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ALTERAÇÕES
Relação de alterações contempladas na versão 2.02.02 em relação a
anterior com o objetivo de adequação à Instrução Normativa nº 31, de 25 de
setembro de 2008. Todas as modificações realzadas foram apresentadas pelo
mercado através dos diversos canais de contato e trazidos pelo Comitê de
Padronização de Informações em Saúde Suplementar – COPISS.

st_tabela
Foi adicionado um novo domínio no tipo simples indicando a possibilidade de
utilizar a tabela provisória da TUSS, com código 93.

ct_dadosLote
O campo ans:codigoGlosaProtocolo foi transformado em um tipo complexo
ct_motivoGlosa para permitir a demonstração de motivos de glosa de acordo com
as outras estruturas já existentes.

st_quantidadeProcedimento
Foi alterado o tamanho do campo para permitir valores decimais. O campo
passa a ser 999,9999

ct_guiaSolicitacaoSP_SADT
A estrutura ans:prestadorExecutante passa a ser de preenchimento opcional
a fim de permitir a livre escolha de prestadores de serviços de saúde sem influência
do prestador solicitante no momento do pedido.

ct_StatusProtocolo
Foi adicionada uma estrutura para permitir envio de mensagem de erro nos
casos quando o prestador solicita o status de um protoloco não existente.
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ct_comunicacaoBeneficiario
Foi criada uma estrutura para que o prestador informe à operadora a data
da internação e/ou alta de um beneficiário a fim de facilitar as operações que
envolvam a portabilidade.

ct_ identificacaoSoftwareGerador
Foi criada uma estrutura para identificar o software que gerou a mensagem
XML. A estrutura tem o objetivo de identificar os sistemas e aplicações que ainda
não operam corretamente com o Padrão TISS.

ans:demonstrativosRetorno
Foi adicionada uma estrutura para permitir envio de mensagem de erro nos
casos quando o prestador solicita o envio de um demonstrativo de retorno não
existente.
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