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ANEXO II 

FICHAS TÉCNICAS DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUAL IFICAÇÃO DA 

SAÚDE SUPLEMENTAR – COMPONENTE OPERADORAS, AVALIAÇÃ O DE 

DESEMPENHO REFERENTE AO ANO DE 2012 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

3- INDICADORES DA DIMENSÃO ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

 
 
3.1 - DISPERSÃO DE PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 

 
 
Conceituação 

 
Percentual de municípios listados na área geográfica de abrangência e de atuação dos produtos que 

apresentam disponibilidade de procedimentos e serviços básicos de saúde na rede assistencial da 

operadora. 

 

Método de Cálculo 

 

Nº de municípios com disponibilidade de procedimentos e serviços básicos de saúde 

Nº de municípios com previsão de cobertura assistencial 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

 
Área Geográfica de Abrangência dos Produtos 

Área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde 

contratadas pelos beneficiários, conforme definido no anexo II da Resolução Normativa (RN) nº 85, 

de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 
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Área de Atuação dos Produtos 

Especificação dos municípios ou UF, de acordo com a abrangência adotada acima, conforme 

definido no anexo II da RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

Procedimentos e Serviços Básicos de Saúde: Para o cálculo do indicador serão considerados os 

procedimentos e serviços: anatomopatologia, eletrocardiograma, patologia clínica, radiodiagnóstico 

e ultrassonografia. 

Municípios com Disponibilidade de Procedimentos e Serviços Básicos de Saúde  

Quantidade de municípios indicados na área de atuação dos produtos que possuam rede assistencial 

da operadora com disponibilidade dos 5 procedimentos ou serviços básicos de saúde. Para os 

produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional, serão 

contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Ambulatorial” ou “SADT”, que possuam 

ao menos um convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

Municípios com Previsão de Cobertura Assistencial 

Todos os municípios indicados na área de atuação dos produtos registrados no Sistema de Registro 

de Planos de Saúde - RPS. Para os produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de 

Estados e Nacional, serão contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. No cálculo do 

denominador serão considerados apenas os municípios que disponibilizem, para a saúde 

suplementar, os 5 procedimentos ou serviços básicos de saúde, segundo a informação contida no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/DATASUS. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Ambulatorial” ou “SADT”, que possuam 

ao menos um convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 
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Critérios de Exclusão 

 
Este indicador não se aplica aos planos anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, pois estes 

não possuem a informação da área de atuação.  

Serão desconsiderados os produtos que operam exclusivamente com livre escolha de prestadores. 

Serão desconsiderados os produtos de segmentação assistencial “Odontológico”, exclusivamente. 

As operadoras exclusivamente odontológicas não terão avaliação neste indicador. 

 

Disponibilidade dos Serviços 

 
A disponibilidade dos procedimentos e serviços básicos de saúde será verificada a partir da 

informação do CNES, conforme descrito abaixo: 

 

Anatomopatologia 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 120 e Descrição 
“SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA 
E/OU CITOPATOLOGIA” e “Classificação” com Código 001 ou 002 e 
Descrição “EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS” ou “EXAMES 
CITOPATOLÓGICOS”, respectivamente. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp.  
 

 

Eletrocardiograma 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 122 e Descrição 
“SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS GRÁFICOS/ 
DINÂMICOS” e “Classificação” com Código 003 e Descrição 
“EXAME ELETROCARDIOGRAFICO”. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp. 
 
OU 
 
Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Equipamentos” algum item 
com Código 41 e Equipamento “Eletrocardiógrafo”. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp.  
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Patologia clínica 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 145 e Descrição 
“SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO CLINICO”. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp.  
 

 

 

Radiodiagnóstico 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 121 e Descrição 
“SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM” e “Classificação” 
com Código 001 e Descrição “RADIOLOGIA”.  
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp. 
 
OU 
 
Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Equipamentos” algum item 
com Código 04, 05 ou 06 e Equipamento “RAIO X ATÉ 100 MA”, 
“RAIO X DE 100 A 500 MA” ou “RAIO X MAIS DE 500MA”, 
respectivamente. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp.  
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Ultrassonografia 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 121 e Descrição 
“SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM” e “Classificação” 
com Código 002 e Descrição “ULTRASSONOGRAFIA”.  
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp. 
 
OU 
 
Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Equipamentos” algum item 
com Código 15 ou 13 e Equipamento “Ultrassom Convencional” ou 
“Ultrassom Doppler Colorido”, respectivamente. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp. 
 

 

 
Interpretação do Indicador 

 
Verifica a disponibilidade de procedimentos e serviços básicos de saúde na área prevista para 

cobertura assistencial definida nos produtos das operadoras. 
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Usos 

 

Acompanhar a oferta de procedimentos e serviços básicos de saúde na área de atuação dos produtos. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 
O parâmetro é ter disponibilidade dos procedimentos e serviços básicos de saúde em todos os 

municípios indicados como área de atuação dos produtos. 

 

Meta 

 
Apresentar disponibilidade dos procedimentos e serviços básicos de saúde em 100% dos municípios 

com previsão de cobertura assistencial. 

 

Pontuação 

 
Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

% de municípios com previsão de cobertura 

assistencial que disponibilizam os 

procedimentos e serviços básicos de saúde 

Valor de 0 a 1 Peso 2 

Resultado = 0% 0 0 

Resultado > 0% e < 100% V (> 0 e < 1) V x 2 

Resultado = 100% 1 2 

V= (Resultado > 0% e < 100%) / 100 
 

Fonte 

 
MS/ANS – Sistema de Registro de Produtos (RPS) 

MS/DATASUS/CNES 
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Ações esperadas para causar impacto no Indicador 

 
Estruturar a rede de prestadores de serviços de saúde de forma que a distribuição dos procedimentos 

e serviços básicos de saúde seja compatível com a área de atuação do produto. 

Melhorar a qualidade de informação da rede de prestadores de serviços de saúde no CNES. 

Aumentar o número de prestadores de serviços de saúde com registro no CNES. 

 

Limitações e Vieses 

 
Problemas referentes à qualidade de preenchimento e cobertura do CNES. 

Dificuldade de atualização do Cadastro de Estabelecimento de Saúde do aplicativo RPS, podendo 

gerar inconsistências entre a rede informada à ANS e a efetivamente oferecida aos beneficiários. 

 

Referências 

 
1. Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

 

2. Instrução Normativa (IN) DIPRO nº 23, de 1º de dezembro de 2009, alterada pela IN DIPRO nº 

28, de 29 de julho de 2010. 
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3.2 - DISPERSÃO DA REDE ASSISTENCIAL HOSPITALAR 

 
 
Conceituação 

 
Percentual dos municípios listados na área geográfica de abrangência e atuação dos produtos que 

apresentam disponibilidade de estabelecimentos hospitalares na rede assistencial da operadora. 

 

Método de Cálculo 

 

Nº de municípios com disponibilidade de estabelecimentos hospitalares 

Nº de municípios com previsão de cobertura assistencial hospitalar 
x 100 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

 
Área Geográfica de Abrangência dos Produtos 

Área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde 

contratadas pelos beneficiários, conforme definido no anexo II da Resolução Normativa (RN) nº 85, 

de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações.  

Área de Atuação dos Produtos 

Especificação dos municípios ou UF, de acordo com a abrangência adotada acima, conforme 

definido no anexo II da RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

Municípios com Disponibilidade de Estabelecimentos Hospitalares 

Quantidade de municípios indicados na área de atuação dos produtos com estabelecimentos 

hospitalares (Hospital Geral, Hospital Especializado ou Unidade Mista) informados na rede 

assistencial da operadora no Sistema de Registro de Planos de Saúde. 

- RPS. Para os produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional 

serão contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Internação”, que possuam ao menos um 

convênio diferente de “SUS”. 
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Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

Municípios com Previsão de Cobertura Assistencial Hospitalar 

Todos os municípios indicados na área de atuação dos produtos registrados no sistema RPS. Para os 

produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional, serão 

contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. No cálculo do denominador serão 

considerados apenas os municípios que apresentam disponibilidade de estabelecimentos hospitalares 

não exclusivos do Sistema Único de Saúde - SUS, segundo a informação contida no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/DATASUS. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Internação”, que possuam ao menos um 

convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

 

Critérios de Exclusão 

 
Este indicador não se aplica aos planos anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, pois estes 

não possuem a informação da área de atuação.  

Serão desconsiderados os produtos que operam exclusivamente com livre escolha de prestadores. 

Serão desconsiderados os produtos de segmentação assistencial “Ambulatorial”, “Ambulatorial + 

Odontológico” e “Odontológico”. 

As operadoras exclusivamente odontológicas não terão avaliação neste indicador. 

 
 
Disponibilidade de Estabelecimentos Hospitalares 
 
A disponibilidade de estabelecimentos hospitalares será verificada a partir da informação do CNES, 

conforme descrito abaixo: 
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Estabelecimento 
Hospitalar 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Tipos de Estabelecimentos” 
algum item com Código 05, 07 ou 15, e Descrição “Hospital geral”, 
“Hospital Especializado” ou "Unidade Mista", respectivamente. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp.  
 

 

Interpretação do Indicador 

 
Verifica a disponibilidade de estabelecimentos hospitalares na área prevista para cobertura 

assistencial hospitalar definida nos produtos das operadoras. 

 
Usos 
 
Acompanhar a distribuição dos estabelecimentos hospitalares na área de atuação dos produtos com 

previsão de cobertura assistencial hospitalar. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 
O parâmetro é ter disponibilidade de estabelecimentos hospitalares em todos os municípios 

indicados como área de atuação dos produtos. 

 

Meta 

 
Apresentar estabelecimentos hospitalares em 100% dos municípios com previsão de cobertura 

assistencial hospitalar. 

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

% de municípios com previsão de cobertura 

assistencial que disponibiliza prestador 

hospitalar 

Valor de 0 a 1 Peso 1 

Resultado = 0% 0 0 
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Resultado > 0% e < 100% V (> 0 e < 1) V x 1 

Resultado = 100% 1 1 

V= (Resultado > 0% e < 100%) / 100 
 
Fonte 
 
MS/ANS – Sistema de Registro de Produtos (RPS) 

MS/DATASUS/CNES 

 
Ações esperadas para causar impacto no Indicador 
 

Estruturar a rede de prestadores de serviços de saúde de forma que a distribuição de 

estabelecimentos hospitalares seja compatível com a área de atuação do produto. 

Melhorar a qualidade de informação da rede de prestadores de serviços de saúde no CNES. 

Aumentar o número de prestadores de serviços de saúde com registro no CNES. 

 
Limitações e Vieses 
 
Problemas referentes à qualidade de preenchimento e cobertura do CNES. 

Dificuldade de atualização do Cadastro de Estabelecimento de Saúde do aplicativo RPS, podendo 

gerar inconsistências entre a rede informada à ANS e a efetivamente oferecida aos beneficiários. 

 

Referências 
 
1. Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

 

2. Instrução Normativa (IN) DIPRO nº 23, de 1º de dezembro de 2009, alterada pela IN DIPRO nº 

28, de 29 de julho de 2010. 
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3.3 - DISPERSÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS 

 
Conceituação 

 
Percentual dos municípios listados na área geográfica de abrangência e atuação dos produtos que 

apresentam disponibilidade de serviços de urgência e emergência 24 horas na rede assistencial da 

operadora.  

 
Método de Cálculo 
 

Nº de municípios com disponibilidade de serviços de Urgência e Emergência 24 
horas 

 

Nº de municípios com previsão de cobertura assistencial 

x 100 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 
 
Área Geográfica de Abrangência dos Produtos 

Área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde 

contratadas pelos beneficiários, conforme definido no anexo II da Resolução Normativa (RN) nº 85, 

de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

Área de Atuação dos Produtos 

Especificação dos municípios ou UF, de acordo com a abrangência adotada acima, conforme 

definido no anexo II da RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

Municípios com Disponibilidade de Serviços de Urgência e Emergência 24 horas 

Quantidade de municípios indicados na área de atuação dos produtos com serviços de urgência e 

emergência 24 horas informados na rede assistencial da operadora no Sistema de Registro de Planos 

de Saúde - RPS. Para os produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e 

Nacional serão contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. 

Municípios com Previsão de Cobertura Assistencial 

Todos os municípios indicados na área de atuação dos produtos registrados no sistema RPS. Para os 

produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional, serão 

contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. No cálculo do denominador serão 
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considerados apenas os municípios que apresentam disponibilidade de serviços de urgência e 

emergência 24 horas não exclusivos do Sistema Único de Saúde - SUS, segundo a informação 

contida no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES/DATASUS. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Urgência”, que possuam ao menos um 

convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

 

Critérios de Exclusão 

 

Este indicador não se aplica aos planos anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, pois estes 

não possuem a informação da área de atuação.  

Serão desconsiderados os produtos que operam exclusivamente com livre escolha de prestadores. 

Serão desconsiderados os produtos de segmentação assistencial “Odontológico”, exclusivamente. 

As operadoras exclusivamente odontológicas não terão avaliação neste indicador. 

 

Disponibilidade de Serviços de Urgência e Emergência 24 horas 

A disponibilidade de serviços de urgência e emergência 24 horas será verificada a partir da 

informação do CNES, conforme descrito abaixo: 
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Urgência e 
Emergência 24H 

I. Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Turnos de Atendimento” 
algum item com Código 06 e Descrição “Atendimento Contínuo de 24 
horas/dia (Plantão: inclui sábados, domingos e feriados)”, e: 
 
”Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Atendimento.asp. 
 
II. 
   a) Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Tipos de 
Estabelecimentos” algum item com Código 20 ou 21 e Descrição 
“PRONTO SOCORRO GERAL” ou “PRONTO SOCORRO 
ESPECIALIZADO”, respectivamente. 
 
”Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp . 
    
OU 
 
   b) Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Serviços Especializados”, 
algum item de “Serviço Especializado” com Código 140 e Descrição 
“SERVIÇO DE URGÊNCIA”, e “Classificação” com Código 000, 001 
ou 002 e Descrição “SEM CLASSIFICAÇÃO”, “PRONTO SOCORRO 
GERAL” ou “PRONTO SOCORRO ESPECIALIZADO”, 
respectivamente.  
 
”Link”  :http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades.asp.  
 

 

Interpretação do Indicador 
 
Verifica a disponibilidade de serviços de urgência e emergência 24 horas na área prevista para 

cobertura assistencial definida nos produtos das operadoras. 

Usos 
 
Acompanhar a distribuição dos serviços de urgência e emergência 24 horas na área de atuação dos 

produtos com previsão de cobertura assistencial. 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

O parâmetro é ter disponibilidade de serviços de urgência e emergência 24 horas em todos os 

municípios indicados como área de atuação dos produtos. 

Meta 
 
Apresentar serviços de urgência e emergência 24 horas em 100% dos municípios com previsão de 

cobertura assistencial. 
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Meta 
 
 
Apresentar serviços de urgência e emergência 24 horas em 100% dos municípios com previsão de 

cobertura assistencial. 
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Pontuação 
 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

% de municípios com beneficiários com 

disponibilidade de serviços de urgência e 

emergência 24 horas 

Valor de 0 a 1 Peso 2 

Resultado = 0% 0 0 

Resultado > 0% e < 100% V (> 0 e < 1) V x 2 

Resultado = 100% 1 2 

V= (Resultado > 0% e < 100%) / 100 

 
Fonte 
 
MS/ANS – Sistema de Registro de Produtos (RPS) 

MS/DATASUS/CNES 

 
Ações esperadas para causar impacto no Indicador 
 
Estruturar a rede de prestadores de serviços de saúde de forma que a distribuição de serviços de 

urgência e emergência 24 horas seja compatível com a área de atuação do produto. 

Melhorar a qualidade de informação da rede de prestadores de serviços de saúde no CNES. 

Aumentar o número de prestadores de serviços de saúde com registro no CNES. 

 
Limitações e Vieses 
 
Problemas referentes à qualidade de preenchimento e cobertura do CNES. 

Dificuldade de atualização do Cadastro de Estabelecimento de Saúde do aplicativo RPS, podendo 

gerar inconsistências entre a rede informada à ANS e a efetivamente oferecida aos beneficiários. 

 
Referências 
 
1. Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

 

2. Instrução Normativa (IN) DIPRO nº 23, de 1º de dezembro de 2009, alterada pela IN DIPRO nº 

28, de 29 de julho de 2010. 
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3.4 - DISPERSÃO DA REDE ASSISTENCIAL ODONTOLÓGICA 

 
Conceituação 

 

Percentual dos municípios listados na área geográfica de abrangência e atuação dos produtos que 

apresentam disponibilidade de prestadores odontológicos na rede assistencial da operadora. 

 

Método de Cálculo 

 

Nº de municípios com disponibilidade de prestadores odontológicos 

 Nº de municípios com previsão de cobertura assistencial odontológica 
x 100 

 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

 

Área Geográfica de Abrangência dos Produtos 

Área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde 

contratadas pelos beneficiários, conforme definido no anexo II da Resolução Normativa (RN) nº 85, 

de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

Área de Atuação dos Produtos 

Especificação dos municípios ou UF, de acordo com a abrangência adotada acima, conforme 

definido no anexo II da RN nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações 

Municípios com Disponibilidade de Prestadores Odontológicos 

Quantidade de municípios indicados na área de atuação dos produtos com “Cirurgião-Dentista” ou 

“Equipo Odontológico” ou “Raios-X Dentário” informados na rede assistencial da operadora no 

Sistema de Registro de Planos de Saúde - RPS. Para os produtos com área geográfica de 

abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional serão contabilizados todos os municípios 

contidos em cada UF.  
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Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Ambulatorial” ou “SADT”, que possuam 

ao menos um convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

Municípios com Previsão de Cobertura Assistencial Odontológica 

Todos os municípios indicados na área de atuação dos produtos registrados no sistema RPS. Para os 

produtos com área geográfica de abrangência Estadual, Grupo de Estados e Nacional, serão 

contabilizados todos os municípios contidos em cada UF. No cálculo do denominador serão 

considerados apenas os municípios que apresentam disponibilidade de prestadores odontológicos 

não exclusivos do SUS, segundo a informação contida no CNES/DATASUS. 

Serão considerados para a quantificação dos municípios os estabelecimentos classificados no CNES 

na seção Atendimentos Prestados, Tipos de Atendimento “Ambulatorial” ou “SADT”, que possuam 

ao menos um convênio diferente de “SUS”. 

Os estabelecimentos classificados no CNES no campo “Natureza da Organização” como 

“Administração Direta da Saúde (MS, SES e SMS)” ou “Administração Direta de Outros Órgãos 

(MEC, MEx, Marinha, etc)” não serão considerados para a quantificação dos municípios. 

 

Critérios de Exclusão 

 

Este indicador não se aplica aos planos anteriores à Lei nº 9.656, de 3 de junho de1998, pois estes 

não possuem a informação da área de atuação.  

Serão desconsiderados os produtos que operam exclusivamente com livre escolha de prestadores. 

Serão desconsideradas as operadoras que não possuem 100% de planos com segmentação 

exclusivamente odontológica. 



 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 
Programa de Qualificação da Saúde Suplementar - Com ponente Operadoras 

Diretoria de Gestão  
 

22

Disponibilidade de Prestadores Odontológicos 
 
A disponibilidade de prestadores odontológicos será verificada a partir da informação do CNES, 

conforme descrito abaixo: 

 

Equipo 
Odontológico 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Equipamentos”, algum item 
com Código 80 e Equipamento “Equipo Odontológico”. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp. 

 

Cirurgião-
Dentista* 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Especialidades Profissionais 
(CBO)”, Ocupação CIRURGIÃO-DENTISTA (em pelo menos uma 
especialidade). 
 
“Link”: 
http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Profissional_com_CBO.asp. 
 

Raio X Dentário 

Se possuir no menu “Relatórios”, seção “Equipamentos” algum item 
com Código 07 e Equipamento “RAIO X DENTÁRIO”. 
 
“Link”: http://cnes.datasus.gov.br/Mod_Ind_Equipamento.asp.  
 

 

*CBO de Cirurgião-Dentista: 

223204 CIRURGIAO DENTISTA AUDITOR  

223208 CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL DENTISTA 
ODONTOLOGISTA  

223280 CIRURGIAO DENTISTA - DENTISTICA  

223212 CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTISTA CANALISTA 
ENDODONTOLOGO  

223216 CIRURGIAO DENTISTA EPIDEMIOLOGISTA  
223220 CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOGISTA  
223224 CIRURGIAO DENTISTA IMPLANTODONTISTA  

223228 CIRURGIAO DENTISTA ODONTOGERIATRA DENTISTA DE IDOSO S 
DE  

223276 CIRURGIAO DENTISTA - ODONTOLOGIA DO TRABALHO  
223232 CIRURGIAO DENTISTA ODONTOLOGISTA LEGAL  

223236 CIRURGIAO DENTISTA ODONTOPEDIATRA DENTISTA DE CRIAN CA 
O  

223240 CIRURGIAO DENTISTA ORTOPEDISTA E ORTODONTISTA 
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DENTISTA D  
223244 CIRURGIAO DENTISTA PATOLOGISTA BUCAL  

223248 CIRURGIAO DENTISTA PERIODONTISTA DENTISTA DE GENGIV AS 
P  

223252 CIRURGIAO DENTISTA PROTESIOLOGO BUCOMAXILOFACIAL 
PROTESI  

223256 CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA ODONTOLOGO PROTESISTA  
PRO  

223260 CIRURGIAO DENTISTA RADIOLOGISTA ODONTORADIOLOGISTA  
223264 CIRURGIAO DENTISTA REABILITADOR ORAL  

223268 CIRURGIAO DENTISTA TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL  
CIRU  

223272 CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE COLETIVA DENTISTA DE SA UDE 
COL  

2232B1 CIRURGIAO DENTISTA DE SAUDE DA FAMILIA  

223284 CIRURGIAO DENTISTA DISFUNCAO TEMPOROMANDIBULAR E 
DOR OROFA  

223288 CIRURGIAO DENTISTA ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM 
NECESSID  

 

 
Interpretação do Indicador 
 
Verifica a disponibilidade de prestadores odontológicos na área prevista para cobertura assistencial 

definida nos produtos das operadoras. 

 
Usos 
 
Acompanhar a distribuição dos prestadores odontológicos na área de atuação dos produtos com 

previsão de cobertura assistencial. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 

O parâmetro é ter disponibilidade de prestadores odontológicos em todos os municípios indicados 

como área de atuação dos produtos. 
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Meta 

 

Apresentar prestadores odontológicos em 100% dos municípios com previsão de cobertura 

assistencial odontológica. 

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

% de municípios com previsão de cobertura 

assistencial que disponibiliza prestador 

Odontológico 

Valor de 0 a 1 Peso 1 

Resultado = 0% 0 0 

Resultado > 0% e < 100% V (> 0 e < 1) V x 1 

Resultado = 100% 1 1 

V= (Resultado > 0% e < 100%) / 100 
 

Fonte 
 
MS/ANS – Sistema de Registro de Produtos (RPS) 

MS/DATASUS/CNES 
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Ações esperadas para causar impacto no Indicador 
 

Estruturar a rede de prestadores de serviços de saúde de forma que a distribuição de prestadores 

odontológicos seja compatível com a área de atuação do produto. 

Melhorar a qualidade de informação da rede de prestadores de serviços de saúde no CNES. 

Aumentar o número de prestadores de serviços de saúde com registro no CNES. 

 

Limitações e Vieses 

 

Problemas referentes à qualidade de preenchimento e cobertura do CNES. 

Dificuldade de atualização do Cadastro de Estabelecimento de Saúde do aplicativo RPS, podendo 

gerar inconsistências entre a rede informada à ANS e a efetivamente oferecida aos beneficiários. 

 

Referências 

 

1. Resolução Normativa nº 85, de 7 de dezembro de 2004, e suas posteriores alterações. 

2. Instrução Normativa (IN) DIPRO nº 23, de 1º de dezembro de 2009, alterada pela IN DIPRO nº 

28, de 29 de julho de 2010. 
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3.5 – PERCENTUAL DE QUALIDADE CADASTRAL 

 

Conceituação 

É uma medida da qualidade dos dados cadastrais de beneficiários de uma operadora, relativa aos 

campos de identificação do beneficiário e de identificação do plano ao qual está vinculado, 

conforme seu cadastro no Sistema de Informações de Beneficiários, durante o ano-base. 

 

Método de Cálculo 

Número de beneficiários ativos identificados no cadastro de beneficiários da 
operadora na ANS e com planos válidos identificados 

Total de beneficiários ativos da operadora no Cadastro de Beneficiários na 
ANS 

x 100 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

Beneficiário de plano privado de assistência à saúde: pessoa física, titular ou dependente, que 

possua direitos e deveres definidos em legislação e em contrato assinado com operadora de plano 

privado de assistência à saúde, para garantia da assistência médico-hospitalar ou odontológica 

(definição conforme RN nº 295/2012). 

Beneficiário ativo: É o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo contrato do 

respectivo plano está em vigor, (definição conforme RN nº 295/2012). 

Beneficiário dependente: É o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo 

contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um 

beneficiário titular (definição conforme RN nº 295/2012). 

Beneficiário ativo identificado: 

1) Beneficiário ativo titular identificado é aquele que atende aos critérios: 

• “Nome do beneficiário”, “Data de nascimento do beneficiário” e “Número do beneficiário no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF” preenchidos e válidos; 

• O CPF deve ser do próprio beneficiário e estar preenchido e válido obrigatoriamente para 

beneficiários titulares e dependentes maiores de 18 anos, ativos na data de corte, com o CPF 

validado para a pessoa contra a base da Receita Federal; 
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• Para beneficiários dependentes menores de 18 anos, ativos na data de corte, o CPF, caso 

esteja preenchido, deverá ser válido para a própria pessoa, ou alternativamente, o 

beneficiário menor deverá ter a informação do campo “Nome da mãe do beneficiário” 

preenchida e válida. 

 

2) Beneficiário dependente maior de 18 (dezoito) anos identificado é aquele que atende aos 

critérios: 

• “Nome do beneficiário”, “Data de nascimento do beneficiário”, “Número do beneficiário no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF” e “Código de identificação do beneficiário titular na 

operadora” preenchidos e válidos; 

•  Além disso, pelo menos um dos seguintes campos preenchido e válido: 

i) “Número de inscrição no Programa de Integração Social – PIS ou no Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP ou Número de Identificação 

do Trabalhador – NIT”; 

ii) “Nome da mãe do beneficiário”. 

3) Beneficiário dependente menor de 18 (dezoito) anos identificado é aquele que atende aos 

critérios: 

• “Nome do beneficiário”, “Data de nascimento do beneficiário” e “Código de identificação do 

beneficiário titular na operadora” preenchidos e válidos; 

• Acresce, ainda, pelo menos um dos seguintes campos preenchido e válido: 

i) “Número de inscrição no Programa de Integração Social – PIS ou no Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP ou Número de Identificação 

do Trabalhador – NIT”; 

ii) “Nome da mãe do beneficiário”; 

iii) “Número do beneficiário no Cadastro de Pessoa Física – CPF”. 

• Os campos “Nome do beneficiário” e “Nome da mãe do beneficiário” são considerados 

válidos se preenchidos conforme o documento “Críticas de Campos de dados cadastrais” 

disponível no sítio da ANS na Internet www.ans.gov.br, no perfil destinado às operadoras. 

• Os campos “CPF” e “PIS/PASEP/NIT” são considerados válidos se preenchidos conforme o 

documento “Críticas de Campos de dados cadastrais” disponível no sítio da ANS na 
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Internet www.ans.gov.br, no perfil destinado às operadoras e houver no máximo 2 (duas) 

repetições para cada um desses no Cadastro de Beneficiários da operadora. 

Beneficiário ativo com plano válido identificado: É o beneficiário, titular ou dependente, cujo 

conteúdo dos campos seguintes esteja preenchido e válido, para planos da própria operadora 

informante: 

• Para planos posteriores à Lei 9.656, de 03 de junho de 1998, o campo “Número do código do 

plano na ANS”; 

• Para planos anteriores à Lei 9.656, de 03 de junho de 1998 o campo “Número do código do 

plano na operadora”; 

• Os campos “Número do código do plano na ANS” e “Número do código do plano na 

operadora” são considerados válidos, se estiverem preenchidos conforme o registrado no 

Registro de Planos de Saúde – RPS e o cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos 

– SCPA, respectivamente.  

 

Beneficiários ativos da operadora no Cadastro de Beneficiários na ANS: Todos os beneficiários 

ativos da operadora existentes no Cadastro de Beneficiários na ANS. 

 

Interpretação do indicador 

• Avalia a qualidade do preenchimento dos campos identificadores do beneficiário e do plano 

ao qual o beneficiário está vinculado. 

• Quanto maior o valor do indicador, maior a qualidade dos dados da operadora no Cadastro 

de Beneficiários na ANS, tanto em relação aos dados de beneficiários como aos dados de 

planos, possibilitando identificar indivíduos e respectivas coberturas. 

Usos 

• Avaliar e acompanhar a qualidade dos dados da operadora no Cadastro de Beneficiários na 

ANS em relação à identificação de beneficiários e de planos; 

• Incentivar a operadora a aprimorar a qualidade dos seus dados no Cadastro de Beneficiários na 

ANS. 

Meta 

100% de beneficiários ativos identificados no cadastro da operadora e com planos identificados. 
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Pontuação 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

Resultado do indicador Valor de 0 a 1 Peso 3 

Resultado = 0 0 

0 < Resultado < 100 V 

Resultado = 100 1 

 

 

3 

V= Resultado/100 

 

Fonte de Dados 

• SIB/ANS/MS – Sistema de Informações de Beneficiários; 

1. RPS/ANS/MS – Registro de Planos de Saúde e SCPA/ANS/MS - Sistema de Cadastro de 

Planos Antigos 

 

Ações esperadas para causar impacto positivo no indicador 

• Aprimoramento das ações orientadoras e sancionadoras da ANS sobre as operadoras com 

baixa qualidade cadastral; 

• Ação da operadora junto aos seus beneficiários para apuração das informações não 

disponíveis ou inadequadamente informadas.  

 

Limitações e vieses do indicador 

 

• O método de cálculo não permite que o indicador seja ponderado de acordo com a relação 

entre o número de campos de identificação complementar (isto é, “PIS/PASEP/NIT” e 

“Nome da mãe do beneficiário”) com conteúdo válido e o número de campos de 

identificação complementar informados no registro. 

• Reflete a qualidade do preenchimento dos campos identificadores do beneficiário e do plano, 

não refletindo, porém, a qualidade dos demais atributos constantes no Cadastro de 

Beneficiários na ANS. 
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Referências 

Resolução Normativa - RN Nº 295, de 09 de maio de 2012 da DIRETORIA COLEGIADA 

Resolução Normativa - RN Nº 303, de 31 de agosto de 2012 da DIRETORIA COLEGIADA 

Instrução Normativa - IN Nº 50, de 25 de setembro de 2012 da DIRETORIA DE 

DESENVOLVIMENTO SETORIAL 
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3.6 - ÍNDICE DE REGULARIDADE DE ENVIO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Conceituação 

 

Corresponde ao grau de cumprimento das obrigações periódicas das operadoras, quanto aos 

encaminhamentos devidos dos dados dos sistemas de informações Sistema de Informações do 

Beneficiário (SIB), Sistema de Informações de Produtos (SIP) e Documento de Informações 

Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde (DIOPS), dentro dos prazos estabelecidos nos Atos 

Normativos da ANS. 

 

Método de Cálculo 

 

Envio SIB Envio SIP Envio DIOPS   
n 

+ 
n 

+ 
n 

Total de sistemas devidos x 100 

 

Este cálculo aplica-se as operadoras nas modalidades: Medicina de grupo, Odontologia de grupo, 

Filantropia, Autogestão, Seguradora especializada em saúde, Cooperativa médica e Cooperativa 

odontológica. 

Exceções para o ano base de análise 2011, não se incluindo na fórmula acima os envios trimestrais 

do DIOPS: 

• Operadoras da modalidade Autogestão por RH estão desobrigadas do envio dos dados do 

DIOPS.  

• Operadoras das modalidades Cooperativa odontológica ou Odontologia de grupo com 

número de beneficiários inferior a 20 (vinte) mil, estão dispensadas da obrigação de envio de 

informações relativas ao primeiro, segundo e terceiro trimestres. 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

 

Envio do SIP, SIB e DIOPS: número de envios periódicos desses dados pela operadora à ANS, 

dentro dos prazos para as competências estabelecidas nos normativos vigentes. A data considerada 
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não depende da data de processamento das informações pela ANS, ou seja, será considerada a data 

do primeiro envio de arquivo válido, independentemente da data de processamento das informações 

pela ANS. 

N= Número de envios devidos para cada sistema de informação 

 
Interpretação do Indicador 
 
Demonstra o grau de efetividade das obrigações devidas das operadoras quanto à regularização do 

DIOPS, SIB, SIP, dentro dos prazos estabelecidos nas normas, quando devidos pela operadora. 

 
Usos 
 
Permitir o acompanhamento da operadora em relação ao cumprimento às normas estabelecidas para 

DIOPS, SIB e SIP. 

 
Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 
 
Número de obrigações definidas nos atos normativos da ANS 

 
Meta 
 
Cumprimento das obrigações devidas em 100%. 

 

Pontuação 
 
Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

% de regularidade Valor de 0 a 1 Peso 3 

Resultado = 0 0 0 

Resultado > 0% e < 100% V (> 0 e < 1) V x 3 

Resultado = 100% 1 3 

V = (Resultado > 0% < 100%) 
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Fonte 
 

MS/ANS – Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos Privados de 
Assistência à Saúde (DIOPS) 
MS/ANS – Sistema de Informações de Produtos (SIP) 

MS/ANS – Sistema Cadastro de Operadoras (CADOP) 

MS/ANS – Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) 

 

Ações esperadas para causar impacto no Indicador 
 
Rever as rotinas operacionais para atendimento integral e tempestivo das informações periódicas 

requisitadas pelos normativos da ANS. 

 

Limitações e Vieses 
 

Não avalia a qualidade dos dados informados nos sistemas de informações SIB, SIP e DIOPS. 

 

Referências 
 

10. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Qualificação da Saúde 

Suplementar: uma nova perspectiva no processo de regulação. Rio de Janeiro: ANS, 2004 

 

 

 

 


