão ”resultados”, pois consideramos que as práticas
estão sendo avaliadas nas dimensões de 1 a 6, porém a eficácia dessas práticas adotadas é
confirmada no desempenho dos resultados. Adotamos os indicadores do IDSS já existentes, e
acrescentamos resultados que julgamos relevantes para verificação. Também foram incluídos os
resultados dos indicadores citados na dimensão 5 (prevenção e promoção), 4(satisfação) e
7(colaboradores).
Somente a Dimensão ”Resultados” em nossa proposta, tem peso 2. Todas as demais dimensões
relativas às práticas, tem peso 1.

Dimensão 7 – Resultados
7.1. INDICADORES DA DIMENSÃO QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE – IDQS

7.1.1. Proporção de Parto Cesáreo
7.1.2. Taxa de Internação por Fratura de Fêmur em Idosos
7.1.3. Número de Consultas Médicas Ambulatoriais Selecionadas por Beneficiário
com 60 Anos ou Mais
7.1.4. Proporção de Procedimentos Preventivos em Saúde Bucal
7.1.5. Proporção de Exodontias entre Procedimentos Odontológicos Individuais
7.1.6. Programa de Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças – Bônus
7.1.7. Programa de Operadoras Apoiadoras
7.1.8. Índices clínicos laboratorias utilizados nos programas de prevenção
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Dimensão 7 – Resultados
7. 2. INDICADORES DA DIMENSÃO GARANTIA DE ACESSO - IDGA
7.2.1 Taxa de Citopatologia Cérvico-Vaginal Oncótica
7.2.2 Taxa de Mamografia
7.2.3. Número de Consultas Médicas Ambulatoriais por Beneficiário
7.2.4 Taxa de Internação Hospitalar
7.2.5 Proporção de Consulta Médica em pronto Socorro
7.2.6 Índice de Sessões de Quimioterapia Sistêmica por Consulta Médica
7.2.7 Número de Consultas Odontológicas Iniciais por Beneficiário
7.2.8 Proporção de Próteses Odontológicas Unitárias
7.2.9 Dispersão de Procedimentos e Serviços Básicos de Saúde
7.2.10Dispersão da Rede Assistencial Hospitalar
7.2.11Dispersão de Serviços de Urgência e Emergência 24 horas
7.2.12Dispersão da Rede Assistencial Odontológica
7.2.13Quantidade de Beneficiários com pelo menos um Hospital Acreditado.

Dimensão 7 – Resultados
7.3. INDICADORES DA DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE NO MERCADO – IDSM

7.3.1. Proporção de Beneficiários com Desistência no Primeiro Ano
7.3.2. Taxa de Fiscalização
7.3.3. Taxa de Resolutividade de Notificação de Intermediação Preliminar
7.3.4. Recursos Próprios
7.3.5. Disponibilidade Financeira
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Dimensão 7 – Resultados
7.4. INDICADORES DA DIMENSÃO GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO – IDGR
7.4.1. Percentual de qualidade cadastral
7.4.2. Índice de regularidade de envio dos sistemas de informação
7.4.3. Índice de Efetivo Pagamento do Ressarcimento ao SUS
7.4.4. Programa de Operadora Acreditada
7.5. INDICADORES DE SATISFAÇÃO
7.5.1. Índice de satisfação geral do beneficiário
7.5.2. Índice de satisfação geral do colaborador

Estamos a disposição:
Rosangela Catunda – Diretora Geral da A4Quality
rosangelacatunda@a4quality.com
(21)2586-6255 / (21) 98877-9084 / (21) 3900-6852
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