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I.

Vers
são do Com
mponente
e Organizacional

1. Esta versão do componen te organiza
acional é identificada p
por 201305.
2. Data
a de atualização 02/0
05/2013.

I
II.

Com
mponente organizaci
o
ional

Finalida
ade
anizacionall é estabele
3. A finalidade
e do compo
onente orga
ecer o conjjunto de re
egras
o
operacionais
s do Padrão
o TISS.
Definiçã
ão
4. O componente organizacio
onal do Pad
drão TISS contém:
c

II
II.

-

N
Nomeação
da
d versão e data de atualização;

-

E
Exposição
de
d motivos da atualiza
ação e histó
órico de alte
eração;

-

D
Definições
e regras de
e uso;

-

D
Definições
das
d regras d
de atualização;

-

O
Outras
regras operacio
onais.

Expo
osição de motivos d
da atualiza
ação

F
Foram
recebidas algu mas solicittações de alteração
a
d
do padrão umas
por iden
ntificação de
d erros e outras parra melhoria
a da troca de informa
ações
entre os
s agentes do setor.
A
Após
análise realizada
a pela ANS,, em conjunto com o COPISS, foram
f
acatadas
s diversas solicitaçõe
es de alteração do pa
adrão o qu
ue dá orige
em a
esta atualização da
a versão.
A alteraçõe
As
es decorren
ntes das so
olicitações acatadas
a
e stão listada
as no
item 5 deste
d
componente.
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I
IV.

Histórico de alterações
a
na versão
o 3.00.01

TISS em relação à vers
são 03.00.0
00 são:
5. As alterações do Padrão T
ões
Inclusõ
5
5.1. No Com
mponente Organizaccional foi incluído de envio d
dos dados das
operado
oras de pla
anos privad
dos de ass
sistência à saúde parra a ANS (item
50).
5
5.2. No Com
mponente de
d Comuniccação, no schema tis
ssSimpleTy pes no dom
mínio
de dm_
_diagnostico
oImagem, foram incluídos os ite
ens “5-Ultrrassonograffia” e
“6-PET””.
5
5.3. No Com
mponente de
d Comuniccação, no schema tis
ssSimpleTy pes no dom
mínio
de dm_
_finalidadeT
Tratamento
o, foi incluíd
do item “5-Controle”.
5
5.4. No Com
mponente de Comu nicação, no
n schema
a tissSimp leTypes.xsd
d no
domínio
o de dm_sttatusSolicittacao, foram
m incluídos
s os itens “4-Aguard
dando
justifica
ativa técniica do so
olicitante”, “5-Aguard
dando doccumentação
o do
prestad
dor”, “6-Solicitação ca ncelada” e “7-Autoriza
ado parcial mente”.
5
5.5. No Com
mponente de Comun
nicação, no
n schema XML na mensagem
m de
solicitaç
ção de auto
orização de
e OPME, foi incluído o campo “Ob
bservacao”
5
5.6. No

Componente
e

de

C
Comunicaçã
ão,

no

domínio

do

mento
elem

do

elem
mento

oTransacao
o, foi incluíd
do o valor “RECURSO_
“
_GLOSA”.
dm_tipo
5
5.7. No

Componente
e

de

C
Comunicaçã
ão,

no

domínio

oTransacao
o, foi incluíd
do o valor “RESPOSTA
“
A_RECURSO
O_GLOSA”.
dm_tipo
5
5.8. No Com
mponente de
d Comuniicação e Conteúdo e Estrutura,, na mensa
agem
situacao
oProtocolo,, foi incluída
a opção de retorno qu
uando o numero
a mais uma
do prottocolo trata
ar-se de um
m lote de anexos e não
n
de guiias de cobrrança
(situaca
aoProtocolo
oAnexo).
5
5.9. Nos Co
omponente
es de Rep
presentação
o de Con
nceitos em
m Saúde e de
Comuniicação fora
am incluído
os 77 term
mos na terrminologia de mensa
agens
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(TUSS 38), detalh
hados no arrquivo “Pad
drão TISS – histórico da termino
ologia
05.xls”, dis
sponibilizad o no enderreço eletrôn
nico www.a
ans.gov.br.
– 20130
5
5.10.

No Componen
nte Organ
nizacional, no tema “Troca d
de informa
ações

ecidas no Padrão
P
TIS S entre operadoras e prestadore
es de serviiços”,
estabele
foi inclu
uído o item 29 com o ttexto abaix
xo:
“29. Entre
e operadorras e pres
stadores de serviçoss de saúde
e, os
process
sos padron
nizados parra troca em
m papel con
nforme o co
ontrato enttre as
partes são:


provante prresencial;
Comp



Cobra
ança

de

serviços

de

saúde

(Guia

d
de

Tratam
mento

Odontológico–co
omprovante
e de atendimento)”.
5
5.11.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

incluído
o o bloco re
eferente ao comprovan
nte presenc
cial, com o texto abaix
xo:

“Guia de
e Comprov
vante Pres
sencial


Uso:
ada para comprov
vação da presença do
- Utiliza
benefficiário no prestador em referid
da data através
de su a assinaturra.



Vinculaç
ção:

o campo “14 – Número da guia princcipal” deve
e ser
No
informado o núme
ero da gu
uia principa
al onde sserá cobrado o
ento ao ben
neficiário.”
atendime
5
5.12.

No

Compone
ente

Org anizacional,

no

tema

“Co
omponente

de

entação de
e Conceito
os em Saú
úde” foram
m incluídass as regra
as de
Represe
controle
e de alteraç
ção das terrminologias
s.
5
5.13.

No Componen
nte Organizzacional, no
n item Alteração do
o Padrão TISS,
T

s regras aba
aixo:
foram incluídas as
5.13.1.

A alteração do Padrrão TISS po
ode ser solicitada dire
etamente à ANS

d represen
ntação no C
COPISS.
ou,, preferenciialmente, à entidade de
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5.13.2.

Quando

a

solicittação

forr

encamin
nhada

à

entidade

de

presentação
o, esta deve
e analisar a pertinência da dema
anda.
rep
5.13.3.

Caso a entidade verrifique que a demanda
a é pertine nte, formaliza o

dido para a ANS atra
avés de env
vio do form
mulário ou página na web
ped
disponibilizada
a pela AN
NS denominado Solicitação de
e Alteração
o do
drão TISS.
Pad
5
5.14.

No Componen
nte de Co
omunicação
o foi incluído o w
webservice para

ção do status de recurrso de glosa que estav
va faltando
o.
solicitaç
Alterações
5
5.15.

No Component
C
te de Comu
unicação, na
n mensage
em de enviio de dados das

operado
oras para a ANS, fora
am incluído
os os campos para infformar o có
ódigo
do grup
po de proce
edimento, a identifica
ação de ree
embolso e a data iniciial do
período
o de faturam
mento que estavam fa
altando no schema.
s
5
5.16.

No

Componente

mento
recebim

do

C
Comunicaçã
ão

de

lote

de

anexos

foi

nos

igualada

esqu
uemas

estrutura
a

a

de

tisss_V3_00_0
01

e

tissWeb
bServicesV3
3_00_01. (nas duas estruturas
s está sen
ndo utilizado o
mesmo tipo complexo ct_ane
exoRecebim
mento).
5
5.17.

No Componen
nte de Com
municação,, nos tipo
os complex
xos ct_resposta

postaGlosaItemMedico
o,
ct_resp

foram
m

retira
ados

oss

eleme
entos

valorTo
otalRecursado e valorT
TotalAcatad
do.
5
5.18.

No

ente
Compone

de

Comunicaç
ção,

foi

corrigida

a

mensa
agem

osa colocan
ndo o elemento “acata
ado”.
resposttarecursoglo
5
5.19.

No Componen
nte de Com
municação,, na guia de outrass despesas
s, foi

o o bloco de
e valores to
otais, uma vez que es
stes totais jjá estão na
a guia
retirado
de resu
umo de inte
ernação e d e SP/SADT
T.
5
5.20.

No

Componen
nte

de

C
Comunicação

foi

nomeada
ren

u
uma

das

TAG

oGuia para recursoGu
uiaCompletta em ctm
m_RecursoG
Glosa por estar
recurso
duplicad
da e com fiinalidade d istinta.
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5
5.21.

No Componente de Com
municação foi
f retirada
a a acentua
ação gráfic
ca da

TAG

v
valorDiarias
s

em

ct_
_guiasValorrTotal

que
e

estava

indevidam
mente

acentua
ada.
5
5.22.

No

nente
Compon

de
e

orrogacaoSo
olicitacaoGuia
a",
"ctm_pro

no

Comu
unicação,
foi

corrigido
c

o

tip
po

nome

do

complexo
mento
elem

“dadosB
Benficiario”” para “dad osBeneficia
ario”.
5
5.23.

No Component
C
te de Com unicação, a guia de solicitação
s
de SP/SAD
DT da

mensag
gem de soliicitação de autorização de procedimentos ffoi alterada para
permitirr o envio do
os três tipo
os de anexo
os na mesm
ma solicitaçção.
5
5.24.

Nos Compone
entes de

Comunicaç
ção e Conteúdo e

Estrutura, na

mensag
gem do envio de dad
dos das op
peradoras para
p
a ANS
S, foi incluído o
número
o da guia de
e solicitaçã o de intern
nação.
5
5.25.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

Solicitação de Status do Reccurso de Gllosa (solicittaStatusRe cursoGlosa
a), foi
do o fluxo
o da menssagem de “Operadora para P
Prestador” para
corrigid
“Prestador para Operadora”.
5
5.26.

No Componente de Con teúdo e Estrutura, na
n legenda da mensa
agem

Situação do Stattus da Au torização (situacaoAutorizacao)), no bloco de
ação de Prrorrogação,, foi corrigido o term
mo “Quantid
dade autorrizada
Autoriza
do pro
ocedimento ou item
m assistenc
cial” para “Quantida
ade de diárias
adiciona
ais autoriza
adas”.
5
5.27.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem da

guia de
e honorário
o individual , foi corrig
gido o número do cam
mpo na guia do
campo “valor tota
al dos hono
orários” parra 36 e do campo “ob
bservação” para
35.
5
5.28.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, no layout da guia de res
sumo

de interrnação, foi corrigido o número do campo na guia do ccampo “Tottal de
OPME” para 58 e do
d campo ““Total de medicament
m
os” para 59
9.
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5
5.29.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura, na legend
da da guia de

nternação, foi corrigid
do o núme
ero do cam
mpo na guia do
prorrogação de in
ara 19.
campo “Tabela” pa
5
5.30.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura foi corrigi do o texto da

ão
condiçã

de

pre
eenchimentto

dos

campos
c

Grrau

de

p
participação
o

do

profissio
onal, Código do con
ntratado ex
xecutante na operad
dora, Nome do
profissio
onal executante, Co
onselho profissional do execu
utante, UF
F do
conselh
ho do profissional exe
ecutante, Código
C
na Classificaçã
ão Brasileirra de
Ocupaç
ções do ex
xecutante. O texto da condiçã
ão de pre
eenchimento foi
alterado
o de “Con
ndicionado.. Deve se
er preench
hido semprre que ho
ouver
cobranç
ça

de

honorários

profissionais

relativ
vos

aos

procedime
entos

realizad
dos” para “Condiciona
“
ado. Deve ser preenc
chido semp
pre que ho
ouver
honorárrios profissionais relattivos aos prrocedimenttos realizad
dos.”
5
5.31.

No Componente de Con teúdo e Es
strutura fo
oi corrigida a condiçã
ão de

himento do
o campo C
Código da ANVISA do
os Materia is e OPME
E que
preench
passa a ser condic
cionada a n
não existência de códig
go do mate
erial utilizad
do na
TUSS.
5
5.32.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

recebim
mento de lo
ote de guia s de cobrança, foi corrigida a grrafia da pa
alavra
“Condic
cionado”, na condição
o de preenc
chimento do
d campo C
Código de Glosa
G
da Guia
a.
5
5.33.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

Recebim
mento de Lote
L
de Gu
uias de Co
obrança, fo
oi corrigida a condiçã
ão de
preench
himento do
o campo “T
Tabela de referência
r
do
d procedim
mento ou item”
para Ob
brigatório.
5
5.34.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura, na legend
da da Guia de

o de Intern
nação, foi a
alterado o texto
t
da Co
ondição de
e Preenchim
mento
Resumo
do

cam
mpo “Data
a do Iníccio

do

Faturamento”
” de “Ob
brigatório” para

“Obriga
atório. Quando o tipo
o de faturamento for igual a 3--Compleme
entar,
preench
her o camp
po com a d
data do iníc
cio do faturamento da
a guia que
e está
sendo complemen
c
tada.”.
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5
5.35.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura, na legend
da da Guia de

o de Intern
nação, foi a
alterado o texto
t
da Co
ondição de
e Preenchim
mento
Resumo
do

cam
mpo “Hora
a do

Iníccio do

Faturamento”
” de “Ob
brigatório” para

“Obriga
atório. Quando o tipo
o de faturamento for igual a 3--Compleme
entar,
preench
her o camp
po com a h
hora do iníc
cio do faturamento da
a guia que
e está
sendo complemen
c
tada.”.
5
5.36.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura, na legend
da da Guia de

o de Intern
nação, foi a
alterado o texto
t
da Co
ondição de
e Preenchim
mento
Resumo
do

cam
mpo

“Data

do

Fim
m

do

Fatturamento”

de

“Obrrigatório”

para

“Obriga
atório. Quando o tipo
o de faturamento for igual a 3--Compleme
entar,
preench
her o camp
po com datta final do faturamentto da guia que está sendo
s
complementada.”..
5
5.37.

No Componen
nte de Con
nteúdo e Estrutura, na legend
da da Guia de

o de Intern
nação, foi a
alterado o texto
t
da Co
ondição de
e Preenchim
mento
Resumo
do

cam
mpo

“Hora

do

Fim
m

do

Fatturamento”
”

de

“Obrrigatório”

para

“Obriga
atório. Quando o tipo
o de faturamento for igual a 3--Compleme
entar,
preench
her o campo com a ho
ora final do
o faturamen
nto da guia que está sendo
s
complementada.”..
5
5.38.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

envio de
d dados da
as operado
oras para ANS,
A
foi alte
erado o tex
xto da condição
de pree
enchimento
o do campo
o “Data de realização ou data in
nicial do pe
eríodo
de aten
ndimento”, de “Obrig
gatório” pa
ara “Obriga
atório. Qua
ando o tip
po de
evento for igual a 3- Interna
ação e o tip
po de fatura
amento for igual a 3- Total
ou 1-Pa
arcial (Prim
meira cobra
ança), a datta da intern
nação é a d
data do iníc
cio do
faturam
mento da gu
uia da resu mo de internação.”
5
5.39.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

envio de
d dados da
as operado
oras para ANS,
A
foi alte
erado o tex
xto da condição
de

pre
eenchimentto

do

cam
mpo

“Data
a de

início

do

fatturamento””,

de

“Condic
cionado. Deve ser p
preenchido para as cobranças
c
parciais.” para
“Condic
cionado. De
eve ser pre
eenchido pa
ara as cobranças parrciais. Quan
ndo o
tipo de evento forr igual a 3-- Internação e o tipo de
d faturam
mento for ig
gual a
3- Total ou 1-Parc
cial (Primeiira cobranç
ça), esta da
ata é a data
a da interna
ação.
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5
5.40.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

envio de
d dados da
as operado
oras para ANS,
A
foi alte
erado o tex
xto da condição
de pree
enchimento
o do campo
o “Data fina
al do períod
do de atend
dimento ou data
do fim do faturam
mento”, de
e “Condicio
onado. Deve ser pree
enchido para as
ças de internação ou cobranças parciais.” para “Cond
dicionado. Deve
cobranç
ser pre
eenchido para
p
as co branças de
e internaçã
ão ou cob
branças parciais
Quando
o o tipo de evento forr igual a 3-- Internação e o tipo de faturam
mento
for igua
al a 3- Tota
al ou 1-Parrcial (Últim
ma Cobranç
ça), esta da
ata é a data da
saída da
a internaçã
ão.”
5
5.41.

No componente de Re presentaçã
ão de Con
nceitos em
m Saúde foram
f

os 15 term
mos da term
minologia de mensage
ens (TUSS 38), detalh
hados
alterado
no arq
quivo “Padrão TISS – históric
co da term
minologia – 201305.xls”,
disponib
bilizado no endereço e
eletrônico www.ans.go
w
ov.br.
5
5.42.

No Component
C
te de Repre
esentação de Conceitos em Saú
úde, foi alte
erada

a termiinologia de
e procedim entos e ev
ventos em saúde (TU
USS 22) pa
ara a
republic
cação do código 40
0314251, descrição
d
“Citogenét ica de me
edula
óssea”, publicado na IN nº 44 de 09//09/2010, em
e substitu
uição ao có
ódigo
248, indevid
damente p
publicado na TUSS de outubro d
de 2010, pa
ara o
405012
mesmo procedimento “Cito
ogenética de
d medula
a óssea”. O histórico da
ologia está detalhado no arquivo
o “Padrão TISS
T
– histó
órico da TU
USS –
termino
201304
4.xls”, dispo
onibilizado no endereç
ço eletrônic
co www.anss.gov.br.
5
5.43.

No

Componen
nte

de

R
Representaç
ção

de

Co
onceitos

e
em

Saúde,

na

ologia de procedime
entos e ev
ventos em
m saúde ((TUSS 22)), os
termino
procedimentos mé
édicos que apresentav
vam data fim
f
de impllantação igual a
2009 e 09/09/2010 tiv
veram a da
ata fim de implantaçã
i
o corrigida para
13/02/2
15/10/2
2010, em conformida
c
ade ao publicado na Instrução N
Normativa IN
I nº
44, de 09
0 de setem
mbro de 20
010.
5
5.44.

No

Componen
nte

de

R
Representaç
ção

de

Co
onceitos

e
em

Saúde,

na

ologia de procedime
entos e ev
ventos em
m saúde ((TUSS 22)), os
termino
procedimentos od
dontológicoss que apre
esentavam data fim de implanttação
010 tiveram
m a data fim de im
mplantação corrigida para
igual a 09/06/20
2011, em conformida
c
ade ao publicado na Instrução N
Normativa IN
I nº
06/03/2
42, de 09
0 de junho de 2010.
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5
5.45.

No componente Organizzacional fo
oi corrigido
o o titulo da Tabela de

po de Solicittação.
Categorria para Tabela de Tip
5
5.46.

No Component
C
te Organiza
acional, no
o item Alteração do P
Padrão TISS
S, foi

alterado
o o texto “Caso
“
a de
emanda ten
nha preenchido todos os requisitos e
seja avaliada como pertinentte, o caso é encaminh
hado ao gru
upo de trabalho
o COPISS e ao COPIS
SS” para “C
Caso tenha
am sido pre
eenchidos todos
t
(GT) do
os requ
uisitos e av
valiada com
mo pertine
ente, a dem
manda é e
encaminhad
da ao
COPISS
S;
5
5.47.

No Componentte Organiz acional, no
o tema “Vinculação e
entre guias”, foi

o o texto do
d uso da g
guia de trattamento od
dontológico
o para “Utilizada
alterado
para a cobrança, solicitação
o de autorização de tratamento
t
odontológ
gico e
er utilizada para comp
provação de
e presença do beneficiiário.
pode se
5
5.48.

No Componentte Organiz acional, no
o tema “Vinculação e
entre guias”, foi

o o texto do
d uso da g
guia de SP//SADT de “Utilizada
“
p
para a cobrrança
alterado
dos serrviços profis
ssionais, ex
xames e prrocedimenttos realizad
dos em pac
ciente
não internado” pa
ara “Utiliza da para a cobrança dos
d
serviço
os profissio
onais,
s e proced
dimentos rrealizados em paciente não intternado ou
u em
exames
pacientes internad
dos se reali zado por se
erviço terce
eirizado.
5
5.49.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

alterado
o o texto da vincula ção da guia de SP/S
SADT de “A
A cobrança
a das
despesa
as ocorridas durante a consulta deverá ser feita pela
a guia de outras
despesa
as. Neste caso, na g
guia de ou
utras despesas, deve
e-se inform
mar o
numero
o da guia de
d SP/SADT
T no camp
po “2-Núme
ero da Guia
a Referenc
ciada”
para “A
A cobrança das despe
esas ocorridas durantte o proced
dimento de
everá
ser feita pelo ane
exo de out ras despes
sas. Neste caso,
c
no a nexo de outras
o
as, deve-se
e informar o numero da guia de SP/SADT
T no campo “2despesa
Número
o da Guia Referenciad
R
a”.
5
5.50.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

alterado
o o texto da
d vinculaçção da guia
a de SP/SA
ADT de “Ass despesas com
materia
ais, medica
amentos, a
aluguéis, gases
g
med
dicinais e ttaxas dive
ersas,
decorre
entes dos atendimento
os informad
dos na guia
a de SP/SAD
DT, deverã
ão ser
detalhadas na guia de Outrras Despesas, cujo ca
ampo “2-N
Número da Guia
nciada” con
nterá o nú
úmero da guia de SP/SADT
S
o nde foi fe
eita a
Referen
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cobranç
ça” para “A
As despesass com mate
eriais, medicamentos, aluguéis, gases
g
medicin
nais,

taxas
s

diversass

e

OPME,

decorrentes

doss

atendime
entos

informa
ados na gu
uia de SP//SADT, deverão ser detalhadass no anex
xo de
Outras Despesas, cujo camp
po “2-Núme
ero da Guia Referencciada” conterá o
o da guia de
e SP/SADT onde foi fe
eita a cobra
ança.
número
5
5.51.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

alterado
o o texto do
d uso da guia de so
olicitação de internaçã
ão de “Utilizada
para so
olicitação de
d autorizaçção de inte
ernação em
m regime h
hospitalar” para
“Utilizad
da para solicitação
s

de autorrização de
e internaçã
ão em re
egime

hospitalar e hospittal-dia.”.
5
5.52.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

corrigid
do o texto da
d vinculaçção da guia de solicita
ação de inte
ernação de
e “É a
guia qu
ue ser referenciada pe
e Resumo de Interna ção.” Para “É a
ela guia de
guia que deve ser referenciad
da pela guiia de Resum
mo de Interrnação.”.
5
5.53.

No Component
C
te Organiza
acional, no tema “Vinc
culação enttre as guias
s”, foi

alterado
o o texto da vincula ção da guia de resumo de inte
ernação de
e “As
despesa
as com ma
ateriais, me
edicamento
os, aluguéis
s, gases e taxas dive
ersas,
decorre
entes dos atendimento
os deverão ser detalhadas na gu
uia de Anex
xo de
Outras Despesas, cujo camp
po “2-Núme
ero da Guia Referencciada” conterá o
o da guia de Resum
mo de Intternação.” Para “As despesas com
número
materia
ais, medica
amentos, aluguéis, gases e taxas dive
ersas e OPME,
O
decorre
entes dos atendimento
a
os deverão
o ser detalh
hadas no A
Anexo de Outras
O
Despesas, cujo ca
ampo “2-Nú
úmero da Guia
G
Refere
enciada” co
onterá o número
nação”.
da guia de Resumo de Intern
5
5.54.

No Componente Organizzacional, no
o tema “Plano de Co
ontingência”, foi

a a guia de resumo de
e internaçã
ão na lista das
d guias p
padronizada
as da
incluída
mensag
gem Lote de Guias.
5
5.55.

No componen
nte Organiizacional, no tema “Trocas d
de informa
ações

ecidas no Padrão TIS
SS”, alterad
do o texto da troca entre prestador
estabele
solicitan
nte e beneficiário de
e “O pres
stador solic
citante dev
ve entrega
ar ao
beneficiário, em guia
g
TISS e
em papel, a solicitaçã
ão de exam
mes, terapia
as ou
ção mesmo
o quando houver enc
caminhame
ento eletrô nico da mesma
internaç
para a operadorra” para

“O presta
ador solicittante deve
e entregar ao
15
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beneficiário, em papel, a ssolicitação de exames, terapiass ou intern
nação
ento eletrô
ônico da m
mesma pa
ara a
mesmo quando houver en caminhame
ora”.
operado
5
5.56.

No Component
C
te Organiza
acional foi alterado o modelo do
o documento de

solicitaç
ção de alteração do pa
adrão TISS
S.
5
5.57.

a de recurs
No Component
C
te de Comu
unicação fo
oi igualada a estrutura
so de

glosa nos esquemas tiss_V3_
_00_01 e tissWebSer
t
vicesV3_00
0_01. (nas duas
estruturas

está

sendo

utilizado
o

o

mesmo
m

tiipo

complexo

ct_guiaRecursoLotte).
ões
Exclusõ
5
5.58.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrrutura foi excluído
e
o ttítulo “Hipóteses

Diagnós
sticas” no layout da g uia de cons
sulta.
5
5.59.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrrutura foi excluído
e
o ttítulo “Hipóteses

Diagnós
sticas” no layout da g uia de solic
citação de internação.
5
5.60.

No Component
C
te de Conte
eúdo e Estrutura, na legenda da
a mensagem de

respostta à verifica
ação de ele
egibilidade, foram exc
cluídas as d
duplicidades dos
campos
s “Código do motivo
o de nega
ativa” e “Descrição
“
do motivo de
negativ
va”.
5
5.61.

No

nte
Componen

de

R
Representaç
ção

de

Co
onceitos

e
em

Saúde,

na

ologia de mensagens
m
(TUSS 38)), foi inativ
vado o term
mo “5099- Erro
termino
não ide
entificado”,, detalhad
do no arquivo “Padrrão TISS – histórico da
termino
ologia

–

201305.xlss”,

dispon
nibilizado

no

enderreço

eletrônico

www.an
ns.gov.br.

V.

Desttaques em
m relação à versão 2.02.03
2

1. Os destaques das
d
altera ções do Padrão
P
TIS
SS em rellação à ve
ersão
02.02.03 são:
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Inclusõ
ões


nente Organ
nizacional;
Compon



Definição de requissitos de seg
gurança;



azos mínimos e máxim
mos para i mplantação
o das
Definições dos pra
alterações no padrrão;



ntes de troc
ca de dados
s abrangido
os pelo padrão;
Definição dos agen



em de envi o de recurs
so de glosas;
Mensage



Mensage
em de resp
posta de rec
curso de glosas;



Mensage
em de rece
ebimento do
o recurso de glosas;



Assinatu
ura eletrôn
nica: possib
bilidade de
e assinar d
digitalmentte as
mensagens de cob rança de se
erviços;



em de envi o de dados
s à ANS;
Mensage



Mensage
em de envi o de dados
s ao benefic
ciário;



Termino
ologia de diá
árias, taxas
s e gases medicinais;
m



Termino
ologia de

materiais e órteses, prótese
es e materiais

especiais (OPME);


Termino
ologia de m edicamento
os;



Mensage
em

de

ssolicitação

de

autorrização

pa
ara

tratam
mento

de

autorrização

pa
ara

tratam
mento

quimiote
erápico dettalhada;


Mensage
em

de

ssolicitação

radioterápico detal hada;


em de soliccitação de OPME
O
detalhada;
Mensage

Alterações


onente de C
Conteúdo e Estrutura passa a esstabelecer todas
t
O compo
as trocas definidass no padrão
o;



As

erações
alte

d
do

padrão
o

serão

realizadass

através

de

disponib
bilização do
os compone
entes no site da ANS;


Mensage
em de soliccitação de status de protocolo:
p
p
possibilidad
de de
informarr um protoccolo por me
ensagem



Mensage
em

de

envio

de
e

demons
strativos

ao

presta
ador:

possibilidade de infformar que
e o lote aind
da está em análise


eenchimento
o dos campos: as
Condição de pre

condições
s de

o, condicion
nado e opciional
preenchimento passsam a ser obrigatório
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Exclusõ
ões


sentação de
e cobrança de serviços
s
Reapres



Domínio
o dos cam
mpos nas guias utiliz
zadas na contingênc
cia à
transmis
ssão eletrô nica



Identific
cação do so
oftware gera
ador do arq
quivo XML



Identific
cação da op
peradora pe
elo CNPJ



Endereço do presta
ador de serrviços



Nome do
o plano do beneficiário (exceto em
e odontolo
ogia)



Data

da

validade
e

da

carteira

do beneficiário
o

(exceto

em

ogia)
odontolo


Indicado
or do tipo d
de doença



Número de fatura nos demon
nstrativos de
d pagamen
nto e de an
nálise
de conta
as



Dados bancários
b
no
o demonstrrativo de pa
agamentoss da medicin
na



Campo CID
C
na con
nsulta



Campo CID
C
na guia
a de SP/SA
ADT



Mensage
ens de reto
orno de livre
e criação pelas operad
doras
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Quadro
o resumo das
d
alteraç
ções nas mensagen
m
s

Mens
sagem

Versão 2
2.02.03

Versão
V
3.00
0.00

Reaprresentação de
e cobrança de
e

Lote de gu
uias

Retirada
R

Lote de anexos some
ente com

Lote
L
de anexoss com:

serviç
ços
Lote d
de anexos às guias
g

anexo

e
de

situação

inicial
i

de

odontolog ia

-anexo de siituação inicia
al de
odontologia
o
-solicitação de
e quimioterapia
-solicitação de
e radioterapia
-solicitação de
e OPME

Solicittação

de

status

de
e

Possibilida
ade de solicittar vários

Solicitação
S
de um protocolo por

protoc
colo

protocoloss por mensage
em

mensagem
m

Envio de recurso de
e glosas

Inexistentte

Incluído

Solicittação do status do recurso
o

Inexistentte

Incluído

Envio de demonstrrativos para o

-demonstrrativo de An
nálise de

Além
A

presta
ador

conta

existentes
e
na v
versão 2.02.0
03, foi

de glo
osa

-demonstrrativo de Paga
amento
-demonstrrativo

de

pagamento

dos

acrescentada
a

demonstra
ativos
uma

mensagem

para
p
informarr que o lote ainda
está
e
em análisse pela operad
dora

de odonto
ologia
Respo
osta de recurs
so de glosas
Recibo
o

de

rece
ebimento

de
e

Inexistentte

Incluído

Inexistentte

Incluído

Inexistentte

Foi
F incluído, d
de forma opc
cional,

recurs
so de glosas
Assina
atura eletrônic
ca

em
e

todas

cobrança
c

ass

mensagens

de
e

assinatura
a

serviços,,
eletrônica

de
a
do

prestador
p
de sserviços nas guias
e a

assinatu
ura

pessoa
p

juríd
dica

eletrônica
que

da
está

enviando
e
o lotte
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V
VI.

Meto
odologia

A metodolo
ogia para a construçã
ão desta versão do P
Padrão TIS
SS foi
definida e executtada em cconjunto com o Com
mitê de Pa
adronização de
Informações da Saúde Suple
ementar (C
COPISS) e seus grup
pos de trabalho
(GT).
A solicitações de altteração aca
As
atadas pela
a ANS imp
plicam em nova
versão do
d Padrão TISS deno
ominada, no
n compone
ente de co
omunicação
o, por
03.00.01 e que sub
bstitui a ve
ersão 3.00.00, nos com
mponentess organizaciional,
strutura, de
e represen
ntação de conceitos em saúde pela
de contteúdo e es
competê
ência abril de 2013. O compone
ente de seg
gurança e p
privacidade
e não
sofreu alteração, permanecen
ndo o da co
ompetência outubro de
e 2012.
A disponiibilização d
da nova ve
ersão não implica em
m alteraçã
ão do
prazo de implanta
ação. Fica mantido a data limite para ado
oção do Pa
adrão
m 30 de nov
vembro de 2013.
TISS em

VI
II.

Entidades de referência
a

ntidades de
e referência
a são aque
elas destina
adas a valid
dar propos
sições
2. As en
de alterações do
d Padrão T
TISS e dirimir dúvidas técnicas de questõe
es do
padrrão TISS.
3. A Ass
sociação Mé
édica Brasi leira (AMB) é a entidade de refferência para os
term
mos de medicina;
4. O Con
nselho Fede
eral de Odo
ontologia (C
CFO) é a entidade de referência para
os te
ermos de od
dontologia;;
5. A Agê
ência Nacional de V igilância Sanitária (A
ANVISA) é a entidad
de de
referrência para
a os term
mos de me
edicamento
os, materia
ais, prótes
ses e
órtes
ses;
6. A Con
nfederação Nacional d
de Saúde (C
CNS) é a entidade de referência para
os te
ermos de diárias, taxa
as e gases medicinais;
m
;
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7. A Soc
ciedade Bra
asileira de Informática em Saúd
de (SBIS) é a entidad
de de
referrência

parra

os

req
quisitos

de
d

segurança

e

p rivacidade

das

inforrmações.

VII
II.

Padrrão TISS

Finalida
ade
8. O Padrão TISS
T
comprreende as trocas do
os dados de
d atenção
o à saúde
e dos
b
beneficiários
s de Plano Privado de
e Assistênciia à Saúde,, com a fin alidade de: (RN
3
305)


padroniz
zar as açõ
ões adminis
strativas de
d verificaçção, solicitação,
autorização, cobra nça, demo
onstrativos de pagame
ento e recursos
as;
de glosa



subsidiar as açõe
es da ANS
S de avalia
ação e accompanham
mento
sistencial das operad oras de planos
econômico, financceiro e ass
s de assistê
ência à saúde; e
privados



ão à saúde
compor o registro eletrônico dos dados
s de atençã
e dos
beneficiá
ários de pla
anos privad
dos de assis
stência à sa
aúde.

z
Diretriz
9. O padrão TISS
T
tem por diretri z a intero
operabilidad
de entre o
os sistema
as de
in
nformação

em

saúde

nizados
precon

pela
p

Agênc
cia

Nacion
nal

de

Saúde
S

S
Suplementa
ar e pelo Ministério
M
d
da Saúde, e ainda a redução da
a assimetrria de
in
nformações
s para o beneficiário de plano privado
p
de assistênci a à saúde.. (RN
3
305)
10. A diretriz de interoperrabilidade d
do Padrão TISS
T
com os
o sistemass de inform
mação
e
em saúde da Agência Naciona
al de Saúd
de Suplem
mentar se aplica com
m os
s
seguintes siistemas:


Siste
ema de Reg
gistro de Pla
ano de Saú
úde (RPS)



Siste
ema de info
ormações d
de beneficiá
ários (SIB)



Siste
ema de Info
ormações d
de Produto (SIP)



Siste
ema de Do
ocumento d
de Informa
ações Perió
ódicas das Operadora
as de
Plano
os de Assis
stência à Sa
aúde (DIOP
PS)
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11. A diretriz de interoperrabilidade d
do Padrão TISS
T
com os
o sistemass de inform
mação
e
em saúde do Ministério
o da Saúde
e se aplica com
c
os seg
guintes siste
emas:


ema de Com
municação de informa
ações hospiitalares e a
ambulatoria
ais do
Siste
SUS (CIHA)



Siste
ema do Carrtão Nacion
nal de Saúde (CNS)



Siste
ema do Cad
dastro Nacio
ntos de Saú
úde (SCNES
S)
onal de Esttabelecimen



Siste
ema de info
ormações h
hospitalares
s do SUS (S
SIH)



Siste
ema de info
ormações a mbulatoria
ais do SUS (SIA)
(



Siste
ema de Morrtalidade (S
SIM)



Siste
ema de Nas
scidos Vivoss (SINASC))

Escopo
12. O Padrão TISS
T
abrange a troca
a de inform
mações de atenção à saúde entre os
s
seguintes ag
gentes da Saúde
S
Supllementar: (RN
(
305)


Operado
ora de Plano
os Privados
s de Assistê
ência à Saú
úde;



Prestado
or de Serviçços de Saúde;



Contrata
ante

de

Plano

Prrivado

de

Assistên
ncia

à

Saúde
S

familiar//individual, coletivo po
or adesão e coletivo e
empresarial;


Beneficiá
ário de Pl ano Privad
do de Assistência à Saúde ou
u seu
responsá
ável legal o
ou ainda te
erceiros forrmalmente autorizados por
ele;



de Saúde Suplementarr.
Agência Nacional d

13. O Padrão TISS refere--se às troca
as de dado
os decorrentes de açõe
es de atenç
ção à
s
saúde em beneficiário de plano p
privado de assistência
a
à saúde.
14. O Padrão TISS
T
abrange as troca
as dos dad
dos de aten
nção à saú
úde prestad
da ao
b
beneficiário de plano privado d
de assistên
ncia à saú
úde, gerad os na red
de de
p
prestadores
s de serviiços de s aúde da operadora de plano
os privados de
a
assistência à saúde. Entende-se ccomo rede de prestad
dores de se
erviços de saúde
s
d
da operadorra de plano
o privados d
de assistência à saúde
e: (RN 305))
I.

Rede

de
d

serviço
os

de

sa
aúde

contratada,

re
eferenciada
a

ou

credenciada, de forrma direta ou indireta
a; e
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II.

Rede prrópria da o
operadora; de entidad
de ou emp
presa controlada
pela

op
peradora;

de

ade
entida

ou

empresa

a
co
ontroladora

da

operadora e profisssional assalariado ou cooperado
c
da operado
ora.
O Pa
adrão TISS também abrange a trroca dos da
ados de ate
enção à saú
úde, gerado
os na
modalidade ree
embolso da
as despesass assistenc
ciais ao ben
neficiário d e plano privado
o envio de informação das operadoras de planos priv
vados
de assistência à saúde, no
ssistência à saúde parra a ANS. ((RN 305)
de as
15. O Padrão TISS
T
não abrange
a
o envio de informação
i
o do benefiiciário de plano
p
privado de assistência
a
à saúde p ara a opera
adora priva
ada de assiistência à saúde
s
c
com a finallidade de solicitação
s
de reembo
olso das de
espesas asssistenciais.. (RN
3
305)
16. O Padrão TISS
T
não abrange
a
oss dados re
eferentes aos eventoss de atenç
ção à
s
saúde oriundos de ress
sarcimento
o ao Sistema Único de Saúde. (R N 305)
17. É vedado às
à operado
oras de pla
ano privad
do de assis
stência à ssaúde alterar o
P
Padrão TISS
S. (RN 305))
18. É vedado às
à operadorras de plan
no privado de assistê
ência à saú
úde solicitar dos
d
demais age
entes da saúde suple
ementar o envio em papel do equivalentte ao
c
conteúdo trrocado via eletrônica no Padrão TISS, com certificado
o digital em
mitido
p
por Autorida
ade Certific
cadora cred
denciada junto à ICP-B
Brasil. (RN 305)
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Diagram
ma dos Co
omponente
es do Padr
rão TISS
O padrã
ão TISS é compostto por cinco componentes rep
presentados no
diagrrama abaix
xo, com as seguintes e
estruturas de
d organiza
ação.

Padrrão TISS - Compone
entes

Organizacional

Expo
osição
e His
stórico

Regras d
de
uso e de
atualizaç
ção

Contteúdo e
estrutura

Processos
e legendas

Plano de
contingência

Represen
ntação de
conce
eitos

TUSS eventos

TUSS itens

Comuniccação

Schemas
XML

V
Validação

Segurança e
privacidade

Re
equisitos
de
se
egurança
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Legislação
sob
bre
privaciidade

I
IX.

Com
mponente de
d Conteú
údo e Estru
utura

Definiçã
ão
19. O compone
ente de co
onteúdo e estrutura estabelece a arquitettura dos dados
d
u
utilizados nas
n
mensagens ele trônicas e nos formulários,

para cole
eta e

d
disponibilida
ade dos dad
dos de aten
nção à saúd
de.(RN 305
5)
Formato de apres
sentação
20. A apresenta
ação da arq
quitetura d
dos dados é feita pela
a lista de m
mensagens,, pelo
la
ayout dos formulários
f
e suas resspectivas le
egendas.
21. A
As legendas
s contêm os itens aba
aixo descrito
os:


O nom
me do term
mo é a cha
ave única de
d identifica
ação do me
esmo no pa
adrão
TISS;



O núm
mero do campo
c
na guia identtifica a posição do terrmo na guia em
papel;;



O nom
me do cam
mpo na gu
uia identific
ca como esttá impresso
o a identific
cação
do terrmo na guia
a em papel;;



O tipo
o de dado informa se
e o termo é representado por um
m campo do
o tipo
data, hora com sete
s
dígitoss para milissegundos, string ou n
numérico;



manho info
orma a qua
m
de dígitos/ca racteres pa
ara a
O tam
antidade máxima
repres
sentação do
o dado;



O form
mato inforrma a reprresentação do dado, em
e determ
minados tipo
os de
dados. Exemplo: DDMMAAA
AA para dattas ou HH:M
MM para ho
ora;



scrição do
o termo n
na legenda
a é um tex
xto com o significad
do do
A des
termo;



ndição de preenchim
mento identifica quando deve sser informa
ado o
A con
conteú
údo do term
mo.

22. A
As condiçõe
es de preen
nchimento d
da legenda são:
-

O
Obrigatório
: a situaçção na qu
ual o term
mo deve sser preenc
chido,
in
ncondiciona
almente;

-

Condicional: a situaçção de obrrigatoriedad
C
de de pre
eenchimentto do
termo está vinculada à ocorrência
a de uma determinada
d
a condição;
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-

O
Opcional:
a situação e
em que o agente
a
gera
ador da infformação define
d
s irá, ou nã
se
ão, informa
ar o conteúdo do dado
o.

Identifiicação do arquivo q ue dispõe o compon
nente
23. O nome do
o arquivo que dispõe
e a arquite
etura dos dados do Padrão TISS é
P
PadrãoTISS_
S_Conteudo
oeEstruturaA
AAAAMM.Z
ZIP, onde AAAAMM ind
dicam o ano e o
m
mês de início de vigên
ncia. O arqu
uivo está disponível no
o site da A
ANS no ende
ereço
w
www.ans.go
ov.br.
Process
sos padron
nizados no
o Padrão TISS
T
24. F
Fica vedada a exigência por p
parte das operadoras de plano
os privado
os de
a
assistência à saúde, em
e quaisqu
uer circunstâncias, o preenchim
mento do Có
ódigo
Internaciona
al de Doen
nças – CID nas guias de Troca de
d Informa
ações em Saúde
S
S
Suplementa
ar – TISS, em decorrrência de decisão ju
udicial. (IN
N DIDES 40
4 de
2
27/04/2010
0)

Os processo
os padroniz
zados no Pa
adrão TISS são:
25. O
1. Verifficação de elegibilidad
e
e
2. Auto
orização de procedime
entos
3. Cobrrança de se
erviços
4. Comunicação de internaçã
ão ou alta de
d beneficiá
ário
urso de glos
sa
5. Recu
6. Dem
monstrativos
s de retorno
o
7. Inforrmações pa
ara a ANS
8. Inforrmações pa
ara o benefficiário
9. Comprovante Presencial
P
abelecidas
s no padrã
ão TISS
Trocas de informações esta
Entrre operado
oras e pre
estadores de serviço
os de saúd
de
26. E
Entre opera
adoras e prestadores
p
s de serviços de saúde são p
padronizado
os os
s
seguintes processos:


E
de;
Verifficação de Elegibilidad



Auto
orização de procedime
entos;
26

Padrão TISS
T
- Com
mponente O
Organizacion
nal – maio 2013



Comunicação de internaçã
ão ou alta do
d beneficiá
ário;



erviços de ssaúde;
Cobrrança de se



Dem
monstrativos
s de retorno
o;



Recu
urso de glos
sa;



Comprovante presencial;
p

Entre
27. E

operradoras

e

prestado
ores

de

serviços
s

de

saúde,

os

proce
essos

p
padronizado
os para troc
ca eletrônicca de impla
antação obrrigatória sã o:


Cobrança de serv
viços de sa úde;



omente a mensagem
m
de
d lote de a
anexos);
Autorização de serviços (so



d retorno;;
Demonstrativos de



so de glosa
as;
Recurs

28. E
Entre

operradoras

e

prestado
ores

de

serviços
s

de

saúde,

os

proce
essos

p
padronizado
os para troc
ca eletrônicca de impla
antação opc
cional são:


Verific
cação de ele
egibilidade;;



Autorização de procedimenttos (exceto
o a mensagem de lote
e de anexos
s);



o ou alta do
o beneficiário;
Comunicação de internação

29. E
Entre

operradoras

e

prestado
ores

de

serviços
s

de

saúde,

os

proce
essos

p
padronizado
os para troc
ca em pape
el conforme
e o contrato
o entre as p
partes são:
 Comprova
ante presen
ncial;
 Cobrança de serviços de
co
omprovante
e de atendimento)

ssaúde

(Gu
uia

de

Trratamento

Odontológico–

Nos proces
ssos de implantação opcional não
n
há imp
posição de um agentte de
30. N
troca sobre o outro.
Os processos de imp
plantação o
opcional, qu
uando adotados pela
a operadora
a em
31. O
fo
ormato elettrônico, dev
verão ser o
os estabelecidos no Pa
adrão TISS..
Entrre operado
oras e ben
neficiários
s
32. E
Entre operradoras e beneficiár ios é pad
dronizado o processo
o de troca de
in
nformações
s da Saúde Suplementtar de:
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Envio
o de dados das operad
doras para os beneficiários;

33. A
As operadoras de plan
nos privado
os de assisttência à saúde e seuss prestadore
es de
s
serviços de saúde dev
vem dispon
nibilizar sem
m qualquerr ônus, as informaçõe
es de
d
dados de attenção à sa
aúde do Pad
drão TISS, solicitadas
s pelo bene
eficiário, po
or seu
responsávell legal ou ainda
a
por te
erceiros formalmente autorizado
os por eles. (RN
3
305)

oras e AN S
Entrre operado
34. E
Entre opera
adoras e a ANS
A
é padrronizado o processo de
d troca de informaçõe
es da
S
Saúde Suple
ementar de
e:


Inforrmações pa
ara a ANS;

35. O
Os dados do Padrão
o TISS se
erão envia
ados à AN
NS em co
onformidade ao
e
estabelecido
o nos comp
ponentes do
o Padrão TIISS. (RN 30
05)
36. O envio dos
s dados do
o padrão TIISS à ANS não exime
e as operad
doras de planos
p
privados de
e assistênc
cia à saúd
de da obrig
gação de apresentarr documenttação
c
comprobató
ória da ve
eracidade das inform
mações prrestadas,

bem como
o de

q
quaisquer outros
o
docu
umentos e informaçõe
es que a ANS,
A
vier a requisitar. (RN
3
305)
37. D
Devem ser informados os eventtos e despe
esas exclus
sivamente de beneficiários
q
que mantêm
m contrato com a ope radora de planos
p
de saúde,
s
inde
ependentem
mente
d
de comparttilhamento de risco/rrepasse con
ntinuado da assistênccia para outras
o
o
operadoras de planos de saúde.
Do prestador
p
solicitantte para o beneficiári
b
io
38. O prestadorr solicitante
e deve entrregar ao be
eneficiário, em papel, a solicitaçã
ão de
e
exames, te
erapias ou
u internaçã
ão mesmo
o quando houver en
ncaminham
mento
e
eletrônico da mesma para
p
a operradora.
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Lista de
e mensage
ens por prrocesso pa
adronizado
o
39. P
Processo de
d verifica
ação de ele
egibilidade
e do beneficiário.
1. Elegib
bilidade: é a mensag
gem enviad
da pelo pre
estador pa
ara a opera
adora
solicitando a situação
s
de
e determin
nado benefficiário juntto à opera
adora
nto aos seus direitos ccontratuais;;
quan
2. Respo
osta da elegibilidade: é a mensa
agem de re
esposta da operadora para
o prrestador, in
nformando a situaçã
ão do bene
eficiário qu
uanto aos seus
direitos contrattuais. Caso
o a respostta seja neg
gativa para
a o process
so de
va.
elegiibilidade, a operadora identificarrá o motivo da negativ

40. P
Processo de
d autorização de p rocedimen
ntos.
1. Solicittação de autorização:: é a mens
sagem enviada pelo p
prestador para a
operradora solic
citando auttorização para
p
realiza
ação de alg
gum serviç
ço de
saúd
de;
2. Autorrização de serviços:
s
é a mensagem de resp
posta da op
peradora para o
presttador a um
m pedido de autoriz
zação para execução de serviç
ço de
saúd
de;
3. Solicittação de sttatus de au
utorização: é a mensa
agem do p
prestador para a
operradora solic
citando um
ma resposta
a a uma solicitação
s
zação
de autoriz
envia
ada anterio
ormente;
4. Lote de anexos: é a men sagem do prestador para a op
peradora pa
ara o
o de solicittação de au
utorização de procedimentos de
e quimioterrapia,
envio
radio
oterapia e OPME. E a
ainda, o en
nvio do anexo de situ
uação inicial de
odon
ntologia se houver neccessidade do
d envio de
este anexo e em sepa
arado
da guia principa
al de cobra nça de odo
ontologia;
ção da auttorização é a mensag
gem da op
peradora pa
ara o prestador
5. Situaç
inforrmando se a autorizaçção do serv
viço de saúd
de foi ou nã
ão concedid
da ou
ainda
a, em análiise pela ope
eradora;
6. Receb
bimento an
nexos: é a mensage
em da ope
eradora pa
ara o prestador
forne
ecendo um
m protocolo
o de receb
bimento da mensage
em de lotte de
anex
xos.
7. Cance
elamento de guia: é a mensagem
m do presta
ador para a operadora
a que
solicita o cancelamento de
e uma guia enviada an
nteriormen te;

41. P
Processo de
d cobranç
ça de serv
viços de sa
aúde
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1. Cobrrança de gu
uias: é a m
mensagem do
d prestado
or para a op
peradora de um
lote de cobranç
ça dos serv iços de saú
úde realizad
dos;
ebimento de lote de ccobrança: é a mensagem da op
peradora pa
ara o
2. Rece
presttador com um protoccolo de recebimento do lote de
e cobrança
a dos
serviços de saú
úde enviado
o pelo presttador;
citação de status de p
protocolo: é a mensa
agem do p restador pa
ara a
3. Solic
operradora solicitando a situação do protocolo de um
m lote env
viado
anteriormente;
ação do prrotocolo: é a mensag
gem da op
peradora pa
ara o prestador
4. Situa
com a situação de um pro
otocolo com
m todas as guias
g
contid
das neste;
5. Canc
celamento de guia: é a mensag
gem do prestador pa
ara a opera
adora
que solicita o ca
ancelamentto de uma guia enviad
da anteriorrmente;
bo do canc
celamento de guia: é a mensag
gem da op
peradora pa
ara o
6. Recib
presttador com a confirma ção, ou não
o, do cance
elamento de
e uma guia
a.

42. P
Processo de
d comuniicação de internação
o ou alta de
d benefic
ciário
1. Comu
unicação de
e internaçã
ão/alta: é a mensag
gem do prrestador pa
ara a
operradora com
m a inform
mação a data
d
de internação o
ou alta de
e um
bene
eficiário;
2. Recibo de comunicação: é a mensage
em da operradora para
a o prestador de
a comunicaçção de inte
ernação ou alta de um
m beneficiário.
recebimento da
43. P
Processo de
d emissão
o de demo
onstrativo
os de retor
rno
1. Solic
citação de demonstra
ativo de retorno: é a mensagem
m do prestador
para a operad
dora solicittando o demonstrat
d
ivo de pa
agamento ou o
e de conta
a de um lote de co brança env
viado
demonstrativo de análise
inforrmando

o

número

do

protoc
colo,

gera
ado

pela

operadora,

de

recebimento do
o lote de co
obrança de guias;
monstrativos
s de reto rno: é a mensagem
m da ope
eradora pa
ara o
2. Dem
presttador envia
ando o de monstrativ
vo solicitado
o ou a infformação que
q
o
demonstrativo ainda não e
está dispon
nível.

44. P
Processo de
d recurso
o de glosa
1. Recurrso de glo
osa: é a mensagem
m do pres
stador para
a a opera
adora
ques
stionando a aplicação de uma glo
osa em sua cobrança;
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2. Receb
bimento do
o recurso d
de glosa: é a mensag
gem da op
peradora pa
ara o
presttador com um protoco
olo de rece
ebimento do
o recurso d
de glosa env
viado
pelo prestador;
3. Solicittação de status
s
de re
ecurso de glosa: é a mensagem
m do prestador
para a operado
ora solicita
ando resposta a um recurso de
e glosa env
viado
anteriormente;
osta ao re
ecurso de glosa: é a mensage
em da ope
eradora pa
ara o
4. Respo
presttador acata
ando, ou n
não, o recurso de glosa ou, ca
aso em análise,
envia
ando um no
ovo protoco
olo do rece
ebimento do
o recurso.

45. P
Processo de
d envio de
d dados p
para a ANS
S
-

Envio
o de dados
s à ANS: é a mensagem da op
peradora pa
ara a ANS com
envio
o de inform
mações do
os dados de
d atenção à saúde, realizados
s nos
bene
eficiários de
e planos de
e saúde, rec
cebidos pelas operado
oras;

1. Proto
ocolo de re
ecebimento : a respostta à mensagem de “En
dos à
nvio de dad
ANS””,

será

realizada
r

através

de
d

protoco
olo

de

re
ecebimento
o

de

inforrmações dado pelo Pro
ograma Tra
ansmissor de
d Arquivoss (PTA) da ANS.
A
2. Cron
nograma: os
o dados d
deverão serr enviados pelas ope
eradoras pa
ara a
ANS até o dia 25 do segu
undo mês subsequent
s
te ao períod
do informad
do.

46. P
Processo de
d envio de
d informa
ações para
a o benefic
ciário
1. Envio
o de dados
s ao beneficciário: é a definição de
d que info rmações de
evem
ser enviadas
e
pe
ela operado
ora aos ben
neficiários.

47. A comprova
ação de rec
cebimento d
das mensagens abaix
xo é realiza da pelo número
d
de protocolo
o gerado pela
p
operad
dora, seguid
do da relaç
ção dos nú
úmeros de guias
e
enviadas pe
elo prestado
or e do resspectivo nú
úmero de guia gerado pela opera
adora
q
quando for o caso.


agem de lotte guias
Mensa



Mensa
agem de lotte anexos



Mensa
agem de recurso de gllosas
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Vincula
ação entre as guias
48. A
Abaixo esttão listada
as as guia
as de cob
brança de serviços, solicitação
o de
a
autorização e de com
mprovante presencial utilizadas no Padrã
ão TISS e suas
p
possibilidades de vinculação com
m outras gu
uias de cob
brança e d e solicitaçã
ão de
a
autorização do padrão
o. O vínculo
o entre as guias será realizado p
pelo número da
g
guia atribuíd
do pelo pre
estador de sserviços.
Guia de
e Consulta
a



Uso::
- Utilizada
U
na cobrança d
de consulta
as.
Vinc
culação:
- Não
N
tem vin
nculação co
om outras guias.
g

Guia de
e SP/SADT
T




Uso::
- Utilizada
U
para solicitaçção de auto
orização e cobrança
c
de
e consultas
s com
p
procedimen
to e/ou desspesas.
- Utilizada
U
pa
ara a cob
brança dos
s serviços profission
nais, exames e
p
procedimen
tos realizad
dos em pac
ciente não internado o
ou em pacie
entes
in
nternados se
s realizado
o por serviç
ço terceirizado.
- Caso
C
seja necessário
n
cobrar em separado os honorárrios de mé
édicos
o outros profissionais
ou
p
s (anestesistas, auxiliiares etc) d
decorrentes
s dos
p
procedimen
tos discrim
minados na guia de SP
P/SADT, de
eve ser usa
ado o
q
quadro
que
e identificca os pro
ofissionais informand
do o Grau
u de
P
Participação
o de cada p
profissional no atendim
mento.
Vinc
culação:
- O campo “3
3-Número d
da Guia Principal” só deve ser u
utilizado para se
referenciar a uma guia
nternação o
a de Solicitação de In
ou à outra guia
d SP/SADT
de
T.
esas ocorridas durante o proced
dimento de
A cobrança
a das despe
everá
s
ser
feita pe
elo anexo d
de outras despesas. Neste caso
o, no anex
xo de
o
outras
desp
pesas, deve
e-se informar o numero da guia de SP/SAD
DT no
c
campo
“2-N
Número da G
Guia Refere
enciada”.
- As
A
despes
sas com materiais, medicam
mentos, a luguéis, gases
g
m
medicinais,
taxas dive
ersas e OP
PME, decorrentes do s atendime
entos
in
nformados na guia de
e SP/SADT, deverão se
er detalhad
das no anex
xo de
O
Outras
Des
spesas, cujjo campo “2-Número da Guia
a Referenc
ciada”
c
conterá
o nú
úmero da g
guia de SP//SADT onde
e foi feita a cobrança.
- As
A solicitaçõ
ões de OPM
ME, Quimio
oterapia e Radioterap
pia, decorre
entes
d
dos
atendim
mentos info
ormados na
a guia de SP/SADT de
everão ser feitos
f
a
através
de seus respe
ectivos anex
xos, cujo campo
c
“3-N
Número da Guia
R
Referenciad
a” conterá o número da guia de
e SP/SADT onde foi fe
eita a
s
solicitação.
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Solicita
ação de Internação


Uso::
- Utilizada
U
pa
ara solicita ção de au
utorização de
d internaçção em re
egime
h
hospitalar
e hospital-d ia.



Vinc
culação:
- É a guia que deve ser referrenciada pela guia d
de Resumo de
Internação.
- É a guia que
e pode ser referenciad
da pela guiia de Hono rário Indiviidual,
a
anexo
de so
olicitação d
de OPME, anexo de so
olicitação d
de quimiote
erapia
e anexo de solicitação de radioterapia.

Resumo
o de Inter
rnação


Uso::
- Utilizada
U
pa
ara a cob
brança de internação
o em reg ime hospitalar,
h
hospital-dia
ou domicilliar.
- A cobrança de honorárrios dos pro
ocedimento
os e exame
es, bem com
mo as
O
OPM
deverá
á ser realiza
ada por me
eio da guia de Resumo
o de Intern
nação
q
quando
efettuados dire
etamente pe
elo hospital.



Vinc
culação:
- O campo “3
3-Número d
da Guia de Solicitação
o de Intern ação” conterá o
n
número
da
a guia de Solicitaçã
ão de Intternação q
que origino
ou a
c
cobrança.
- As
A despesas
s com matteriais, med
dicamentos
s, aluguéis,, gases e taxas
t
d
diversas
e OPME, d
decorrentes
s dos ate
endimentoss deverão ser
d
detalhadas
no Anexo d
de Outras Despesas,
D
cujo campo
o “2-Número da
G
Guia
Referenciada” cconterá o número da guia d
de Resumo
o de
Internação.
- Caso
cobrar em separado os honorárrios de mé
C
seja necessário
n
édicos
o de outro
ou
os profissio
onais, deve
e ser usada uma guiia de Hono
orário
Individual in
ndependentte para cad
da profissio
onal. Para v
vinculá-la à guia
q
que
a orig
ginou será necessário que cam
mpo “2-Nú
úmero da Guia
R
Referenciad
a” conten
nha o número da guia de Solicitação
o de
Internação.

Solic
citação de
d
Trattamento

Prorro
ogação

d
de

Intern
nação

ou

Complem
mentação
o

do





Uso::
- Deve
D
ser uttilizada para
a solicitaçã
ão de prorro
ogação de internação e de
n
novos
proce
edimentos.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Número da Guia de
e Solicitação de Intern
nação” dev
ve ser
in
nformado o número da guia inicial de solicitação da intern
nação
m
mesmo
que já tenha ssido efetuad
da alguma cobrança u
utilizando a guia
d Resumo de Interna ção.
de
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dividual
Honorário Ind


Uso::
- Utilizada
U
para a cobran
nça de honorários dire
etamente p
pelo profissiional.



Vinc
culação:
- A guia de Honorário Individual só pode ser vincullada à guiia de
S
Solicitação
de
d Internaçção.

a de Tratam
mento Od
dontológico
o
Guia


Uso::
- Utilizada
U
pa
ara a cobra
ança, solicitação de autorização
a
o de tratam
mento
o
odontológico
o e pode sser utilizada
a para com
mprovação de presenç
ça do
b
beneficiário
.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Númerro da Guia
a Principall” deve se
er informado o
n
número
de outra guia de tratame
ento odonto
ológico qua
ando a cobrrança
o solicitaçã
ou
ão de autorrização for continuidad
de de uma guia já env
viada
p
para
cobran
nça.

xo de Outr
tras Despe
esas
Anex


Uso::
- Utilizada
U
para a cob
brança de despesas com gasses medicinais,
m
medicament
tos, mate
eriais, OP
PME, taxas, alugué
éis e diá
árias,
d
decorrentes
s dos atend
dimentos realizados na
n guia de
e SP/SADT e na
g
guia
de Resumo de Intternação.



Vinc
culação:
- No
N campo “2-Número
“
o da Guia Referenciad
da” deve sser informa
ado o
n
número
da guia de SP//SADT ou de
d Resumo de Interna
ação vincula
ada a
e
esta
guia.
- Este
E
anexo não tem n
número pró
óprio de guia, ou sejja, sempre está
v
vinculada
a uma guia rreferenciad
da.

xo de Soliicitação de
e OPME
Anex


Uso::
- Utilizada
U
na
a solicitaçã
ão de auto
orização pa
ara utilizaçção de órtteses,
p
próteses
e materiais
m
esspeciais.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Número
o da Guia Referenciad
R
da” deve sser informa
ado o
n
número
da guia de sol icitação da internação
o ou da gui a de SP/SA
ADT a
q
qual
o anexo está vincculado.

xo de Soliicitação de
e Quimiote
erapia
Anex
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Uso::
- Utilizada
U
na
a solicitação
o de autorização para
a utilização
o de tratam
mento
q
quimioteráp
pico.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Número
“
o da Guia Referenciad
R
da” deve sser informa
ado o
n
número
da guia de sol icitação da internação
o ou da gui a de SP/SA
ADT a
q
qual
o anexo está vincculado.

xo de Soliicitação de
e Radioterrapia
Anex


Uso::
- Utilizada
U
na
a solicitação
o de autorização para
a utilização
o de tratam
mento
d radiotera
de
apia.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Número
o da Guia Referenciad
R
da” deve sser informa
ado o
n
número
da guia
g
de sollicitação da
a internação
o ou da guia
ia de SP/SA
ADT a
q
qual
o anex
xo está vincculado.

xo de Guia
a de Trata
amento Od
dontológic
co – Situaç
ção Iniciall
Anex


Uso::
- Utilizada
U
pa
ara inform
mar a situação inicia
al do paciiente ante
es da
realização do
d tratamen
nto odontológico.



Vinc
culação:
- No
N campo “3-Número
“
da Guia Prrincipal de Tratamento
o Odontoló
ógico”
d
deve
ser infformado o número da
a guia de tratamento
t
o odontológ
gico a
q
qual
o anexo está vincculado.

a de Comp
provante Presencial
P
Guia


Uso::
- Utilizada
U
para comprov
vação da presença
p
do
o beneficiárrio no prestador
e referida data atrav
em
vés de sua assinatura.
a



Vinc
culação:
- No
N campo “14 – Núm
mero da gu
uia principal” deve sser informa
ado o
n
número
da guia prin
ncipal onde
e será cobrado o a
atendimento ao
b
beneficiário
.
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X.

Com
mponente de
d Repres
sentação de
d Conceito
os em Saú
úde

Definiçã
ão
49. O compone
ente de rep
presentação
o de conceiitos em saú
úde estabe
elece o conjunto
d
de

termos

para

ide
entificar

o
os

eventos
s

e

itens assistencciais

da saúde
s

s
suplementar, consolidados na Te
erminologia
a Unificada da Saúde
e Suplemen
ntar T
TUSS. (RN 305)
3
50. N
No uso dos termos, as operadorras de planos privados
s de assistê
ência à saú
úde e
o
os prestado
ores de serviços de
e saúde devem obrigatoriamen
nte atende
er as
n
normas de aplicabilida
a
de vigente
es e definida
as pelos órrgãos que rregulamenttam o
e
exercício prrofissional, pela Agên
ncia Nacion
nal de Vigilância San
nitária e de
emais
ó
órgãos do Ministério
M
da
a Saúde.(R
RN 305)
51. C
Compete à ANS estabe
elecer a TU
USS e suas posteriores
s atualizaçõ
ões. (RN 30
05)
sentação
Formato de apres
52. T
Todas as terminolog
gias do Pa
adrão TISS
S são disponibilizada
as em tabelas
c
contendo:


go do termo: codificaçção numérica atribuída pela ANS
S;
códig



term
mo: texto de
e identificaçção do term
mo;



a do termo
desc
crição do termo: é um texto com a descrição detalhada
o;



data de início de vigênc ia: informa
a a data a partir da
a qual iniciiou a
dade do termo no pad rão TISS;
valid



data de fim de vigência: in
nforma a última data de validade
e do termo;



ação do terrmo: inform
ma a data a partir da qual
data limite para implanta
es de troca de informa
ações deve
erão utilizarr o termo.
todos os agente

nente
Identifiicação do arquivo q ue dispõe o compon
53. O

nome

do

arquivo

que

dispõe

tabelass

as
s

TUSS

é

P
PadrãoTISS_
S_RepresentaçãodeCon
nceitosAAA
AAMM.ZIP, onde AAAA
AMM indica
am o
a
ano e o mês de início de vigênci a do componente de representa
ação e conc
ceitos
e
em

saúde..

O

arquivo

está

disponível

no

site

da

ANS

no

ende
ereço

w
www.ans.go
ov.br.
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Controlle de alter
ração das tterminologias
54. A
As alterações nas term
minologias unificadas da saúde suplementa
s
ar (TUSS) estão
e
d
dispostas na planilha eletrônica “Padrão TISS
T
_histó
órico TUSS_
S_AAAAMM.ZIP”,
o
onde AAAAMM indicam
m o ano e o mês de
e início de vigência. O arquivo está
d
disponível no
n site da ANS no e
endereço www.ans.go
w
ov.br e posssui a seg
guinte
e
estrutura:
C
da terminologia
a
a. Código
b. Nome
N
da terminologia
c. Código
C
do termo
d. Termo
T
e. Data
D
de iníc
cio de vigên
ncia
f.

D
Data
de fim de vigênciia

g. Data
D
de fim de implan tação
h. Tipo
T
de ação
55. IInclusão de
e termos.
Q
Quando é in
ncluído um termo em uma das ta
abelas de te
erminologia
a, os campo
os
d
data início de
d vigência, data fim d
de vigência
a e data fim
m de implan
ntação são
p
preenchidos
s conforme abaixo:


Data de início de v
vigência - primeiro dia do mês su
ubsequente à
disponib
bilização da versão do componen
nte de repre
esentação de
d
conceito
os em saúde
e;



Data de fim de vigê
o preenchida;
ência - não



Data de fim de imp
plantação - preenchida
a conforme
e o estabele
ecido
- mínimo
o de 3 messes da data de início de
d vigência..

N
Na tabela de
e histórico das termin
nologias, é incluído um
m registro d
do termo co
om a
c
coluna Tipo de Ação = Incluído.
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56. A
Alteração de termos.
Q
Quando é alterado um termo em uma das tabelas de terminologi
t
a, os camp
pos
d
data início de
d vigência, data fim d
de vigência
a e data fim
m de implan
ntação são
p
preenchidos
s conforme abaixo:


Data de início de vigê
ência - prim
meiro dia do
o mês subssequente à
zação da ve
ersão do co
omponente de represe
entação de
disponibiliz
conceitos em
e saúde;



Data de fim
m de vigên cia - não preenchida;



Data de fim
m de impla ntação – mantém
m
a data origina
al da
implantaçã
ão do códig
go.

s são incluíd
dos dois reg
gistros, sen
ndo o
Na tabella de histórrico das terrminologias
primeiro com a Data de fim
m de vigên
ncia igual ao
o dia anterior ao início
o da vigênc
cia do
stro com a alteração e o Tipo de Ação igual a “Inativad
do por alterração”.
regis
undo registro identifica
ando a alte
eração realizada com T
Tipo de Açã
ão
E o segu
iguall a “Alterad
do”.

d termos
57. IInativação de
Q
Quando é in
nativado um
m termo em
m uma das tabelas de terminolog
gia, os campos
d
data início de
d vigência, data fim d
de vigência
a e data fim
m de implan
ntação são
p
preenchidos
s conforme abaixo:


Data de início de viigência – mantida
m
a data já existtente;



Data de fim de vigê
ência –
1‐ Para os termo
os vinculados à ANVIS
SA, será a d
data de
ina
ativação do
o registro na
a ANVISA;
2‐ Para os termo
os não vinc
culados e que façam p
parte do
com
mponente d
de comunic
cação, a data de fim d
de vigência será
a data
d
de iníccio do comp
ponente de comunicaçção;
3‐ Para os termo
os não vinc
culados à ANVISA e qu
ue não faça
am
parte do com ponente de
e comunicação, a data
a de fim de
vig
gência será de, no mín
nimo, 3 me
eses após a
dis
sponibilizaçção da versã
ão do comp
ponente de
e representa
ação
de conceitos em saúde



Data de fim de imp
plantação – não preenchida - a d
data de
implanta
ação origina
al estará disponível ap
penas no hiistórico das
s
terminologias.
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Na tabella de histórrico das terrminologias
s é incluído um registrro com Tipo
o de
Ação
o igual a “In
nativado”.

e terminollogias
Lista de
58. O compone
ente de re
epresentaçã
ão de conceitos de saúde é ccomposto pelas
ta
abelas abaixo listadas
s com seuss respectivo
os códigos de identificcação no pa
adrão
T
TISS.

Có
ódigo da ta
abela

Nom
me da Tabe
ela

18

Diáriias, taxas e gases medic
cinais

19

Mate
eriais e órtesses, próteses
s e materiais
s especiais ( OPME)

20

Medicamentos

22

Proce
edimentos e eventos em
m saúde

23

Caráter do atend
dimento

24

Código brasileiro
o de ocupaçã
ão (CBO)

25

Código da despe
esa

26

Cons
selho profisssional

27

Débitos e crédito
os

28

Denttes

29

Diagnóstico por imagem

30

Escala de capaci dade funcion
nal (ECOG - Escala de Z ubrod)

31

Estad
diamento do
o tumor

32

Faces do dente

33

Finallidade do tra
atamento

34

Form
ma de pagam
mento

35

Grau
u de participa
ação

36

Indic
cador de acid
dente

37

Indic
cador de déb
bito ou crédito

38

Mens
sagens (glossas, negativa
as e outras)

39

Motiv
vo de encerrramento

40

Orige
em do eventto de atençã
ão à saúde

41

Regime de intern
nação
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42

Regiões da boca

43

Sexo
o

44

Situa
ação inicial d
do dente

45

Statu
us da solicita
ação

46

Statu
us do cancellamento

47

Statu
us do protoccolo

48

Técn
nica utilizada
a

49

Tipo de acomoda
ação

50

Tipo de atendime
ento

51

Tipo de atendime
ento em odo
ontologia

52

Tipo de consulta

53

Tipo de demonsttrativo

54

Tipo de evento d
de atenção à saúde

55

Tipo de faturame
ento

56

Tipo de guia

57

Tipo de internaçã
ão

58

Tipo de quimiote
erapia

59

Unidade da fede ração

60

Unidade de med ida

61

Via de
d acesso

62
63

Via de
d administrração
Grup
pos de proce
edimentos e itens assiste
enciais para envio para
ANS

64

Form
ma de envio d
de procedim
mentos e iten
ns assistencia
ais para ANS
S

87

Tabe
elas de domíínio

00

Tabe
ela própria d as operadorras

90

Tabe
ela própria d as operadorras para paco
otes de odon
ntologia

98

Tabe
ela própria d as operadorras para paco
otes de med
dicina

a operado
ora
Tabela própria da
59. À operadora
a de planos
s privados de assistên
ncia à saúd
de é faculta
ado estabellecer,
e
em tabela própria,
p
o código
c
para
a um termo
o não consttante nas te
erminologia
as de
p
procedimentos e eve
entos em saúde; medicament
m
os; materriais e órtteses,
p
próteses e materiais
m
especiais e d
diárias, tax
xas e gases medicinaiss. (RN 305))
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60. A operadorra de plano
os privadoss de assisttência à sa
aúde, imed iatamente após
e
estabelecer o código de
d um term
mo em tabe
ela própria, deverá so
olicitar à ANS
A
a
in
nclusão do mesmo na TUSS. (RN
N 305)
61. À operadorra de plan
nos privado
os de assistência à saúde é vedado manter
v
vigente, em
m tabela própria, códi go para um
m termo co
onstante na
a TUSS, fin
ndo o
p
prazo de im
mplantação. (RN 305)
62. A operadorra não pod
derá utiliza r um códig
go próprio na troca de informa
ações
q
quando este
e termo estiver contid
do na TUSS
S e sua datta limite pa
ara implanttação
já
á estiver ve
encida.
63. A
As tabelas próprias para
p
registrro dos termos estabelecidos pe
elas operad
doras
s
são:

64. O



0
00-Tabela
própria
p
das operadoras



9
90-Tabela
própria
p
para
a pacotes de
d odontolo
ogia



9
98-Tabela
própria
p
para
a pacotes de
d medicina
a

código

criado

em
m tabela

própria da
d

operado
ora

deve

ser

atrib
buído,

p
preferencialmente, inic
ciando com
m os dois díígitos do có
ódigo da tab
bela de dom
mínio
d
definido no padrão TIS
SS a que se
e refere o te
ermo.
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X
XI.

Com
mponente de
d Segura
ança e Priv
vacidade

Definiçã
ão
65. O compone
ente de segurança e p
privacidade estabelece
e os requisiitos de protteção
d
dos dados de
d atenção à saúde. (R
RN 305)
66. O padrão de
d seguran
nça e priva
acidade vis
sa assegurrar o direitto individua
al ao
s
sigilo, à privacidade e à confide ncialidade dos dados de atençã
ão à saúde. (RN
3
305)
67. O padrão de seguranç
ça e privac idade base
eia-se no sigilo profisssional e seg
gue a
le
egislação vigente no país.
p
(RN 3
305)
68. A
As operado
oras de planos priva
ados de as
ssistência à saúde d
deverão manter
p
protegidas as informações ass istenciais oriundas do
d Padrão TISS, qu
uando
a
acompanhadas de dad
dos que po
ossibilitem a sua indiv
vidualização
o, não pod
dendo
a
as mesmas
s serem divulgadas
d
cidas a te
erceiros, sa
alvo em casos
c
ou fornec
e
expressame
ente previsttos na legisslação vigen
nte no país
s. (RN 305)
Formato de apres
sentação
69. A apresentação do componente
e de segurrança e prrivacidade é uma listta de
requisitos co
ontendo:


Identificação do
o requisito;;



crição do re
equisito; e
Desc



Cond
dição de utilização do requisito.

70. A
As condiçõe
es de utiliza
ação dos re
equisitos de
e segurança
a e privacid
dade são:


Obrig
gatório;



Opcional; e



omendado.
Reco

Identifiicação do arquivo q ue dispõe o compon
nente
71. O

nome

d
do

arquivo

que

disspõe

os
todo

os

requisitos

e
de

seguranç
ça

é

P
PadrãoTISS_
S_Seguranç
çaAAAAMM. ZIP, onde AAAAMM indicam o a
ano e o mê
ês de
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in
nício de vig
gência do componente
c
e de segura
ança e priv
vacidade, e está dispo
onível
n
no site da ANS
A
no endereço www
w.ans.gov.b
br.
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XI
II.

Com
mponente de
d Comun icação

Definiçã
ão
72. O componente de comunicaçã
c
ão estabellece os meios
m
e o
os métodos de
c
comunicação das men
nsagens ele
etrônicas de
efinidas no componen
nte de contteúdo
e estrutura. (RN 305)
73. O padrão de
d comunic
cação adotta a lingua
agem de marcação
m
d
de dados XML
X
E
Extensible Markup
M
Lan
nguage. (RN
N 305)
74. A
As operado
oras de pla
anos privad
dos de ass
sistência à saúde dev
vem disporr aos
p
prestadores
s de sua rede de serv
viço de saúd
de as tecno
ologias de w
webservic
ces e
d
de portal, para a tro
oca dos da
ados de atenção à saúde
s
presstada nos seus
b
beneficiários de planos
s privados d
de assistên
ncia à saúde
e. (RN 305))
75. O
Os prestado
ores de serrviços de sa
aúde têm a prerrogativa de esco
olher a form
ma de
c
comunicação para a trroca eletrôn
nica, entre webservic
ces ou porttal. (RN 305)
76. O portal corporativo na
n Internett em sua área destina
ada à rede credenciad
da da
o
operadora de
d planos privados
p
de
e assistênc
cia à saúde
e deverá d isponibiliza
ar, de
fo
orma atualizada, orientações so bre o proce
esso de imp
plantação d
do Padrão TISS,
T
d
denominado
o ‘Portal TIS
SS’. (RN 19
90)

77. N
No

Portal

TISS

de
everão

esttar

dispon
níveis,

con
nsiderando

os

requisitos

e
estabelecido
os no com
mponente de segura
ança e privacidade do padrão
o, no
m
mínimo: (RN
N 305)
I - as ins
struções pa
ara implanttação e utilização do Padrão
P
TISS
S;
II - nom
me do Coordenador T
TISS e de seu suplen
nte com infformações para
conta
ato telefônico e por co
orreio eletrrônico;
e
do
os webserrvices disponibilizados pela operradora de plano
p
III - o endereço
priva
ado de assistência à saúde;
m
ad e downlload de arq
quivos;
IV - os mecanismo
s de uploa
V - a entrada de da
ados para o processo de cobranç
ça de serviçços de saúd
de do
Padrrão TISS; e
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VI - o atalho
a
para acesso ao
o conteúdo sobre o Pa
adrão TISS
S disponibilizado
pela ANS.
78. A entrada de
d dados disponibiliza
d
ada no porrtal para o processo de cobranç
ça de
s
serviços de saúde do Padrão
P
TIS S, deve conter a mesma sequen
ncia dos campos
c
conforme diisponibilizada nas guia
as que faze
em parte do
o Plano de Contingênc
cia.
79. Q
Qualquer so
olução tecn
nológica pod
derá ser uttilizada desde que con
nsiga atender na
ín
ntegra as normas
n
de todos
t
os co
omponentes
s do padrão
o TISS. (RN
N 305)
80. N
Na ocorrênc
cia de interrupção do
o serviço de
e troca eletrônica de informaçõe
es de
a
atenção à saúde,
s
os agentes
a
de
e trocas de informações na Saúd
de Suplementar
d
deverão utilizar o esta
abelecido n
no Plano de
e Contingência do Pa
adrão TISS. (RN
3
305)
81. A

interrupção

do

serviço
s

de
e

troca

eletrônica

não

pode

importarr

em

d
descontinuid
dade no ate
endimento assistencia
al ao beneficiário de p
plano privad
do de
a
assistência à saúde, devendo
d
oss agentes garantir
g
a segurança
s
e a privacidade
d
dos dados. (RN 305)

Formato de apres
sentação
82. O compone
ente de comunicaçã
c
ão é apres
sentado na
a forma d
de arquivo
os de
s
schemas XM
ML e descritores WSD L que deve
em ser utilizados para
a gerar e va
alidar
o
os arquivos de dados para
p
troca e
eletrônica de
d informaç
ções do pad
drão.
83. O conjunto de arquivo
os de schem
mas XML pa
adronizados
s são os seg
guintes:


tissS
SimpleTypesV3_00_01
1.xsd=arquivo

conte
endo

os

tipos

mples
sim

utiliz
zados no pa
adrão;


01.xsd=arq
tissC
ComplexTyp
pesV3_00_0
quivo contendo os tiipos compostos
utiliz
zados no pa
adrão;



tissG
GuiasV3_00
0_01.xsd= arquivo co
ontendo os
s tipos que
e identificam as
guias
s utilizadas
s no padrão
o;



tissV
V3_00_01.x
xsd=

arqu
uivo

conte
endo

a

estrutura

principal

das

mensagens do padrão;
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tissW
WebServicesV3_00_01
1.xsd= arq
quivo conttendo a estrutura
e
d
das mensa
agens
utiliz
zadas nos webservices
w
s;


tissA
AssinaturaD
Digital_v1.0
01.xsd

e

xmldsig-core-sche
ema.xsd=

são

arquivos utiliza
ados na deffinição da assinatura digital nass mensagen
ns de
cobrança de serviços presstados do padrão;


Monitorame
entoV3_00_
_01.xsd= arquivo
a
con
ntendo a e strutura pa
ara o
tissM
envio
o de inform
mações das operadoras para a AN
NS;

84. O
Os arquivos
s abaixo são utilizadoss para defin
nir os webservices do padrão:


tissC
CancelaGuia
aV3_00_01 .wsdl



tissC
Comunicaca
aoBeneficia rioV3_00_0
01.wsdl



tissL
LoteAnexoV
V3_00_01.w
wsdl



tissL
LoteGuiasV3
3_00_01.w sdl



tissR
RecursoGlos
saV3_00_0 1.wsdl



tissS
SolicitacaoD
DemonstrattivoRetorno
oV3_00_01..wsdl



tissS
SolicitacaoP
ProcedimenttoV3_00_0
01.wsdl



tissS
SolicitacaoS
StatusAutorrizacaoV3_0
00_01.wsdl



tissS
SolicitacaoS
StatusProtoccoloV3_00_
_01.wsdl



tissV
VerificaElegibilidadeV3
3_00_01.ws
sdl



tissS
SolicitacaoS
StatusRecurrsoGlosaV3_00_01.ws
sdl

Identifiicação do arquivo q ue dispõe o compon
nente
85. O nome do
d
arquivo
o que disspõe todos
s os sche
emas XML

do padrã
ão é

P
PadrãoTISS_Comunica
açãoxxxxxx
x.ZIP, onde
e xxxxxx in
ndica o núm
mero da ve
ersão
d
do compone
ente de comunicação . O arquivo está disp
ponível no site da AN
NS no
e
endereço ww
ww.ans.gov
v.br.
Validaç
ção dos arq
quivos XM
ML
86. T
Todos os arquivos
a
co
om as defin
nições do padrão
p
enc
contram-se
e disponíveis no
s
site da ANS, no endere
eço www.an
ns.gov.br.
M
HASH MD-5
87. U
Um hash é uma sequ
uência de b
bits gerada por um allgoritmo de
e dispersão
o que
p
permite a visualização
v
o em letrass e números, represe
entando 1//2 byte cad
da. O
c
conceito teó
órico diz qu
ue “hash é a transform
mação de uma
u
grande
e quantidad
de de
in
nformações
s em uma pequena
p
qu
uantidade de
d informaç
ções”.
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Essa sequência
a busca id
dentificar um arquiv
vo ou info
ormação u nicamente.. Por
mplo,
exem

uma
a

mensage
em

de

co
orreio

eletrônico,

uma
u

senha
a,

uma

chave
c

criptográfica ou
u mesmo um
u arquivo
o. É um mé
étodo para transform ar dados de
d tal
ma que o resultado seja quase
e exclusivo
o. Além disso, funçõ
ões usadas
s em
form
criptografia garrantem que
e não é po
ossível a pa
artir de um
m valor de hash retornar à
ginal.
inforrmação orig
Como a sequência do ha
ash é limita
ada, muita
as vezes nã
ão passand
do de 512 bits,
es (sequên
ncias iguaiss para dad
dos diferentes). Quan
nto maior for a
existtem colisõe
dificu
uldade de se
s criar colisões intenccionais, me
elhor é o alg
goritmo.
Uma função de
e hash recebe um valo
or de um determinado
o tipo e rettorna um có
ódigo
uanto o ide
eal seria ge
erar identificadores únicos
ú
para
a os valore
es de
para ele. Enqu
entra
ada, isso normalmentte não é po
ossível: na maioria do
os casos, o contra-dom
mínio
de n
nossa funçã
ão é muito
o menor d
do que o seu
s
domíniio, ou seja
a, x (o tip
po de
entra
ada) pode assumir
a
um
ma gama m
muito maior de valores do que ha sh(x).
O M
MD5 (Mess
sage-Digestt algoritm 5) é um
m algoritmo
o de hash
h de 128 bits
unidirecional desenvolvido
o pela RSA
A Data Sec
cutiry Inc.,, descrito n
na RFC 13
321 e
zado em so
oftwares co
om protoco
olo ponto-a
a-ponto, ve
erificação d
de integrida
ade e
utiliz
login
ns.
Por ser um algoritmo un
nidireciona l, um hash MD5 não pode se
er transform
mado
amente no texto que
e lhe deu o
nova
origem. O método de verificaçção é feito pela
comp
paração de
e das duas hash (um a da base de dados e a outra da tentativ
va de
login
n).
O MD5 também
m é usado para verifficar a integridade de
e um arquiv
vo através
s, por
mplo, do prrograma md
d5sum que
e cria a hash de um arrquivo. Isto
o pode se tornar
exem
muitto útil parra downloa
ads de grrandes arquivos e para
p
progra
amas P2P que
cons
stroem o arrquivo atrav
vés de peda
aços e estã
ão sujeitos à corrupção
o dos mesm
mos.
TISS o cálcu
ulo do hash
h deve conssiderar ape
enas a conc
catenação d
do conteúdo
o das
No T
tags desprezan
ndo as tags
s XML prop
priamente ditas.
d
O co
onteúdo dass tags deve ser
conc
catenado e considerad
do de form a literal, desde o prim
meiro caraccter à esqu
uerda
até o último ca
aracter à direita, sem
m qualquer inserção, supressão,
s
modificaçã
ão ou
ajustte, respeita
ando maiús
sculas e m
minúsculas, pontuação, acentuaçção e carac
cteres
espe
eciais,

mes
smo

invisííveis

que

mente
eventualm

exis
stam(CR,LF
F,tabs

etc).

O

enco
oding a ser utilizado se
erá sempre
e o ISO-885
59-1.
O ep
pílogo das mensagen
ns TISS co
ontém o hash
h
das informaçõe
i
es. Esse ca
ampo
conté
ém o hash apenas do
os valores contidos nas transaçõ
ões, não in
ncluindo as tags
XML.. O objetiv
vo do hash é garan
ntir que o dado, uma vez grav
vado, não seja
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alterrado. O has
sh de uma transação deve conte
er, em hexadecimal, a representtação
MD5 dos valorres contido
os na transsação, justtapostos, lidos da essquerda pa
ara a
direitta. Não devem ser incluídos no cálculo os nomes dos elem
mentos ou
u dos
atrib
butos da tra
ansação.
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Lista de
e mensage
ens
88. L
LoteGuias: Apresenttação de cobrança de consulttas, sp/sad
dt, resumo de
in
nternação, honorário individual e odontolog
gia.
89. L
LoteAnexo
os: Aprese
entação do
o anexo de
e situação inicial de
e odontolog
gia e
s
solicitação de
d autorização de trattamento de
e quimiotera
apia, radiotterapia e OPME.
90. S
Solicitacao
oDemonstrativoReto
orno: Solic
citação de demonstra
ativo de an
nálise
d
de conta de
e medicina, demonstra
ativo de pag
gamento de
e medicina e odontolo
ogia.
91. S
Solicitacao
oStatusPro
otocolo: S
Solicita informação de lote de cob
brança rece
ebido
p
pela operadora.
92. S
Solicitacao
oStatusRecursoGlos
sa: Solicita
a informaçã
ão sobre re
ecurso de glosa
e
enviado pelo
o prestador à operado
ora.
93. S
Solicitacao
oProcedim
mento: Soliicitação de autorizaçã
ão de serviiços de sp//sadt,
in
nternação, prorrogaçã
ão de intern
nação e tratamento em
m odontolo
ogia.
94. S
SolicitaSta
atusAutoriizacao: S
Solicita sta
atus sobre pedido

zação
de autoriz

recebido pela operadora
VerificaEle
egibilidade
e: Solicita
a informaç
ção sobre a elegibiilidade de um
95. V
b
beneficiário da operadora.
96. C
CancelaGu
uia: Envia solicitação
s
d
de cancelam
mento de uma
u
ou maiis guias.
97. C
Comunicac
caoInterna
acao: Env
via comunicado de in
nternação ou alta de
e um
b
beneficiário.
98. R
RecursoGlosa: Envia
a recurso so
obre glosa ocorrida em
m um lote ou em guia
as do
p
prestador.
99. R
Recebimen
ntoLote: Envia
E
um prrotocolo de
e recebimen
nto de um llote de guia
as de
c
cobranças enviado
e
pelo prestado r.
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100. Recebime
entoAnexo
o: Envia u
um protoco
olo de recebimento de um lotte de
a
anexos enviiado pelo prestador.
101. Recebime
entorecurs
soGlosa: E
Envia um protocolo
p
de recebime
ento do recurso
d
de glosa env
viado pelo prestador.
102. DemonstrativosRettorno: Env
via o dem
monstrativo de análisse de contta de
m
medicina,

demonstrativo

de

p
pagamento
o

de

med
dicina,

dem
monstrativo
o

de

p
pagamento de odonto
ologia ou s ituação do demonstra
ativo caso este ainda
a não
e
esteja prontto para ser enviado ao
o prestadorr.
103. SituacaoP
Protocolo:: Informa a situaçã
ão de um protocolo
o enviado pelo
p
prestador.
104. Autorizac
caoServico
os: Informa
a a autoriza
ação ou negativa para
a as solicita
ações
d
de internação, tratamento odonttológico, prorrogação de interna
ação e sp//sadt,
q
quimioterap
pia, radioterapia e OPM
ME.
105. SituacaoA
Autorizaca
ao: Inform
ma a situa
ação sobre
e pedidos pendentes de
a
autorização

de

pro
orrogação

de

interrnação,

tratamento

odontoló
ógico,

q
quimioterap
pia, radioterapia, SP/S
SADT e OPM
ME.
106. Resposta
aElegibilida
ade: Envia
a resposta sobre
s
a ele
egibilidade de determiinado
b
beneficiário.
107. ReciboCa
ancelaGuia
a: Envia re
ecibo sobre
e recebime
ento de ca
ancelamentto de
g
guia.
108. ReciboCo
omunicacao: Envia recibo de
e recebime
ento de co
omunicação de
nternação ou
o alta de beneficiário
b
o.
in
109. Resposta
aRecursoGlosa: Envia
urso de glo sa enviado
o pelo
a resposta sobre recu
p
prestador.
110. Envio

e
de

informa
ações

pa
ara

o

be
eneficiário: não

há
á schema XML

p
padronizado
o pela ANS para envio
o das inform
mações.
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111. Envio de dados pa
ara a ANS
S: envia infformações sobre os d
dados recebidos
p
pelas operadoras pelos
s prestadorres de serviços.
112. Recibo de
e envio de dados p
para a AN
NS: o recibo do envio
o dos dados
s das
o
operadoras para a ANS será o p
protocolo gerado pelo programa transmisso
or de
a
arquivos (PT
TA) da ANS
S.
Quadro
o resumo da
d lista da
as mensagens

Origem

da

Nom
me da mensagem no sc
chema

Descrição

LoteG
Guias

Apresentaçã
ão

m
mensagem
Prestador

de

cob
brança

de

consultas,

sp/sadt, re
esumo de internação, honorário
individual e odontolog
gia. Esta mensagem
o máximo ce
e cobrança
deve ter no
em guias de
de um mesm
mo tipo.
Prestador

LoteA
Anexos

Apresentaçã
ão do anexo
o de situação
o inicial de
odontologia e solicitaçção de auto
orização de
tratamento de quimiotterapia, radioterapia e
OPME. Esta
a mensagem
m deve ter no
n máximo
cem anexos
s de um messmo tipo.

Prestador

SolicitaçãoDemonstrativoRettorno

Solicitação de demonsstrativo de análise de
conta

de

medicina,,

demonstrativo

de

pagamento de medicina
a e odontologia
Prestador

SolicitaçãoStatus
sProtocolo

Solicita

infformação

d
de

lote

de

cobrança

recebido pela operadora
a
Prestador

SolicitacaoStatus
sRecursoGlossa

Solicita in
nformação
glosa

en
nviado

sobre recurso de

p
pelo

prestador

à

operadora.

Prestador

SolicitaçãoProced
dimento

Solicitação de autorizzação de se
erviços de
sp/sadt,

internação,,

prorroga
ação

o em odonto
ologia
internação e tratamento
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de

Prestador

SolicitaStatusAuttorização

Solicita status sobre p
pedido de autorização
a
a
recebido pela operadora

Prestador

VerifficaElegibilida
ade

Solicita info
ormação sob
bre a elegib
bilidade de
um beneficiário da operradora

Prestador

Canc
celaGuia

Envia solicittação de can
ncelamento de uma ou
mais guias

Prestador

ComunicaçãoInte
ernação

Envia comu
unicado de internação ou alta de
um beneficiário

Prestador

Recu
ursoGlosa

Envia recurrso sobre g
glosa ocorrid
da em um
lote ou em guias do pre
estador

Operadora

Rece
ebimentoLote
e

Envia um protocolo
p
de
e recebimen
nto de um
lote de gu
uias de cob
branças env
viado pelo
prestador

Operadora

Rece
ebimentoAne
exo

Envia um protocolo
p
de
e recebimen
nto de um
lote de anex
xos enviado pelo prestad
dor

Operadora

Rece
ebimentoRecursoGlosa

Envia

um

protocolo

de

recebimento

do

g
enviad
do pelo presttador
recurso de glosa
Operadora

DemonstrativosR
Retorno

Envia o dem
monstrativo de análise de
d conta de
medicina, demonstrativ
d
vo de paga
amento de
medicina, demonstrativ
d
vo de paga
amento de
odontologia ou situaçção do dem
monstrativo
caso este ainda
a
não e
esteja pronto
o para ser
enviado ao prestador. Esta mensa
agem deve
conter no máximo
m
trinta
a demonstra
ativos.

Operadora

Situa
açãoProtocolo

Informa a situação
s
de um protoco
olo enviado
pelo prestad
dor

Operadora

AutorizaçãoServiiços

Informa a autorização ou negativ
va para as
solicitações

de

inte
ernação,

tratamento
t

odontológico, prorroga
ação de intternação e
a e OPME
sp/sadt, quimioterapia, radioterapia
Operadora

Situa
açãoAutoriza
ação

Informa a situação
s
sob
bre pedidos pendentes
de autorizaç
ção de prorrrogação de internação,
i
tratamento

odontoló
ógico,

quim
mioterapia,

52
Padrão TISS
T
- Com
mponente O
Organizacion
nal – maio 2013

radioterapia
a, sp/sadt e OPME
Operadora

Resp
postaElegibilidade

Envia

resp
posta

sobre
e

a

elegibilidade

de

determinado beneficiáriio
Operadora

Recib
boCancelaGu
uia

Envia

rec
cibo

sobre
e

recebim
mento

de

cancelamen
nto de guia
Operadora

Recib
boComunicaç
ção

Envia recibo
o de recebim
mento de co
omunicação
de internaçã
ão ou alta de
e benficiário
o

Operadora

Resp
postaRecurso
oGlosa

Envia

resp
posta

sobre
e

recurso

de

glosa

enviado pelo prestador

53
T
- Com
mponente O
Organizacion
nal – maio 2013
Padrão TISS

Plano de
d contingência
113. O Plano de
d Contingê
ência é o cconjunto de
e regras e formulário
os estabele
ecidos
p
para dar co
ontinuidade
e ao processso de trab
balho na in
nterrupção temporária
a das
trocas eletrô
ônicas. (RN
N 305)
ência de in
nterrupção do serviço
o de troca eletrônica
a dos dado
os de
114. Na ocorrê
a
atenção à saúde,
s
os agentes de
e troca de informaçõ
ões na saúd
de suplementar
d
deverão utilizar o estabelecido n
no Plano de
d Contingê
ência do Pa
S.(RN
adrão TISS
3
305)
115. Os formullários utiliz
zados por o
ocasião da
a interrupçã
ão da trocca eletrônic
ca de
nformações
s devem ser
s
fornecid
dos pelas operadoras de plano
os privado
os de
in
s
saúde.
116. A mensagem Lote de
e Guias (co
obrança de serviços de
e saúde) te
em as segu
uintes
g
guias padro
onizadas no plano de ccontingência:


Cons
sulta;



SP/S
SADT;



Resu
umo de Inte
ernação;



Hono
orário Indiv
vidual;



Trata
amento Odontológico;;



Anex
xo de Situação Inicial de Odontologia; e



Outrras Despesa
as.

117. A mensagem de Rec
cebimento d
do Lote de Guias não
o tem guia padronizad
da no
p
plano de contingência.
118. A mensage
em Lote de
e Anexos te
em as seguintes guias padronizad
das no plan
no de
c
contingência
a:


Anex
xo de Quimioterapia;



Anex
xo de Radio
oterapia;



Anex
xo de OPME
E; e



Anex
xo de Situação Inicial de Odontologia.

119. A mensage
em de Rece
ebimento d
do Lote de Anexos
A
não
o tem guia padronizad
da no
p
plano de contingência.
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120. A mensag
gem de So
olicitação d
de Demon
nstrativo de
e Retorno não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
121. A mensag
gem de Demonstrat
D
tivos de Retorno
R
te
em como contingênc
cia o
R
Relatório de
e Demonstrrativo de Re
etorno.
122. A mensagem de Soliicitação de Status de Protocolo não tem gu
uia padronizada
n
no plano de
e contingência.
123. A mensagem de Situ
uação do Prrotocolo nã
ão tem guia
a padroniza
ada no plan
no de
c
contingência
a.
124. A mensage
em Solicitação de Auttorização pa
ara Realização de Proccedimentos
s tem
a
as seguintes
s guias pad
dronizadas no plano de contingên
ncia:


SP/S
SADT;



Solic
citação de Internação;
I
;



Solic
citação de Prorrogação
P
o de Internação; e



Solic
citação de Tratamento
T
o Odontológ
gico.

125. A mensagem de Solicitação do Status do Pedido de Autorizaçã
ão não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
126. A mensagem de Situ
uação do Pe
edido de Au
utorização não tem gu
uia padronizada
n
no plano de
e contingência.
127. A mensag
gem de Ve
erificação d
de Elegibilidade do Beneficiário
B
o não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
128. A mensag
gem de Re
esposta de
e Elegibilid
dade do Beneficiário não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
129. A mensagem de Solicitação de
e Cancelam
mento de Guia de Cob
brança não
o tem
g
guias padro
onizadas para serem u
utilizadas em
m contingência.
130. A mensagem de Rec
cibo do Can
ncelamento
o de Guia de
d Cobrançça não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
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131. A mensagem de Com
municação de Interna
ação ou Alta de Benefficiário não
o tem
g
guia padron
nizada no plano de con
ntingência.
132. A mensagem de Prottocolo de R
Recebimentto da Comu
unicação de
e Internaçã
ão ou
A
Alta de Beneficiário não tem guia
a padronizada no plano de contin
ngência.
133. A mensag
gem de envio
e
de Recurso de
d Glosa tem as sseguintes guias
p
padronizada
as no plano
o de conting
gência:


Recu
urso de Glosa; e



Recu
urso de Glosa Odontol ógica.

134. A mensag
gem Recebimento do Recurso de
d Glosa, com
c
a aná
álise do rec
curso
ela operado
ora, tem as seguintes guias para contingênccia:
realizado pe


Recu
urso de Glosa; e



Recu
urso de Glosa Odontol ógica.

gem de So
olicitação d
do Status do
d Recurso
o de Glosa
a não tem guia
135. A mensag
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
136. A mensag
gem de Re
esposta do
o Status do Recurso de Glosa não tem guia
p
padronizada
a no plano de contingê
ência.
137. A mensag
gem de Env
vio de Dad
dos para a ANS não tem guia padronizad
da no
p
plano de contingência.
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Version
namento do
d Padrão TISS
Identificação
o da vigênc
cia do Pad
drão TISS.
138. A versão do
d Padrão TISS
T
é iden
ntificada pe
ela versão de
d cada um
m dos seus cinco
c
componente
es.


A versão
o do compo
onente orga
anizacional é identifica
ada pelo an
no/mês de início
de vigên
ncia.



A versã
ão do com
mponente d
de conteúd
do e estru
utura é id
dentificada pelo
ano/mês
s de início de
d vigência
a.



A versã
ão do com
mponente de represe
entação de conceito
os de saúde é
identifica
ada pelo an
no/mês de início de viigência.



A versão do comp
ponente de
e seguranç
ça e privac
cidade é id
dentificada pelo
s de início de
d vigência
a.
ano/mês



A versão do comp
ponente de
e Comunica
ação do Pa
adrão TISS
S é descritta no
formato XX.YY.ZZ., onde:
-

A 1ª
ª e 2ª pos
sições (XX)) indicam o primeiro bloco da iidentificaçã
ão da
versã
ão, e será
á modificad
do quando
o ocorrer a inclusão de uma nova
mensagem/lege
enda.

-

ções (YY) in
ndicam o segundo blo
oco da indiccação da ve
ersão
A 3ª e 4ª posiç
erá modific
cado quand
do ocorrer alteração nas menssagens/lege
endas
e se
existtentes.

-

A 5ª
ª e 6ª pos
sições (ZZ
Z) indicam o último bloco da iidentificaçã
ão da
versã
ão e será
á modifica
ado na co
orreção de um erro
o em qualquer
mensagem/lege
enda.

o TISS
Valiidação da versão do
139. A vigência
a do padrã
ão TISS de
everá, sempre, ser ob
bservada n
no momentto da
troca de me
ensagens entre
e
os ag
gentes abra
angidos pello padrão. Sempre ha
averá
n
no mínimo uma
u
e no máximo
m
du as versões do padrão vigentes e
em determiinado
m
momento de
d troca de
e informaçõ
ões entre os
o agentes e somente
e estas versões
p
poderão serr utilizadas..
140. A versão a ser utilizada, quand
do houver mais de um
ma versão vigente, será a
a
acordada en
ntre as parttes.
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141. O conteúdo das te
erminologia
as de procedimentos
s e eventtos em sa
aúde;
m
medicamenttos; materriais e órte
eses, próte
eses e matteriais espe
eciais e diá
árias,
ta
axas e ga
ases medic
cinais, deve
erá ser vigente na data do a
atendimentto ao
b
beneficiário de plano
o de saúde
e, não po
odendo nen
nhum agen
nte alegar que
d
determinado
o termo nã
ão é válido no momento da tran
nsmissão sse o mesmo era
v
válido no momento do atendimen
nto ao bene
eficiário.
142. O esquem
ma abaixo ilustra o co ntrole de versão
v
implantado a p
partir da ve
ersão
3
3.00.00 do Padrão TISS.
T
Desta
acamos qu
ue as data
as colocada
as no esqu
uema
a
abaixo são apenas
a
parra exemplif icar o proce
esso.
Janeiro 201
13 - Versão vigente é 3.00.00
Ciru
urgia realiza
ada-código XYZ

Código da
d cirurgia v
vigente em
m
janeiro

Março
M
2013
3 – Versão vigente é 3.00.01
3
Envio da cobra
ança de ciru
urgia
realizada em janeiro - x
xyz

Código
C
XYZ
Z não é maiis vigente em
e
março

Cob
brança deve
e ser enviad
da na versã
ão 3.00.01
Com c
código da cirurgia
c
vige
ente à
época da realização

Cobrança não pode ser enviada
a
o inexistentte em Janeiro
com código
de 2013

peracionais
s
Outras regras op
143. A mensage
em LoteGuias deve te
er, no máximo, 100 gu
uias em cad
da lote.
em LoteAne
exo deve te
er, no máximo, 100 guias em ca
ada lote.
144. A mensage
em Recurso
oGlosa dev
ve ter, no máximo,
m
100 guias em
m cada lote.
145. A mensage
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XII
II.

Praz
zos

146. A data limite para ad
doção do pa
adrão TISS versão 3.0
00 é 30/11//2013 (RN 305)
o
a adoção do
d padrão TISS
T
versão
o 3.00 (RN 305)
147. Após 30/11/2013 é obrigatória
d padrão T
TISS para a ANS é devido, men
nsalmente, pela
148. O envio dos dados do
o
operadora de
d plano privado
p
de assistência à saúde a partir d
da competência
d
dezembro de
d 2013 e o cronog
grama de envio será
á definido pela DIDES e
d
divulgado no endereço
o eletrônico
o da ANS na
a internet, www.ans.g
gov.br (RN 305)
149. As versõe
es do Padrrão TISS iidentificam os prazos
s referente
es ao iníciio da
v
vigência, lim
mite para im
mplantação
o e de fim de vigência
a, de cada item do pa
adrão
T
TISS. (RN 305)
3
150. O prazo limite
l
de implantação
o das atua
alizações do
d Padrão TISS não será
nferior a trê
ês meses e não superrior a doze meses apó
ós a o início
o da vigênc
cia da
in
respectiva versão.
v
(RN
N 305)

IV.
XI

Pena
alidades

151. O não cum
mprimento dos prazo
os do envio
o dos dado
os para a A
ANS configurará
nfração adm
ministrativa
a prevista nos artigos
s 35 da RN
N 124, de 3
30 de març
ço de
in
2
2006. (RN 305)
3
152. O não cu
umprimento
o de regrras relativa
as ao pad
drão config
gurará infrração
a
administratiiva prevista
a no artigo
o 44 da RN
N 124, de 30
3 de marçço de 2006
6 (RN
3
305)

X
XV.

Disp
posição Tra
ansitória

153. As trocas de informa
ações do P
Padrão TISS
S realizadas com basse na Resolução
N
Normativa - RN nº 15
53, de 28 de maio de 2007, co
ontinuam p
produzindo seus
regulares effeitos até a data limite
e.(RN 305)
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154. As trocas de dados de
d atenção à saúde re
ealizadas co
om base na
a RN nº 153, de
2
28 de maio
o de 2007,, antes da obrigatorie
edade da utilização
u
d
do Padrão TISS
tratado nes
ste compon
nente, e qu
ue estivere
em em des
sacordo co m aquela RN e
c
com as dem
mais normas
s expedida s pela Agên
ncia Nacion
nal de Saúd
de Supleme
entar,
p
permanecem
m sujeitos à aplicação
o de penalid
dades cabív
veis. (RN 30
05)

XV
VI.

155. Fica

Atua
alização do
o Padrão T
TISS

man
ntido

o

Comitê

de

ação
Padroniza

das Informaçõ
ões

em Saúde
S

S
Suplementa
ar - COPISS
S, de carátter consultivo para o aprimoram
mento do Pa
adrão
T
TISS e sob coordenaçã
ão da DIDE
ES. (RN 305
5)

e Instrução Normativa, indicar ass entidades
s com
156. Compete à DIDES, por meio de
ção no COPISS e seu e
estatuto. (R
RN 305)
representaç
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Regras de solicita
ação de allteração do
d Padrão TISS
157. A alteraçã
ão do Pad
drão TISS pode ser solicitada diretamen
nte à ANS
S ou,
p
preferencialmente, à entidade
e
de
e representa
ação no CO
OPISS.
158. Quando a solicitação for encam
minhada à entidade
e
de
e representa
ação, esta deve
a
analisar a pertinência da
d demand
da.
159. Caso a en
ntidade verrifique que
e a demand
da é pertin
nente, form
maliza o pe
edido
p
para a ANS
S através de
d envio do
o formulário ou página na web
b disponibilizada
p
pela ANS de
enominado Solicitação
o de Alteraç
ção do Padrrão TISS.
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160. Os requisitos, identiificados co mo obrigatórios, dev
vem ser prreenchidos pelo
d
demandante
e.
161. A solicitaç
ção sem a informação
o dos requisitos obrig
gatórios nã
ão será ava
aliada
d
devido à falta de inform
mações.
162. Preenchim
mento dos campos d
do formulário de solicitação d e alteração do
p
padrão TISS
S:
-

Campo 1 - Nom
me do dema
andante: Deve ser pre
eenchido co
om o nome do
andante qu
ue está soliccitando a alteração.
a
dema

-

Campo 2 - Tipo
o do deman
ndante: dev
ve ser preenchido confforme tabe
ela de
domínio abaixo:

Tabela
T
de T
Tipo do De
emandant
te
Código

Descr
rição da ca
ategoria

1

Operadora

2

Prestador de serv
viço

3

Consumidor

4

Gestorr

5

ANS

6

Outros
s

-

Campo 3 – CPF
F/CNPJ: info
ormar o CPF ou CNPJ do demand
dante.

-

efone: inforrmar o teleffone do dem
mandante.
Campo 4 - Tele

-

presa ou in stituição on
nde o dema
andante tra
abalha.
Campo 5 – Emp

-

ereço: info rmar o end
dereço do demandante
e.
Campo 6 - Ende

-

ade: inform
mar a cidade
e do deman
ndante.
Campo 7 - Cida
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-

Campo 8 - UF: informa a u
unidade da
a federação do demand
dante.

-

C
inform
mar o cód
digo de endereçame
e
ento posta
al do
Campo 9 - CEP:
andante.
dema

-

Campo 10 - em
mail: inform ar o email do demand
dante.

-

po de solicittação: inforrmar o tipo de solicita
ação conforme
Campo 11 - Tip
nio abaixo:
tabela de domín

e Tipo de Solicitação
S
o
Tabela de
Código

-

Descr
rição da ca
ategoria

1

Alteração

2

Inclusão

3

Exclus
são

Campo 12 - Cattegoria: infformar a ca
ategoria em
m que está ssendo solic
citada
ela de domíínio abaixo:
a alteração conforme tabe

bela de Cattegoria do
o Padrão TISS
T
Tab
Código

De
escrição da categoriia

1

Componen
nte Organizzacional

2

Componen
nte de Contteúdo e Esttrutura

3

Componen
nte de Reprresentação de Conceittos em Saú
úde

4

Componen
nte de Com
municação

5

Componen
nte de Segu
urança e Prrivacidade

18

Terminolog
gia de diáriias, taxas e gases medicinais

19

Terminolog
gia de mate
eriais e OPME

20

Terminolog
gia de med
dicamentos
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22

Terminolog
gia de proccedimentos e eventos em saúde

23

Terminolog
gia de cará
áter do aten
ndimento

24

Terminolog
gia de Classsificação Brasileira de
e Ocupaçõe
es (CBO)

25

Terminolog
gia de códi go da desp
pesa

26

Terminolog
gia de consselho profis
ssional

27

Terminolog
gia de débiitos e créditos

28

Terminolog
gia de denttes

29

Terminolog
gia de diag
gnóstico porr imagem

30

Terminolog
gia de Esca
ala de capacidade func
cional (ECO
OG Escala de Zubrod)

31

Terminolog
gia de esta
adiamento do
d tumor

32

Terminolog
gia de face
es do dente

33

Terminolog
gia de finallidade do trratamento

34

Terminolog
gia de form
ma de pagamento

35

Terminolog
gia de grau
u de participação

36

Terminolog
gia de indiccador de ac
cidente

37

Terminolog
gia de Indiccador de dé
ébito ou cré
édito

38

Terminolog
gia de men
nsagens (glosas, negativas e outtras)

39

Terminolog
gia de mot ivo de ence
erramento

40

Terminolog
gia de orige
em do even
nto de aten
nção à saúd
de

41

Terminolog
gia de regim
me de internação

42

Terminolog
gia de regiõ
ões da boca

43

Terminolog
gia de sexo
o

44

Terminolog
gia de situa
ação inicial do dente

45

Terminolog
gia de statu
us da solicitação

46

Terminolog
gia de statu
us do cance
elamento
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47

Terminolog
gia de statu
us do proto
ocolo

48

Terminolog
gia de técn
nica utilizad
da

49

Terminolog
gia de tipo de acomod
dação

50

Terminolog
gia de tipo de atendim
mento

51

Terminolog
gia de tipo de atendim
mento em odontologia
o
a

52

Terminolog
gia de tipo de consulta

53

Terminolog
gia de tipo de demons
strativo

54

Terminolog
gia de tipo de evento de atenção
o à saúde

55

Terminolog
gia de tipo de faturam
mento

56

Terminolog
gia de tipo de guia

57

Terminolog
gia de tipo de internação

58

Terminolog
gia de tipo de quimiotterapia

59

Terminolog
gia de unid
dade da fed
deração

60

Terminolog
gia de unid
dade de me
edida

61

Terminolog
gia de via d
de acesso

62

Terminolog
gia de via d
de administtração

63

Terminolog
gia de grup
pos de proc
cedimentos e itens
assistencia
ais para en vio para AN
NS

64

Terminolog
gia de form
ma de envio
o de proced
dimentos e itens
assistencia
ais para AN
NS

87

Terminolog
gia de tabe
elas de dom
mínio

100

Legenda da
d mensage
em de verifficação de elegibilidade
e
e

101

Legenda da
d mensage
em de resposta à verifficação de
elegibilidade

102

Legenda da
d mensage
em de solicitação de autorização para
realização de procediimentos

103

Legenda da
d mensage
em de autorização parra realizaçã
ão de
procedime
entos
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104

Legenda da
d mensage
em de envio
o de lote de
e anexos

105

Legenda da
d mensage
em de recebimento de
e lote de an
nexos

106

Legenda da
d mensage
em de solicitação de status de
autorizaçã
ão

107

Legenda da
d mensage
em de situa
ação do status de auto
orização

108

Legenda da
d mensage
em de envio
o de lote de
e guias parra
cobrança

109

Legenda da
d mensage
em de recebimento de
e lote de gu
uias de
cobrança

110

Legenda da
d mensage
em de solicitação de status do prrotocolo

111

Legenda da
d mensage
em de situa
ação do pro
otocolo de ccobrança

112

Legenda da
d mensage
em de recurso de glosa

113

Legenda da
d mensage
em de recebimento do
o recurso de
e glosa

114

Legenda da
d mensage
em de resposta ao rec
curso de glo
osa

115

Legenda da
d mensage
em de solicitação de status do re
ecurso de
glosa

116

Legenda da
d mensage
em de solicitação de demonstrati
d
ivos de
retorno

117

Legenda da
d mensage
em de demonstrativos
s de retorno
o para o
prestador

118

Legenda da
d mensage
em de comu
unicação de
e internaçã
ão ou alta
do benefic
ciário

119

Legenda da
d mensage
em de resposta à comunicação d
de
internação
o ou alta do
o beneficiárrio

120

Legenda da
d mensage
em de solicitação de cancelamen
nto de
guia

121

Legenda da
d mensage
em de resposta a solic
citação de
cancelame
ento da guia
a

124

Legenda da
d mensage
em de envio
o de dados para ANS

125

Legenda da
d mensage
em de envio
o de dados para o ben
neficiário

126

Mensagem
m de verifica
ação de ele
egibilidade
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(verificaEle
egibilidade))
127

Mensagem
m de respossta à verific
cação de ele
egibilidade
(respostaE
Elegibilidad e)

128

Mensagem
m de solicita
ação de auttorização para realizaçção de
procedime
entos (solic itacaoProce
edimento)

129

Mensagem
m de autorizzação para realização de procediimentos
(autorizaçãoServiços )

130

Mensagem
m de envio d
de lote de anexos
a
(LoteAnexos)

131

Mensagem
m de recebim
mento de lo
ote de anex
xos
(recebimentoAnexo)

132

Mensagem
m de solicita
ação de sta
atus de auto
orização
(solicitaSta
atusAutorizzação)

133

Mensagem
m de situaçã
ão do statu
us de autorização
(situaçãoA
Autorização
o)

134

Mensagem
m de envio d
de lote de guias
g
para cobrança
(Loteguias
s)

135

Mensagem
m de recebim
mento de lo
ote de guia
as de cobra nça
(recebimentoLote)

136

Mensagem
m de solicita
ação de sta
atus do prottocolo
(solicitacaoStatusPro
otocolo)

137

Mensagem
m de situaçã
ão do proto
ocolo de cobrança
(situacaoP
Protocolo)

138

Mensagem
m de recurs o de glosa (recursoGlosa)

139

Mensagem
m de recebim
mento do recurso
r
de glosa
(recebimentoRecurso
oGlosa)

140

Mensagem
m de respossta ao recurrso de glosa
(respostaR
RecursoGlossa)

141

Mensagem
m de solicita
ação de sta
atus do recu
urso de glo sa
(solicitaçãoStatusReccursoGlosa))

142

Mensagem
m de solicita
ação de dem
monstrativo
os de retorrno
(solicitaçãoDemonstrrativoRetorno)

143

Mensagem
m de demon
nstrativos de
d retorno para
p
o presstador
(demonstrrativosretorrno)

144

Mensagem
m de comun
nicação de internação ou alta do
68
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beneficiário (comuniccacaoIntern
nacao)

145

Mensagem
m de respossta à comun
nicação de internação
o ou alta
do benefic
ciário (recib
boComunica
acao)

146

Mensagem
m de solicita
ação de can
ncelamento
o de guia
(cancelaGu
uia)

147

Mensagem
m de respossta a solicitação de cancelamento
o da guia
(reciboCan
ncelaGuia)

150

Mensagem
m de envio d
de dados para
p
ANS
(envioOpe
eradorasANS
S)

151

Anexo de outras desp
pesas

152

Anexo de solicitação de quimiotterapia

153

Anexo de solicitação de radioterrapia

154

Anexo de solicitação OPME

155

Anexo trattamento od
dontológico - situação inicial

156

Guia de co
omprovante
e presencia
al

157

Guia de co
onsulta

158

Guia de de
emonstrativ
vo de análise da conta
a

159

Guia de de
emonstrativ
vo de pagamento

160

Guia de de
emonstrativ
vo de pagamento - tra
atamento
odontológiico

161

Guia de ho
onorário ind
dividual

162

Guia de re
ecurso de g losa

163

Guia de re
ecurso de g losa odonto
ológica

164

Guia de re
esumo de in
nternação

165

Guia de se
erviços proffissionais/serviço auxiliar de diag
gnóstico e
terapia

166

Guia de so
olicitação de
e internaçã
ão

167

Guia de so
olicitação de
e prorrogaç
ção de internação ou
compleme
entação do tratamento
o
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168

-

Guia de tratamento o
odontológic
co

ódigo do ite
em: informar o código
o do item d
da categoria em
Campo 13 - Có
o.
que está sendo solicitada a alteração

-

N
do termo: infformar em
m qual term
mo está sendo
s
Campo 14 - Nome
eração.
solicitada a alte

-

úmero do re
egistro ANV
VISA: número de regiistro na AN
NVISA
Campo 15 – Nú
m
ou medicamen
nto que esttá sendo so
olicitada a in
nclusão.
do material

-

Campo 16 – Re
eferência no
o fabricante: código de
d referênccia no fabric
cante
m
que
e está send
do solicitada
a a inclusão
o.
do material

-

Campo 17 - De
escrição da
a solicitação
o: informarr a descriçã
ão da alterração
ejada no padrão.
dese

-

Campo 18 - Justificativ
va da solicitação: ju
ustificar a solicitação de
alterração.

-

Campo 19 - Da
ata da soliccitação: infformar a da
ata em que
e o demand
dante
o.
está enviando a solicitação

-

Campo 20 – Assinatura do
o demandante que esttá enviando
o a solicitaç
ção.

ção do flux
xo de anál ise das so
olicitações
s de altera ção
Descriç
163. O fluxo da
a análise das
d
solicita
ações de alteração do
o padrão T
TISS seguirá os
s
seguintes pa
assos após o seu rece
ebimento pe
ela ANS:


A
ANS analisa
a o pedido
o quanto a
ao preench
himento do
os requisittos e quan
nto à
p
pertinência da demand
da;

- Caso tenham sido preen
nchidos tod
dos os requ
uisitos e av
valiada com
mo pertinen
nte, a
anda é enc
caminhada ao COPISS
S;
dema
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O GT retorn
na parecer sobre
s
a dem
manda à AN
NS;

-

C
Caso o GT informe que
e não é com
mpetente para
p
tomar a decisão, ANS encam
minha
d
demanda à entidade de referênci a para o te
ema;

-

E
Entidade de
e referência encaminha
a seu parec
cer a ANS;



A
ANS avalia o parecer do
d GT/entid
dade de referência e encaminha
a sua decisã
ão ao
C
COPISS;



A
ANS informa
a a decisão
o ao deman
ndante.
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164. Fluxo do processo
p
de
e solicitação
o de alteraç
ção do padrão TISS.

ANS rece
ebe solicitação de

Demanda atende
e os

alteração
o do padrão e avalia

requisitos?

ANS classifica a demaanda
e encaminha ao GT ddo

se atend
deu os requisitos

COPISS e ao COPISS
S

Sim
Não
Sim
Demanda é
pertinente?

Início

GT encaminha seu
parecer à ANS

Não

Sim

Sim

ANS encaminha

Entidade de Referência

à Entidade de

(ER) encaminha parecer

Referência ?

à ANS

ANS responde ao demandante
d
sobre requisitos nã
ão informados

Não

e encerra a deman
nda

COPISS aprecia dem
manda
e encaminha seu pa
parecer
à ANS

ANS responde ao solicitante
s

ANS
A
analisa parecer doo COPISS

que a solicitação não é

e encaminha sua decissão ao

pertinente e comunica ao

S
solicitante e ao COPISS

COPISS

Não

ANS
acatou?

Sim

Publica nova versã
ão do
Padrão TISS e com
munica
ao solicitante

FIM
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Divulga
ação de no
ovas versõ
ões
165. A ANS divulgará no endereço
e
e
eletrônico www.ans.go
w
ov.br, pelo Sistema Pa
adrão
T
TISS, os arrquivos dos
s compone ntes do Pa
adrão TISS a cada no
ova versão
o. (IN
5
51/DIDES)
166. Em contingência ao Sistema
S
Pa
adrão TISS a ANS disponibilizará
á o Padrão TISS
e
em arquivos
s, no enderreço eletrôn
nico www.a
ans.gov.br. (IN 51/DID
DES)
167. A ANS div
vulgará aos
s coordenad
dores TISS
S o lançamento de um
ma nova ve
ersão
d
do padrão TISS.
T
168. A identificação da versão v igente é feita no quadro “P
Padrão TIS
SS –
dentificação
o da vers
são vigentte”, disponibilizado pela ANS
S no ende
ereço
id
e
eletrônico www.ans.g
w
ov.br, no formato estabelecid
e
o no “Verrsionamentto do
P
Padrão TISS
S”.
169. O texto “s
sem modificação”, pre
esente no quadro “Pa
adrão TISS
S – identific
cação
d
da versão vigente”
v
ind
dica que a versão do componente para o m
mês/ano é o da
ú
última atuallização.
170. Exemplo do
d quadro “Padrão
“
TIS
SS – Identifficação da versão
v
vige
ente”.

Padrã
ão TISS – Identificaçã
I
ão da versã
ão vigente
Compon
nentes
set/1
12

out/12
o

no
ov/12

Orga
anizacionall

20120
09

sem modificação

sem m
modificação

Contteúdo e Esttrutura

20120
09

sem modificação

sem m
modificação

Representação
o de
conc
ceitos

20120
09

201210
2

sem m
modificação

Segu
urança e Prrivacidade

20120
09

sem modificação

20
01211

03.00.0
00

sem modificação

03
3.00.01

Com
municação

D
De acordo com
c
o exem
mplo acima,, temos as seguintes situações:
s
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E
Em 09/201
12 a versão
o do Padrão
o TISS é:


C
Component
e Organiza cional= 201209



C
Component
e Conteúdo
o e Estrutura= 201209
9



C
Component
e Represen
ntação= 201209



C
Component
e Segurançça= 201209
9



C
Component
e Comunica
ação= 03.0
00.00

E
Em 10/201
12 a versão
o do Padrão
o TISS é:


C
Component
e Organiza cional= 201209



C
Component
e Conteúdo
o e Estrutura= 201209
9



C
Component
e Represen
ntação= 201210



C
Component
e Segurançça= 201209
9



C
Component
e Comunica
ação= 03.0
00.00

E
Em 11/201
12 a versão
o do Padrão
o TISS é:


C
Component
e Organiza cional= 201209



C
Component
e Conteúdo
o e Estrutura= 201209
9



C
Component
e Represen
ntação= 201210



C
Component
e Segurançça= 201211
1



C
Component
e Comunica
ação= 03.0
00.01
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Padrão TISS

XVI
II.

Glos
ssário

Arquite
etura dos dados: é a forma de
e organização do conjjunto de te
ermos
do Padrã
ão TISS.
Atributo
os do term
mo: itens que qualificam o term
mo no proccesso em que
q
é
utilizado
o.
ação de Infformações na Saúde S
COPISS
S: Comitê de Padroniza
Suplementa
ar.
DIDES: Diretoria de Desen
nvolvimento
o Setorial da Agenccia Naciona
al de
Saúde Suplementa
S
r
Legenda: é a lista de termoss, com seus
s atributos,, que comp
põe determiinado
o de troca de
d informaçções.
processo
OPME: sigla
s
que siignifica Órttese, Prótes
se e Materia
ais Especia is.
Termo: texto que identifica a menor unidade do pa
adrão.
Troca de
d informa
ações no p
padrão TISS: é o en
nvio de info
ormações de um
agente para
p
outro agente da Saúde Suplementar.
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