PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO FISCALIZATÓRIA

Diretoria de Fiscalização/ANS

Intervenção Fiscalizatória
 Conceito: Programa de fiscalização, de natureza proativa, que visa, através de
ações periódicas e sistematizadas, à avaliação e identificação das causas de
possíveis falhas nos processos de trabalho das operadoras, relacionadas com
demandas recorrentes de beneficiários à ANS, a partir de um escopo limitado e
pré-definido.
 Estrutura Normativa:
 Art. 32-A da RN 124/2006;
 Art. 53 RN nº 388/2015;
 IN DIFIS nº 13/2016;
 Plano Semestral de Intervenção Fiscalizatória: é a Programação das ações da
Intervenção Fiscalizatória em um Ciclo de Fiscalização, e define os critérios de
seleção das operadoras para o ciclo seguinte e a capacidade operacional da DIFIS.

Etapas da Intervenção Fiscalizatória
 Seleção das operadoras/administradoras (critérios previamente divulgados)
 Definição do Escopo (temas mais demandados pelos beneficiários)
 Análise Documental (prévia à diligência in loco)
 Diligência in loco (processos de trabalho)
 Diagnóstico e emissão das Recomendações
 Período Corretivo
 Análise do Cumprimento das Recomendações:
 Cumprimento total - Arquivamento
 Descumprimento - Aplicação de sanções e medidas administrativas

Seleção para a Intervenção Fiscalizatória
Ciclo de Fiscalização:
 Conceito:
Período de um semestre no qual as demandas
do procedimento da Notificação de
Intermediação preliminar (NIP) classificadas no
período avaliativo serão utilizadas para o
cálculo do Indicador de Fiscalização.
 Vigência:
15 de fevereiro a 14 de agosto
15 de agosto a 14 de fevereiro
 Finalidade:
Demarcar o período de acompanhamento do desempenho das operadoras de
planos de saúde e de execução das ações da Intervenção Fiscalizatória.

Seleção para a Intervenção Fiscalizatória
Indicador de Fiscalização:
 Conceito: Índice calculado a partir das demandas de reclamação classificadas
durante o Ciclo de Fiscalização:

NRA: NIPs Assistenciais Não Resolvidas
NRN-A: NIPs Não-Assistenciais Não Resolvidas
RVEA: NIPs Assistenciais RVE
RVEN-A: NIPs Não-Assistenciais RVE
InatA: NIPs Assistenciais Inativas
InatN-A: NIPs Não-Assistenciais Inativas
Cada demanda assistencial não resolvida equivale a:
 Aproximadamente 1,5 NIP Não-Assistencial Não Resolvida;
 10 demandas RVE Assistenciais;
 15 demandas RVE Não-Assistenciais;
 500 NIPs Assistenciais Inativas;
 714 NIPs Não-Assistenciais Inativas.

Seleção para a Intervenção Fiscalizatória
Indicador de Fiscalização:
 Dentro do ciclo de fiscalização, são realizadas duas leituras:
 Leitura prévia: 3 (três) meses antes de seu início - 15/05 e 16/11;
 Segunda Leitura: No seu início -15/02 e 15/08.
O resultado da segunda leitura enquadra as operadoras em faixas, de acordo com
o seu desempenho no período avaliativo.

 Metodologia e Pontos de Corte (Ficha Técnica do Anexo I da IN 13/2016):
 Porte: média acima de 20 mil vidas no último trimestre;
 Quantitativo mínimo de demandas: igual ou superior a 80% da média de
reclamações ponderadas.

Seleção para a Intervenção Fiscalizatória
Indicador de Fiscalização:
 Uma Operadora/Administradora só será avaliada
se cumprir ambos os requisitos (porte e número
mínimo de demandas ponderadas).
 Os resultados das leituras não são objeto de
qualquer forma de publicidade.
 O prontuário de cada leitura é disponibilizado à
operadora exclusivamente através do PTA
(Programa Transmissor de Arquivos).
 A classificação na Segunda Leitura é sempre
utilizada como critério de seleção para as ações
do Programa de Intervenção Fiscalizatória.

Seleção para a Intervenção Fiscalizatória
 Critérios de Seleção das Operadoras: Classificação na 2ª leitura do Indicador;
 Critérios de Seleção das Administradoras:
 Com Termo de Compromisso: classificação na
segunda leitura do Indicador de Fiscalização;
 Sem Termo de Compromisso: classificação em lista
própria, conforme o número absoluto de demandas
no ciclo avaliativo;
 Critérios de Exclusão:
 Iminência de qualquer medida que implique na retirada/saída do mercado;
 Ausência de beneficiários no período de avaliação;
 Regime de Direção Técnica.
A Nota com os Critérios de Seleção é disponibilizada, a cada semestre, na
página Ações de Fiscalização, no Espaço das Operadoras do portal da ANS.

Fluxo da Intervenção Fiscalizatória

Objetivo da Intervenção Fiscalizatória
 Visa à avaliação, documental e in loco, dos processos e fluxos de trabalho, para
diagnóstico e correção, pela própria operadora, das causas das falhas operacionais
que resultam em demandas frequentes à ANS.
 Exemplos de processos avaliados:
 Auditoria médica/mecanismos de regulação de acesso;
 Medidas para a Garantia do Atendimento;
 Canais de atendimento aos beneficiários;
 Regras da RN nº 395/2016;
 Movimentação cadastral;
 Reajustes / contraprestação pecuniária;
 Obrigações decorrentes do contrato.

Fase: Definição do Escopo
Nota Técnica com o Escopo:
 Produzida para cada operadora selecionada;
 Inaugura o processo da operadora na IF;
 Delimita, de acordo com os assuntos mais demandados:
 Os temas para avaliação pelos fiscais;
 A documentação para requisição prévia;
 O prazo de duração e os locais da diligência in loco.
 A delimitação do Escopo ocorre da seguinte forma:
 Definição dos temas mais demandados,
 Indicação de possíveis falhas operacionais, recorrentes
e com impacto coletivo;
 Definição da documentação, prazo de duração e áreas
para diligência in loco.

Fase: Definição do Escopo
Ofício de Notificação e Requisição de Documentos:
 Objetivo: Ciência da operadora, acerca das seguintes informações:
 Seleção para a Intervenção Fiscalizatória;
 Requisição prévia da documentação;
 Data e duração da diligência in loco.
 Requisitos:
 Antecedência mínima: 15 dias corridos da diligência in loco;
 Notificação: via PTA (Programa Transmissor de Arquivos);
 Classificação do processo: reservado (sigilo empresarial).
 Análise Documental: prévia à diligência in loco.

Diligência in loco
 Prazo de duração: definido na Nota Técnica do Escopo;
 Realização por, no mínimo, dois fiscais;
 Objeto de diligência: qualquer setor/estabelecimento
da operadora e seus prestadores de serviço (conforme
o escopo);
 Setores para visitação: atendimento presencial; call center; regulação da
assistência/Auditoria Médica; relacionamento com prestadores; cadastro;
financeiro etc.;
 Termo de Requisição de documentos: não entrega da documentação requisitada.
 Prazo de entrega - 5 dias úteis.
 Consequência - Embaraço à fiscalização (art. 31, RN nº 124/2006)
 Ampliação do escopo: irregularidades/falhas supervenientes (art. 17, § 1º, da IN
DIFIS nº 13/2016).

Diagnóstico e Recomendações
Relatório Diagnóstico:
 Descrição das falhas operacionais constatadas;
 Fundamentação das constatações;
 Recomendações para a adequação dos processos de trabalho;
 Formas de comprovação para cada recomendação.

Reunião com a operadora:
 Antes da aprovação do Relatório Diagnóstico;
 Presencial (na lotação dos fiscais) ou por videoconferência;
 Exposição das constatações e fundamentos;
 Apresentação das recomendações e formas de comprovação;
 Oportunidade para discussão ampla sobre o Relatório Diagnóstico.

Fase: Período Corretivo
Atuação da operadora na IF:
 Objetivo:
 Adequação dos processos de trabalho;
 Foco nas causas das falhas;
 Uso da autonomia de gestão na escolha das medidas;
 Adequações com fundamento no Relatório Diagnóstico.
Prazo de correção - 90 dias
 Ações da operadora:
 Reavaliação dos processos e fluxos de trabalho;
 Identificação e escolha das medidas de correção;
 Implantação efetiva das medidas;
 Produção/coleta da documentação comprobatória.

Fase: Período Corretivo
Atuação da operadora na IF:
 Comprovação do cumprimento das recomendações:
 Exclusivamente documental;
 Correlação com as formas do Relatório Diagnóstico;
 Ônus exclusivo da operadora.
 Meios de comprovação das adequações promovidas:
 Fluxogramas / scripts de atendimento / cópias de processos;
 Planilhas (execução de cada etapa do processo de trabalho);
 Prints de tela do sistema interno de gestão ou do site;
 Relatórios (novos mecanismos, critérios, parâmetros etc.);
 Ações de divulgação para os beneficiários;
 Áudios e/ou transcrições de atendimento telefônico etc.

Análise do cumprimento das recomendações
 Fundamento no conjunto probatório;
 Suficiência da comprovação – ônus da operadora;
 Foco na implantação das medidas corretivas;
 Análise individualizada de cada recomendação.
 Desdobramentos:
 Comprovação do cumprimento das recomendações –> Nota Técnica Conclusiva
–> Decisão de Arquivamento;
 Descumprimento de recomendação/Insuficiência da comprovação –> Nota
Técnica de Análise Preliminar –> Lavratura de Auto de Infração.
 Defesa à autuação:
 Prazo: 15 dias corridos;
 Argumento exclusivo: cumprimento das recomendações;
 Forma: Petição com ampla documentação anexa.

Análise do cumprimento das recomendações
 Nota Técnica Conclusiva: fundamenta a Decisão de 1ª instância
sobre o cumprimento das recomendações, com ou sem
manifestação da operadora, e pode ter os seguintes desfechos:
 Comprovação do cumprimento das recomendações –>
Arquivamento do processo;
 Manutenção, total ou parcial, da autuação –> Decisão de
1ª instância para aplicação de sanções e medidas:
•
•
•
•

Multa pecuniária (200 mil a 1 milhão de reais);
Afastamento dos descontos de 40% e 80% (até 90 dias);
Afastamento do reconhecimento da RVE (até 90 dias);
Suspensão do exercício do cargo de administrador (até 180 dias).

 Prosseguimento: Rito do art. 42 e seguintes da RN nº 388/2015.

Análise do cumprimento das recomendações
Dosimetria das sanções e medidas administrativas:

Previsão: art. 32-A,
da RN nº 124/2006,
na forma do art. 53
da RN n° 388/2015.

