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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 2011 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

4 - INDICADORES DA DIMENSÃO SATISFAÇÃO DOS BENEFICI ÁRIOS 

 

4.1- PROPORÇÃO DE PERMANÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Conceituação 

 

Relação entre o tempo de permanência de uma coorte de beneficiários em suas operadoras e o tempo 

máximo possível para este grupo em um período de 36 meses. 

 
Método de Cálculo 
 

Somatório dos meses de permanência dos beneficiários da coorte, no período de análise 

Número de beneficiários da coorte x 36 meses 

 

Definição de termos utilizados no Indicador 
 
Meses de permanência: tempo (em número de meses) em que não se verificou cancelamento do 

vínculo existente do beneficiário com a operadora.  

 

Beneficiários da coorte: subconjunto dos beneficiários que tinham vínculo com a operadora no 

início do período de análise, constituído pelos beneficiários que permaneceram por 36 meses, 

somados aos beneficiários que cancelaram o contrato antes desse tempo, de acordo com o item 

Critérios de inclusão. 
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Período de análise: triênio compreendido pelo ano base e dois anos anteriores ao mesmo.  

 
 
 
Critérios de inclusão 
 
Para inclusão no cálculo do indicador o seguinte motivo de cancelamento do SIB será considerado: 

rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário. 

 
 
Critérios de exclusão 
 

Serão excluídos do cálculo do indicador os vínculos com os seguintes motivos de cancelamento: 

término da relação de vinculado a um beneficiário titular; desligamento da empresa (para planos 

coletivos); óbito; exclusão decorrente de mudança de código de beneficiário motivada pela 

adaptação de sistema da operadora; alteração individual do código do beneficiário; inclusão 

indevida de beneficiário; fraude (art. 13 da Lei nº 9.656/98), inadimplência, transferência de carteira. 

 
Observação: 
 
1. A nomenclatura empregada no sistema (SIB) refere-se a todos os tipos de contratos coletivos.  

Para os planos coletivos por adesão, o motivo de cancelamento “desligamento da empresa (para 

planos coletivos)” denota o desligamento do clube ou associação ao qual o beneficiário estava 

vinculado.  

 
Interpretação do Indicador 
 

1. Informa a fração do tempo máximo possível de vínculo a uma operadora, utilizada pela 

coorte de beneficiários no período estudado.  

2. Avalia indiretamente a satisfação do beneficiário com o serviço prestado, com base na 

proporção do tempo de permanência do mesmo em uma operadora, para o período estudado. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 

Recomenda-se que a pontuação obtida pelo indicador seja utilizada para comparações no interior de 

um mesmo segmento (médico-hospitalar ou exclusivamente odontológico). 
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Meta 

 

100% dos beneficiários com permanência de 36 meses. 

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

Proporção de permanência dos beneficiário em 

36 meses 
Valor de 0 a 1 Peso 1 

Resultado = 0 0 0 

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

Resultado = 1 1 1 

V = Resultado 

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

 
Ações esperadas para causar impacto no Indicador 
 
Estimular a operadora e o contratante a conhecer os motivos de desligamento dos beneficiários dos 

seus planos, para que estas possam intervir, visando à permanência destes na operadora. 

 

Limitações e Vieses  

 

1. Confiabilidade das informações fornecidas pelas operadoras. 

2. O indicador considera conjuntamente os planos individuais e coletivos, não permitindo análises 

por estas dimensões.  Também não considera separadamente os registros com informação ignorada 

para o tipo de contratação. 

3.Nas análises a serem realizadas, o tempo de permanência será limitado à data do último envio do 

SIB.  
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Referências 
 

1. 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. 

Legislação de Saúde Suplementar. 
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4.2 - PROPORÇÃO DE BENEFICIÁRIOS COM DESISTÊNCIA NO PRIMEIRO 

ANO 

 

 

Conceituação 
 
Proporção de beneficiários que ingressaram nos dois anos anteriores ao ano avaliado pelo 

Programa de Qualificação e desistiram do vínculo com a operadora no primeiro ano do 

contrato. 

 
Método de Cálculo* 
 

Nº de beneficiários que ingressaram no biênio anterior ao ano base e desistiram no primeiro ano de 

contrato 

Total de beneficiários que ingressaram no biênio anterior ao ano base 

 

*Observação: O resultado direto obtido desse indicador, ou seja, a taxa bruta, será ajustada 

pela metodologia estatística do Bayes Empírico, cuja fórmula simplificada pode ser 

representada pela seguinte equação: 

 
Taxa ajustada ou resultado ajustado do indicador = (Taxa bruta X Fator de ajuste) + 

(Taxa média de todas as operadoras) X (1 – Fator de ajuste) 

Fator de ajuste = fator calculado especificamente para cada operadora. Esse fator depende da 

dispersão dos valores das taxas entre operadoras e aumenta progressivamente, de zero (0) a 

um (1), conforme aumenta o denominador do indicador (número de beneficiários da operadora 

expostos ao evento ou ao procedimento). 

 
Definição de termos utilizados no indicador 
 
Beneficiários que ingressaram e desistiram no primeiro ano de contrato:  beneficiários 

que assinaram contrato com a operadora nos dois anos anteriores ao ano base de avaliação do 

Programa de Qualificação e romperam esse contrato no primeiro ano de vigência pelos motivos 

de cancelamento determinados no item Critérios de inclusão. 

 
Beneficiários que ingressaram:- subconjunto dos beneficiários que assinaram contrato com 

a operadora nos dois anos anteriores ao ano base de avaliação do Programa de Qualificação da 
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Saúde Suplementar, constituído pelos beneficiários que romperam esse contrato no primeiro 

ano de vigência pelos motivos de cancelamento determinados no item Critérios de inclusão, 

somados àqueles que permaneceram com o contrato por mais de um ano. 

 

Biênio anterior ao ano base: período de dois anos anteriores ao ano base de avaliação do 

Programa de Qualificação. 

Observação 1: o período de análise do tempo de permanência dos beneficiários inicia-se no 

primeiro dia do biênio anterior ao ano base de avaliação do Programa de Qualificação da Saúde 

Suplementar e encerra-se no o último dia do referido ano base. 

 

Critérios de inclusão 
 
Para inclusão no cálculo do indicador será considerado apenas o seguinte motivo de 

cancelamento do SIB: rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário. 

 

Critérios de exclusão 
 
Serão excluídos do cálculo do indicador os vínculos com os seguintes motivos de cancelamento: 

término da relação de vinculado a um beneficiário titular; desligamento da empresa (para 

planos coletivos); óbito; exclusão decorrente de mudança de código de beneficiário, motivada 

pela adaptação de sistema da operadora; alteração individual do código do beneficiário; 

inclusão indevida de beneficiário; fraude (art. 13 da Lei nº 9.656/98), inadimplência, 

transferência de carteira. 

Observação 2: a nomenclatura empregada no sistema (SIB) refere-se a todos os tipos de 

contratos coletivos.  Para os planos coletivos por adesão, o motivo de cancelamento 

“desligamento da empresa (para planos coletivos)” denota o desligamento do clube ou 

associação ao qual o beneficiário estava vinculado.  

 
Interpretação do Indicador 
 

1. Indica a fração de beneficiários que permaneceu por menos de um ano após ingresso na 

operadora. 

2. Avalia indiretamente a satisfação do beneficiário com o serviço prestado, com base na 

proporção de beneficiários com desistência no primeiro ano de contrato. 

 

Usos 
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1. Analisar o grau de desistência dos beneficiários de uma operadora. 

2. Contribuir para avaliações sobre satisfação dos beneficiários, desde que sejam identificados 

os motivos do cancelamento. 

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 

Recomenda-se que a pontuação obtida pelo indicador seja utilizada para comparações no 

interior de um mesmo segmento (médico-hospitalar ou exclusivamente odontológico). 

 

Meta 
 
Nenhum beneficiário com desistência no primeiro ano. 

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

Proporção de beneficiários que desistiram 

no primeiro ano de contrato 
Valor de 0 a 1 Peso 1 

Resultado = 1 0 0 

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

Resultado = 0 1 1 

V = 1 – Resultado 

 

Fonte 
 
MS/ANS – Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). 
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Ações esperadas para causar impacto no Indicador 

 

Estimular a operadora a conhecer os motivos de desligamento dos beneficiários dos seus 

planos, para que estas possam intervir, visando à permanência destes na operadora. 

 

Limitações e Vieses 

 

1. Confiabilidade das informações fornecidas pelas operadoras. 

2. O indicador considera conjuntamente os planos individuais e coletivos, não permitindo 

análises por estas dimensões.  Também não considera separadamente os registros com 

informação ignorada para o tipo de contratação. 

 

Referências 

 

1. 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. 

Legislação de Saúde Suplementar. 
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4.3 - SANÇÃO PECUNIÁRIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

Conceituação 

 

É a soma dos valores das multas julgadas em primeira instância de uma operadora em um 

período, excetuadas as multas diárias e aquelas provenientes de representações.   

 

Método de Cálculo 

 

Somatório das multas julgadas em primeira instância de uma operadora, no período 

analisado 

 

 

Definição de termos utilizados no indicador 

 

Multas julgadas em primeira instância de uma operadora: multas aplicadas à operadora 

decorrentes de processos julgados em primeira instância no ano avaliado, independente do ano 

de lavratura do auto de infração. Serão excluídas do cálculo do indicador as multas diárias e as 

multas provenientes das representações feitas à Diretoria de Fiscalização por parte das demais 

diretorias.   

Período analisado: ano base de avaliação do Programa de Qualificação da Saúde 

Suplementar 

 
 
Interpretação do Indicador 

 

O indicador baseia-se no valor total das multas aplicadas a uma operadora no período 

analisado, excetuando-se as multas diárias e as multas provenientes das representações feitas 

à Diretoria de Fiscalização por parte das demais diretorias. O valor de cada multa está 

diretamente relacionado à gravidade da infração praticada e ao porte da operadora segundo a 

RN124.  



 

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

Diretoria de Gestão  
 

11

Usos 

 

Medir a gravidade do conjunto das infrações à legislação cometidas por parte das operadoras.  

 

Parâmetros, Dados Estatísticos e Recomendações 

 

Recomenda-se que a pontuação obtida pelo indicador seja utilizada para comparações no 

interior de um mesmo segmento (médico-hospitalar ou exclusivamente odontológico).  Para o 

cálculo da média do porte utiliza-se o valor médio das multas aplicadas às operadoras de um 

mesmo porte conforme definido na RN 124. 

 

Meta 

 

Operadora com zero de sanção pecuniária.  

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

Valor total das multas aplicadas na operadora Valor de 0 a 1 Peso 1 

Resultado >= média do porte x2 0 0 

Resultado > 0 e < média do porte x2 V (> 0 e < 1) V x 1 

Resultado = 0 1 1 

V = [1 – (Resultado / Média do porte x 2)] x 0,9Média do porte= valor médio das multas aplicadas às 

operadoras de um mesmo porte conforme definido na RN 124 

 

Fonte de dados 

 

MS/ANS – Sistema de Informações de Beneficiários (SIB), Sistema Integrado de Fiscalização 

(SIF). 



 

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

Diretoria de Gestão  
 

12

 

Ações esperadas para causar impacto no indicador 

 

As operadoras devem cumprir a Legislação de Saúde Suplementar.  

 

Limitações e Vieses 

 

Lapso de tempo entre a reclamação e o julgamento. 

 

Referências 

 

1. 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. Legislação de Saúde Suplementar (RN 124). 
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4.4 – ÍNDICE DE RECLAMAÇÕES 

 

Conceituação 

 

É um índice que permite a comparação da atuação das operadoras do ponto de vista do 

consumidor que, ao julgar não ter tido respeitado seu direito, dirige-se a ANS para solicitar 

orientação, análise e julgamento da questão. 

 

Método de Cálculo 

 

Média mensal de reclamações contra uma operadora com registro ativo entre de 
1º de janeiro e 31 de dezembro do ano base 

Média mensal de beneficiários ativos da operadora no Cadastro de Beneficiários 
na ANS, no ano base 

x 10.000 

 

 

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, conforme RN nº 250, de 25 de março de 2010. 

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

respectivo plano está em vigor, conforme RN nº 250, de 25 de março de 2010. 

Média mensal de beneficiários ativos da operadora no Cadastro de Beneficiários na 

ANS: soma da quantidade de beneficiários ativos nos meses do ano base, dividida por 12, 

segundo o Cadastro de Beneficiários da ANS. 

Média mensal de reclamações: Total de reclamações que a Agência recebe no ano dos 

consumidores de planos privados de saúde contra a operadora, excluindo as reclamações 

julgadas como não procedentes, dividido por 12. Reclamações não procedentes são demandas 

finalizadas preliminarmente, antes da abertura do processo administrativo sancionador, por 

falta de indícios de infração. 
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Interpretação do indicador 

 

• Significa que para cada grupo de 10.000 beneficiários houve, em média, x reclamações 

mensais durante o ano para aquela operadora. Por exemplo, se o índice da operadora 

for 2,1, significa que para cada grupo de 10.000 beneficiários houve 2,1 reclamações 

por mês no ano base;  

• Avalia a satisfação dos beneficiários com a sua operadora de plano de saúde; 

• Quanto menor o valor do índice, maior acredita-se ser a satisfação dos beneficiários 

com a operadora. 

 

Usos 

 

• Avaliar e acompanhar o histórico de reclamação que os beneficiários têm contra a 

operadora de planos de saúde; 

• Incentivar a operadora a aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos seus 

beneficiários de forma a melhorar a satisfação dos mesmos.  

 

Meta 

 

0 reclamações durante o ano. 

 

Pontuação 

 

Resultado Obtido Pela Operadora Pontuação 

Resultado do Índice de reclamações Valor de 0 a 1 Peso 3 

Resultado > 0 0 < V < 1 3 x V  

Resultado = 0 1 3 

V= 1/exp(Índice) 

 

Fonte de Dados 

 

SIB/ANS/MS – Sistema de Informações de Beneficiários e SIF/ANS/MS – Sistema Integrado de 

Fiscalização.  
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Ação esperada para causar impacto positivo no índice 

 

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

com alto índice de reclamação. 

 

Limitações e Vieses 

 
• O indicador avalia a satisfação do beneficiário de forma indireta, registrando sua 

insatisfação. 

 

Referências 

 

Resolução Normativa nº 226, de 05 de agosto de 2010. 

Resolução Normativa nº 250, de 25 de março de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DA DIMENSÃO SATISFAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS 
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS 

 

Conceituação 

 

O indicador expressa o grau de satisfação dos beneficiários de uma operadora, obtido através 

dos questionários da Pesquisa de Satisfação promovida pela ANS. 

 

Método de Cálculo 

 

pesquisa da máxima Pontuação

pesquisa na obtida Pontuação
  iosBeneficiár dos Satisfação de Pesquisa =  

 

Definição de termos utilizados no Indicador 

 

Pontuação obtida na pesquisa: Somatório da pontuação obtida através dos questionários.  

 

Pontuação máxima da pesquisa: Como a pontuação máxima de cada questionário é 1 (um) 

ponto, a pontuação máxima da pesquisa corresponde ao número de beneficiários da amostra, 

estabelecido de acordo com o porte da operadora. 

 

Interpretação do Indicador 

O indicador tem o objetivo de aferir diretamente a satisfação dos beneficiários com suas 
operadoras de plano de saúde.   
 
 
 
Critérios de exclusão:  
 
Operadoras de pequeno porte: Serão excluídas do cálculo deste indicador as operadoras 

com menos de 20 mil beneficiários no Sistema de Informação de Beneficiários na data de 30 de 

abril de 2012.  

 

 

 

 

Parâmetros e Dados Estatísticos 

É recomendável que a pontuação obtida pelo indicador seja utilizada para comparações entre 

operadoras de mesmo segmento e porte.   
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Meta 

100% de beneficiários satisfeitos, ou seja, V = 1  

 

 

Pontuação 

 

Resultado obtido pela operadora Pontuação 

Pesquisa de satisfação de beneficiários Valor de 0 a 1 
Peso 
3 

Não realizou a pesquisa em conformidade 0 0 

Situado no intervalo entre 0 e 1 0 < V < 1 3 x V 

Resultado = 1  1 3 

 

Onde, V é o valor obtido no indicador. 

 

Fonte de Dados 

Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários, estabelecida na Instrução Normativa Nº 12 de 11 de 
junho de 2012, da Diretoria de Gestão – DIGES.  
 

 


