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Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

Agência reguladora do Governo Federal, vinculada ao Ministério da Saúde. 

Atua na regulação, normatização, controle e fiscalização do setor de planos privados de 
saúde no Brasil.

Finalidade institucional:

• Promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. 

• Regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores. 

• Contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

Marco legal:

Lei n ° 9.656, de 1998 - Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 
saúde.

Lei n ° 9.961, de 2000 - Cria a ANS.
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Dimensão da Saúde Suplementar

48,7 milhões de beneficiários em planos de assistência médica 

• 77% dos beneficiários de assistência médica em planos 
coletivos (63% empresariais e 14% por adesão) 

• 20% em planos individuais

18,4 milhões em planos exclusivamente odontológicos

1.542 operadoras 

• 1.125 médico-hospitalares e 417 exclusivamente odontológicas

31.445 planos de assistência médica

Mais de 110.000 prestadores de serviços de saúde

244 milhões de consultas médicas 

7,4 milhões de internações

582,5 milhões de exames complementares

50,7 milhões de terapias
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Agenda Regulatória 2013/2014

1. Garantia de Acesso e Qualidade 
Assistencial

2. Sustentabilidade do Setor

3. Relacionamento entre Operadoras e 
Prestadores 

4. Incentivo à Concorrência 

5. Garantia de Acesso à Informação

6. Integração da Saúde Suplementar 
com o SUS 

7. Governança Regulatória
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Evolução da Regulação
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Medidas inovadoras: Mudança no foco da multa 
para mediação de conflitos

Reclamações e Informações - 2010 a 2012
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Medidas inovadoras: Mudança no foco da multa 
para mediação de conflitos

• NIP: Solução de conflitos entre operadoras e consumidores, com foco em negativa de
cobertura.

Aperfeiçoamento do processo : a NIP passará a processar todas as demandas de
reclamação, incorporando os demais temas, para tornar mais célere a análise pela
ANS, buscando maior satisfação para o consumidor.

ANO 2012 75.916 reclamações 55.171 
NIPs

42.610 NIPs - 78,4%
De cada 5 demandas 4 são 
resolvidas por medição de 
conflitos.

A ampliação do escopo inclui todas as reclamações dos consumidores (assistenciais
e não assistenciais); a obrigação das operadoras de se cadastrarem na NIP; a
inserção das notificações de reclamações no portal da ANS para verificação das
demandas pelas operadoras; e acompanhamento das demandas pelos
consumidores.
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Medidas inovadoras: Mudança no foco da multa
para mediação de conflitos

• Implementação da Análise Eficiente de Processos – AE P (2010): Redução do 
prazo de análise, mesmo com o aumento da produção.

• Análise e julgamento coletivo de demandas: Grupo de Trabalho para definição 
de modelo de análise coletiva de demandas, com aumento da eficácia regulatória e 
maior celeridade processual.

• Mutirão para análise de processos: Contratação de 200 servidores temporários 
para agilização da análise dos processos.
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Medidas inovadoras: Intensificação do 
monitoramento das operadoras

Medida cautelar de proteção ao consumidor

• Suspensão dos planos de saúde: RN nº 259, de 2011.

Nos casos de descumprimento reiterado da norma, constituindo risco à qualidade ou à

continuidade do atendimento à saúde dos beneficiários, a ANS adota as seguintes medidas,

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis: suspensão da comercialização de parte

ou de todos os produtos da operadora; decretação do regime especial de direção técnica; e

afastamento dos dirigentes da operadora.
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Medidas inovadoras: Intensificação do 
monitoramento das operadoras

• Obrigatoriedade de informação por escrito aos beneficiári os acerca da
negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo m édico ou
cirurgião dentista. RN nº 319, de 2013.

• Programa Olho Vivo: 2010-2012
Crescente adequação das operadoras à regulação (objetivo)
Oportunidade de reparação da conduta por RVE 
Divulgação dos resultados (melhores e piores práticas) para o mercado 
Oportunidade da ANS verificar a aplicabilidade e necessidade das normas

Operadoras fiscalizadas proativamente
39 com foco assistencial e econômico financeiro

48 com foco assistencial

55,5% do total dos beneficiários
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Medidas inovadoras: Intensificação do 
monitoramento das operadoras 
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Medidas inovadoras: Intensificação do 
monitoramento das operadoras

Nota: Natureza da inscrição: uma mesma operadora pode ser inscrita mais de uma vez por motivos diferentes.

Fonte: Procuradoria Geral da ANS, abril 2013

Número de operadoras inscritas em dívida ativa, seg undo motivo da inscrição

Natureza da Inscrição Total Ativa Inativa

Operadoras 1.332 575 757
MULTA ADMINISTRATIVA PECUNIÁRIA 675 236 439
MULTA DESC. DE AJUSTE DE CONDUTA 2 0 2
MULTA DESCUMP. DE TERMO DE COMPROMISSO 4 3 1
PARCELAM. DE RESSARC. AO SUS RESCINDIDO 23 15 8
PARCELAMENTO DE MULTA RESCINDIDO 8 1 7
PARCELAMENTO DE TAXA-TPS RESCINDIDO 14 5 9
RESSARCIMENTO AO SUS 726 464 262
RESSARCIMENTO DE REGIMES ESPECIAIS 64 3 61
TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TPS 489 109 380
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Medidas inovadoras: Aprimoramento da interlocução
com consumidores

Acordos de 
Cooperação 
celebrados: 

29
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Fortalecimento da capacidade de escolha do 
consumidor – Espaço da Qualidade
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Fortalecimento da capacidade de escolha do 
consumidor – Qualificação operadoras
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Acessos ao Portal da ANS
Comparativo 2011 e 2012

Em 2012 houve crescimento da média de visitas ao po rtal da ANS de 33% em relação ao ano anterior.

Nos meses de divulgação de suspensão de comercializ ação de planos (Julho e Outubro), os acessos chegar am a aumentar até 93% em 
relação ao mesmo mês do ano anterior.
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Medidas recentes
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Medidas inovadoras: Aprimoramento da interlocução 
com consumidores

• Obrigatoriedade de criação pelas operadoras de Ouvidorias vinculadas às suas
estruturas organizacionais. RN nº 323, de 04 de abril 2013.

•Ampliação do Disque ANS
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Fortalecimento da capacidade de escolha do 
consumidor – Qualidade assistencial 

QUALISS INDICADORES

Consiste em um sistema de medição e avaliação sistemática do desempenho dos
prestadores de serviços. Os resultados serão divulgados no portal da ANS. A
participação no QUALISS Indicadores é voluntária para os prestadores, exceto para os
pertencentes à rede própria das operadoras.

Objetivos:

• Promover a disseminação dos dados assistenciais dos prestadores para a
sociedade em geral e beneficiários de planos, visando o aumento da capacidade de
escolha.

• Para os prestadores visa o fomento de iniciativas e estratégias de melhoria do
desempenho.

• Para as operadoras visa uma melhor qualificação de suas redes assistenciais.
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Indicadores Hospitalares
Domínio do Indicador Nome do Indicador 

SEGURANÇA 

1. Taxa de densidade de incidência de infecção de c orrente sanguínea associada a cateter venoso centra l (CVC) na UTI Adulto 
2. Taxa de densidade de incidência de infecção de c orrente sanguínea associada a cateter venoso centra l (CVC) na UTI Pediátrica 
3. Taxa de densidade de incidência de infecção de c orrente sanguínea associada a cateter venoso centra l (CVC) na UTI Neonatal 
4. Taxa de utilização de cateter venoso central (CV C) na UTI Adulto 
5. Taxa de utilização de cateter venoso central (CV C) na UTI Pediátrica 
6. Taxa de utilização de cateter venoso central (CV C) na UTI Neonatal 
7. Conformidade com os padrões de cirurgia segura

EFETIVIDADE 

1. Implantação de diretrizes e protocolos clínicos
2. Taxa de mortalidade institucional 
3. Taxa de mortalidade cirúrgica 
4. Taxa de mortalidade neonatal RN < 1500g 
5. Taxa de mortalidade neonatal RN 1500-2500g 

EFICIÊNCIA 

1. Taxa de ocupação operacional Geral 
2. Taxa de ocupação operacional Maternidade 
3. Taxa de ocupação operacional UTI adulto 
4. Taxa de ocupação operacional UTI Pediátrica 
5. Média de permanência Geral 
6. Média de permanência Maternidade 
7. Média de permanência UTI adulto 
8. Média de permanência UTI Pediátrica 

EQUIDADE 
1. Acessibilidade à pessoa com deficiência 
2. Medidas para garantir nos atendimentos a priorid ade aos indivíduos vulneráveis (pessoas com deficiê ncia, idosos, gestantes, 
lactantes), excluindo urgência/emergência 

ACESSO 1. Acolhimento Classificação de risco 
2. Tempo de espera na Urgência e Emergência 

CENTRALIDADE NO PACIENTE 
1. Satisfação do cliente 
2. Monitoramento/ avaliação de queixas, reclamações  e sugestões 
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Fortalecimento da capacidade de escolha do 
consumidor – Qualidade assistencial 

QUALISS DIVULGAÇÃO

Fixação de atributos de qualificação relevantes para o aprimoramento da 
atenção à saúde oferecida pelos prestadores de serviços na saúde 
suplementar.

Inclusão obrigatória, por parte das operadoras, dos atributos de qualificação de 
cada prestador de serviços em todo o seu material de divulgação de rede 
assistencial.

Divulgação pela ANS à sociedade em geral da importância dos atributos de 
qualificação de prestadores de serviços na orientação de suas escolhas.

Objetivos:
Aumentar o poder de avaliação e escolha por parte dos beneficiários dos planos
de saúde e estimular a adesão, por parte dos prestadores de serviços, aos
programas que os qualifiquem.
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Qualidade assistencial – Programa QUALISS 
Divulgação 

Ícones constarão 

obrigatoriamente nos 

livrinhos da rede de 

prestadores 

fornecidos pelas 

operadoras e em 

seus portais

IN nº 52, de 21 de março

de 2013



23

Dados Assistenciais 2011-2012
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Espaço Você Saudável – ANS/OPAS
Laboratório Inovação em Saúde
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Rol de procedimentos em permanente atualização

• Implementação do estabelecido na Lei nº 12.738/2012, que entra em vigor em
junho de 2013 e altera a Lei nº 9.656/1998 para tornar obrigatório o fornecimento
pelos planos de saúde de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, de coletor
de urina e de sonda vesical.

• Extensão da garantia do tratamento ambulatorial – cobertura para
antineoplásicos orais.
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Obrigado!

Disque ANS 0800 701 9656


