RPS
Sistema de Registro de Planos de Saúde

Histórico de Versões
Versão 2.7.3 de 16/06/2017
Versão 2.7.2 de 01/06/2017
Versão 2.7.1 de 02/09/2016
Versão 2.7.0 de 05/11/2014
Versão 2.6.6 de 27/08/2014
Versão 2.6.5 de 11/10/2013
Versão 2.6.4 de 25/10/2011
Versão 2.6.3 de 09/02/2011
Versão 2.6.2 de 30/07/2010
Versão 2.6.1 de 18/11/2009
Versão 2.6.0 de 03/11/2009
Versão 2.5.2 de 18/06/2008
Versão 2.5.1 de 16/06/2008
Versão 2.5.0 de 30/12/2008
Versão 2.4.0 de 20/08/2008
Versão 2.3.0 de 28/12/2007
Versão 2.2.3 de 22/10/2007
Versão 2.2.2 de 26/09/2007
Versão 2.2.1 de 21/09/2007
Versão 2.2.0 de 14/09/2007
Versão 2.1.1 de 09/11/2006
Versão 2.1.0 de 01/06/2006
Versão 2.0.9 de 17/03/2006
Versão 2.0.8 de 17/01/2006
Versão 2.0.7 de 27/12/2005
Versão 2.0.6 de 01/12/2005
Versão 2.0.5 de 14/09/2005
Versão 2.0.4 de 12/08/2005
Versão 2.0.3 de 04/08/2005
Versão 2.0.2 de 04/07/2005
Versão 2.0.1 de 22/06/2005
Versão 2.0.0 de 10/06/2005

1

Versão 2.7.3 de 16/06/2017
Correções:


Correção da validação do dígito verificador da Taxa de registro de planos que contém 17
dígitos.

Versão 2.7.2 de 01/06/2017
Alterações:


Alteração no número de dígitos informados para a Taxa de registro de planos, que permitia
apenas 12 dígitos, e agora permite 17, conforme definido pela FEBRABAN.

Versão 2.7.1 de 02/09/2016
Correções:


Correção do erro que ocorria na verificação de solicitações para planos odontológicos, que
impedia o seu envio.

Versão 2.7.0 de 05/11/2014
Alterações:



Alterações nas críticas da área de atuação para não permitir o cadastro de mais de um
município ou de mais de um estado para planos com abrangência geográfica Municipal ou
Estadual, respectivamente.
Em virtude das alterações na RN 85 e IN 23, o registro de novos produtos não precisarão
conter o Instrumento Jurídico. Todos os módulos referentes aos Dispositivos Contratuais
foram removidos do sistema.

Versão 2.6.7 de 05/11/2014
Alterações:


Retirada as funcionalidades referentes a cadastros e atualizações de instrumentos jurídicos
de produtos junto a ANS, devido a RN 356/2014 e a IN DIPRO 45/2014.

Versão 2.6.6 de 27/08/2014
Correções:


Correção da atualização dos municípios, que estava impactando no cadastramento e
importação de prestadores de saúde.

Versão 2.6.5 de 11/10/2013
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Alterações:


Retirada a regra de estados limítrofes quando a abrangência geográfica do plano for "Grupo
de Municípios".

Versão 2.6.4 de 25/10/2011
Alterações:


No módulo de “Solicitação de Registro de Planos”, foi adicionadas mais informações
referentes às críticas dos Prestadores de Saúde.

Versão 2.6.3 de 09/02/2011
Correções:


Correção de crítica de planos que operam com Exclusivamente como Livre Escolha de
Prestadores.

Versão 2.6.2 de 30/07/2010
Alterações:


Cadastro de planos de saúde
o Novas regras de consistência para a Área de Atuação
o Novas regras de consistência para a rede vinculada aos planos e a rede vinculada à
operadora que possuir planos com segmentação Odontológica
o Novas regras de consistência para o Instrumento Jurídico do plano

Versão 2.6.1 de 18/11/2009
Alterações:


No módulo “Solicitação de Registro de Planos”, foram corrigidos problemas relativos à crítica
de Nota Técnica.

Versão 2.6.0 de 03/11/2009
Alterações:


Cadastro de planos de saúde.
o Foi retirado o campo de “Participação Financeira da Contratante”
o Nova regra de cadastramento do campo “vínculo do beneficiário”
o Nova estrutura de temas para cadastramento do instrumento jurídico do plano.
o Novas regras de consistência para o instrumento jurídico do plano.
o Nova regra de consistência para a Nota Técnica de Registro de Produto.
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A opção de registro de plano por TAO (Termo de assunção de obrigações) foi retirada do
aplicativo operadora, mas se mantém através de documentação complementar enviada à
GGEOP.

Versão 2.5.2 de 18/06/2008
Alterações:


Na função de “Solicitação de Registro de Plano”, foi corrigido o caso de uma solicitação não
ser enviada e também não apresentar nenhuma mensagem de erro.

Versão 2.5.1 de 16/06/2008
Alterações:


Na função “Solicitação de Registro de Plano”, caso a solicitação que está sendo enviada para
a ANS precise de Nota Técnica, a mesma deverá ter a data de envio superior ou igual a
01/01/2008. As notas com datas inferiores a 01/01/2008 só serão consideradas no caso da
análise da solicitação já ter aprovado o grupo de Nota Técnica.

Versão 2.5.0 de 30/12/2008
Alterações:


Na tela de "Cadastro de Planos", o sistema solicita a informação se o plano possui ou não o
Termo de Assunção de Obrigações, conforme definido na IN DIPRO 17.

Versão 2.4.0 de 20/08/2008
Alterações:





Implementação da nova “Região da Área de Atuação”, contemplando o município de Brasília,
como definido no anexo II da IN 15.
Mudança da regra de estados limitrofes quando a abrangência geográfica do plano for
"Grupo de Municípios".
Na tela de “Cadastro de Dispositivos Contratuais”, foi disponibilizada uma nova
funcionalidade para consultar em quais planos esta sendo utilizado o dispositivo selecionado.
Na tela de “Dispositivos Publicados”, foi disponibilizada uma nova funcionalidade para
exportar para Word os dispositivos publicados disponíveis para importação.

Versão 2.3.0 de 28/12/2007
Alterações:




Novo módulo para importação de “Dispositivos Publicados pela ANS”.
Cadastro de Dispositivos: Novo campo “Tipo do Tema” (Setorial ou Não Setorial).
Cadastro de Dispositivos: Atualização do texto de “Entendimento Técnico” dos temas.
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Versão 2.2.3 de 22/10/2007
Correções:


Correção de crítica nas cláusulas do tema “XVIII – Remoção”.

Versão 2.2.2 de 26/09/2007
Alterações:



Foi implementada uma funcionalidade na tela de “Importar Estabelecimentos de Saúde” para
que a operadora possa optar por atualizar os dados dos estabelecimentos já cadastrados no
sistema.
Foi implementada uma nova tela para “Excluir Estabelecimentos de Saúde”. Esta função
exclui da base de dados todos os estabelecimentos que não estejam vinculados a planos.

Correções:


Corrigido defeito na importação do campo “Relação com entidade Hosp.” dos
estabelecimentos de saúde.

Versão 2.2.1 de 21/09/2007
Correções:


Corrigido defeito na importação do CNPJ dos estabelecimentos de saúde.

Versão 2.2.0 de 14/09/2007
Alterações:







Cadastro de Estabelecimentos de Saúde:
o Opção de consultar os dados do CNES do estabelecimento selecionado, na página
(internet) do DataSus.
Manutenção de Planos – Na aba “Vinculação de rede”:
o Nova funcionalidade para copiar a rede de outros planos para o plano em edição.
o Opção de pesquisar um determinado estabelecimento na rede do plano.
o Opção de consultar os dados do CNES do estabelecimento selecionado, na página
(internet) do DataSus.
o Exportação dos dados da rede do plano para o excel.
o Informação da quantidade de estabelecimentos disponíveis e quantidade de
estabelecimentos vinculados ao plano.
Foram implementadas em todas as telas de “Pesquisa” do sistema:
o Exportação dos dados da consulta para o excel.
o Informação da quantidade de registros na consulta.
Manutenção de Planos – Foi retirada a descrição do item “Outros” das abas "Livre Escolha" e
"Serviços e Coberturas Adicionais".
No Cadastro de Dispositivo Contratual, os temas relacionados abaixo, precisam ter o
preenchimento de informações complementares.
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X - CONDIÇÕES DE ADMISSÃO – Informação complementar: “Tipo de Contratação”.
XIII – VIGÊNCIA – Informação complementar: “Tipo de Contratação”.
XIV - CONDIÇÕES DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – Informação complementar: “Tipo
de Contratação”.
o XVIII – REMOÇÃO – Informação complementar: “Segmentação Assistencial”.
o XXII - PAGAMENTO DE MENSALIDADE – Informação complementar: “Tipo de
Contratação”.
o XXIII - REAJUSTE – Informação complementar: “Tipo de Contratação”.
o XXVIII - CONDIÇÕES DA PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO – Informação
complementar: “Tipo de Contratação”.
o XXIX – RESCISÃO – Informação complementar: “Tipo de Contratação”.
As cláusulas já cadastradas que não possuem essas informações complementares
cadastradas poderão ser utilizadas normalmente, apenas as novas cláusulas precisam ter
essas informações cadastradas, que no momento da vinculação a um plano, precisa ser do
mesmo tipo que o plano.
o
o
o



Correções:



Corrigido erro de crítica na importação de estabelecimentos de saúde de pessoa física.
Correção no cadastro de planos nos campos “Formação de preço pós-estabelecido” + “custo
operacional” + “sem patrocínio”.

Versão 2.1.1 de 09/11/2006
Alterações:





Foi implementada uma funcionalidade na tela de Cadastro de Planos, permitindo à
Operadora alterar o Número do Protocolo de Solicitação, que representa o protocolo do
primeiro envio do Plano à ANS. Durante o processamento da solicitação na ANS, este
protocolo é utilizado para verificar se houve uma solicitação anterior do mesmo plano,
efetuando a substituição quando for o caso.
Na tela de Cadastro de Planos, ao excluir um Dispositivo Contratual vinculado, o sistema foi
alterado para pedir uma confirmação antes da exclusão definitiva.
Na tela de Vinculação de Dispositivo Contratual, na caixa de seleção em que são listados os
Dispositivos Contratuais disponíveis para o tema selecionado, passamos a listá-los com o
formato “Código de Identificação – Identificação do Texto”, a fim de evitar ambigüidades.

Correções:


Foi implementada uma correção no módulo de Solicitação de Registro de Planos, com a
implementação de uma crítica verificando se o Plano possui estabelecimentos com o tipo
diferente de “Assistência Hospitalar” vinculados a ele. Em caso positivo, o envio do Plano à
ANS não é permitido.

Versão 2.1.0 de 01/06/2006
Alterações:


A partir desta versão, a transmissão de solicitações de registro de planos só poderá ser
efetuada após a instalação da versão atualizada do Programa Transmissor de Arquivos(PTA).

6

Correções:



Foi corrigido erro na Validação de Planos, pois não estavam sendo exigidas as cláusulas dos
temas XXVI e XXVII, referentes a planos coletivos, no instrumento jurídico de planos com
Tipo de Contratação Coletivo Empresarial ou Coletivo por Adesão.
Foi corrigido erro no Relatório de Planos onde, no dispositivo referente ao tema XXIV –
Faixas Etárias, estava sendo apresentado um dispositivo diferente do que estava vinculado
ao plano.

Versão 2.0.9 de 17/03/2006
Correções:





Foi retirada a classificação “Seguradora” da lista de classificações na Tela Dados da
Operadora.
Operadoras que estavam classificadas no aplicativo como “Seguradora”, em versões
anteriores, têm sua classificação dentro do aplicativo automaticamente alterada para
“Seguradora Especializada em Saúde”.
Foi corrigido problema que impedia o envio de planos que operam exclusivamente no estado
SP.
Na Aba Serviços e Coberturas Adicionais, no Cadastro de Planos de Saúde, quando selecionase a opção 14-Outros, o campo ‘Outros serviços e cobertura adicionais’ estava permitindo
digitação de caracteres em quantidade maior ao limite do campo. Foi corrigido e passou-se a
permitir o cadastramento de no máximo 110 caracteres no referido campo.

Versão 2.0.8 de 17/01/2006
Alterações:


Na Aba Taxa de Registro, no Cadastro de Planos de Saúde, foi incluída crítica para somente
permitir o cadastramento de taxas identificadas como Taxa de Registro de Produtos.

Correções:


Na Aba Dados Gerais, foi corrigido o campo Formação do Preço para permitir alteração de
pré-estabelecido para misto.

Versão 2.0.7 de 27/12/2005
Correções:


Na validação dos planos para envio estava apresentando erro quando o plano possui
abrangência Grupo de Estados e foram selecionados 3 ou mais dos estados RJ, SP, MG, RS e
BA.

Versão 2.0.6 de 01/12/2005
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Alterações:





Inclusão da opção de plano que opera exclusivamente como Livre Escolha
Alteração da crítica do CNES, para que o mesmo CNES possua mais de um CNPJ/CPF
Inclusão de funcionalidade para copiar o instrumento jurídico de outro plano
No Cadastro de Dispositivos Contratuais, foi alterada a crítica para que o mesmo Texto
possa ser utilizado em mais de um dispositivo de um mesmo Tema, desde que os
dispositivos tenham informações complementares distintas

Correções:


Correção quando o plano possui contratação “Coletivo”, e os campos de Vínculo empregatício
estão selecionados, ao trocar a contratação para “Individual/Familiar” o aplicativo não
desmarca corretamente estes campos.

Versão 2.0.5 de 14/09/2005
Alterações:



Novo relatório de dispositivos contratuais cadastrados na base de dados da operadora.
Atualização da base de dados de “Municípios”.

Correções:



Na tela de Cadastro de Estabelecimentos, a mensagem sobre a data de contratualização foi
modificada, exibindo a data da RN específica: RN 42 (07/07/2003) ou RN 54 (01/12/2003).
Otimização da rotina de importação de estabelecimentos.

Versão 2.0.4 de 12/08/2005
Alterações:





Atualização do módulo de transmissão de arquivos.
No “Cadastro de Plano de Saúde”, na aba “Serviços e Coberturas Adicionais”, o item “05.
Emergência fora da abrangência geográfica contratada” esta habilitado para planos com
segmentação “Odontológica”.
Nova funcionalidade para “Importar os Dispositivos Contratuais do Sistema ARPS”.
No “Cadastro de Plano de Saúde”, na aba “Taxas”, foi implementada uma nova crítica para
que seja informado no campo Nº do documento o valor do item “Nosso Número” do boleto
bancário. Devem ser informados somente os 12 dígitos sem os caracteres de formatação.

Correções:



No “Cadastro de Plano de Saúde”, quando um plano tiver Abrangência Geográfica “Grupo de
Municípios”, e o município Brasília for selecionado, não ocorre mais a crítica de mais de 50%
dos municípios da unidade federativa.
Correção dos textos do “Entendimento Técnico e Referencial Normativo Legal” dos Temas
dos Dispositivos Contratuais.
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Versão 2.0.3 de 04/08/2005
Alterações:


Atualização do módulo de transmissão de arquivos.

Correções:




No relatório “Relação de Planos Enviados”, correção do tamanho do texto do nome comercial
do plano.
No relatório “Relatório de Planos”, correção da exibição do campo “Vínculo do Beneficiário”.
Na tela de Cadastro de Dispositivos, foi criada uma nova crítica para verificar se um
dispositivo do mesmo tema, com o mesmo texto, já foi cadastrado na base de dados.

Versão 2.0.2 de 04/07/2005
Alterações:


Atualização do módulo de transmissão de arquivos.

Versão 2.0.1 de 22/06/2005
Correções:
Importação de estabelecimentos de saúde :
 A rotina de importação foi corrigida pois estava exigindo CNES mesmo quando esta
informação era opcional e não estava aceitando CPF no caso de estabelecimentos
classificados como ‘Serviços de Alta Complexidade’ ou ‘Demais Estabelecimentos’.
Relatório de Planos:
 O relatório foi corrigido pois não estava mostrando os textos do instrumento jurídico.

Versão 2.0.0 de 10/06/2005
Alterações:
Nova Versão:
 A versão 2.0.0 substitui a versão 1.4.0 , em função das novas regras para registro de planos
de saúde na ANS, estabelecidas através da RN n.º 85 e anexos de 07 de dezembro de 2004,
da RN n.º 100 de 06 de junho de 2005 e da IN DIPRO n.º 11 e anexos de 10 de junho de
2005.
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