TEMA

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

FASES

elaboração de medida regulatória Oncorede (Fase A)

MONITORAMENTO DA AGENDA REGULATÓRIA ATÉ MARÇO DE 2020
PRAZO
PRAZO
STATUS
OBSERVAÇÕES
PACTUADO
REPROGRAMADO

Reprogramado

julho-19

set-20

Foi constituído, em fevereiro de 2019, o Comitê Consultivo do Projeto OncoRede para auxiliar na
elaboração da Certificação de Boas Práticas em Atenção Oncológica.
A primeira reunião do Comitê Consultivo do OncoRede aconteceu em 26 de fevereiro de 2019, tendo
ocorrido, até o momento, oito reuniões.
Foram definidos os oito eixos dos requisitos de Certificação em Atenção Oncológica. Estão sendo
construídos os itens de verificação que comporão os eixos dos requisitos.
Em razão da extrema complexidade do assunto (redes de atenção oncológica) e da dificuldade de
estabelecer consensos e alinhamentos nas reuniões do Comitê, o prazo para a conclusão da elaboração
da medida regulatória precisou ser adiado até setembro de 2020. Solicita-se alteração no prazo da
planilha.
Foi estabelecido um cronograma para debater com o Comitê Consultivo o conteúdo de cada uma das 6
Dimensões propostas para o Manual de Certificação de Boas Páticas em Parto Adequado. A renião de
abertura dos trabalhos do Comitê Consultivo ocorreu no dia 07 de novembro de 2019 no Rio de
Janeiro. As duas primeiras Dimensões foram debatidas em reuniões realizadas nos dias 12 de
dezembro de 2019 e 14 de fevereiro de 2020, respectivamente. Pela complexidade e considerando o
cronograma estabelecido para os trabalhos do Comitê Consultivo, é necessário ampliar o prazo para
julho de 2020.

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

elaboração de medida regulatória parto adequado (Fase A)

Reprogramado

agosto-19

jul-20

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

processo de participação social
ampla - Oncorede (Fase A)

Reprogramado

novembro-19

out-20

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

processo de participação social
ampla - parto adequado (Fase A)

Reprogramado

dezembro-19

ago-20

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

implementação de
programa/projeto APS(projetopiloto) (Fase A)

Concluído

dezembro-19

-

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

conclusão do Relatório de AIR Oncorede (Fase A)
conclusão do Relatório de AIR - parto
adequado (Fase A)

Reprogramado

janeiro-20

nov-20

Em execução

fevereiro-20

out-20

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

finalização do processo (submissão à
DICOL) - Oncorede (Fase A)

Reprogramado

fevereiro-20

dez-20

Tendo em consideração que a conclusão do Relatório de AIR ocorrerá em março de 2020, a submissão
à Dicol deverá ser adiada para abril de 2020.

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

finalização do processo (submissão à
DICOL) - parto adequado (Fase A)

Reprogramado

março-20

nov-20

Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuada, pois
são interdependentes.

Reprogramado

março-20

mar-21

Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuada, pois
são interdependentes.

Reprogramado

abril-20

dez-20

Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuada, pois
são interdependentes.

1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.1 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários

implementação de
programa/projeto - Oncorede (Fase
A)
implementação de
programa/projeto - parto adequado
(Fase A)

O processo de participação social ampla (Consulta Pública) depende da conclusão da elaboração da
medida regulatória, portanto também deve ser repactuada.
A participação social ampla (Consulta Pública) aguarda a conclusão da elaboração da medida
regulatória que precisou ser adiada até julho de 2020.
A Consulta Pública está prevista para acontecer em agosto de 2020.
Em 27 de agosto de 2019, a Diretoria Colegiada da ANS aprovou, por unanimidade, a autorização para
celebração do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANS, o IHI, o HAOC e a SBMFC para os ProjetosPiloto de Boas Práticas em APS. Estão previstas para outubro de 2019 uma reunião para
operacionalização do Projeto e a assinatura do acordo de cooperação pelos partícipes IHI/HAOC/ANS/SBMFC. Em 11 de fevereiro de 2020, em evento de lançamento do Projeto Cuidado
Integral à Saúde - projetos-piloto em APS, ocorreu a assinatura do Acordo de Cooperação entre a ANS,
IHI, o HAOC e a SBMFC . O Edital de chamamento das operadoras foi publicado no portal da ANS em
fevereiro de 2020.
Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuada, pois
são interdependentes.
Uma vez que houve a repactuação das fases iniciais, esta etapa também deverá ser repactuada, pois
são interdependentes.

TEMA
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
1.2 Indução à melhoria da atenção a saúde dos
beneficiários
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.

FASES

PRAZO
PACTUADO

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

Concluído

agosto-19

-

Descrição de Participação Social por meio de Seminário do LI em APS com abertura de prazo para
recebimento de contibuições do setor contido na NOTA TÉCNICA Nº 230/2019/GMOA/GGRAS/DIRADDIPRO/DIPRO (SEI 15428339) e Videoconferência com as OPS do LI contido na NOTA TÉCNICA Nº
1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO

Concluído

agosto-19

nov-19

Proposta de Avaliação do LI APS contida na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRADDIPRO/DIPRO (SEI 15607885

Concluído

dezembro-19

-

Reprogramado

janeiro-20

dez-20

Reprogramado

março-20

mai-21

Reprogramado

maio-20

jul-21

Depende da etapa anterior

Reprogramado

junho-20

ago-21

Depende da etapa anterior

elaboração do relatório de análise de
impacto regulatório

Concluído

fevereiro-19

-

O relatorio de AIR foi finalizado em fevereiro de 2019.

aprovação do relatório de análise de
impacto regulatório

Concluído

abril-19

-

finalização do processo de
participação social

Concluído

abril-19

-

O processo de participação social foi finalizado em abril de 2019.

aprovação de medida regulatória

Concluído

junho-19

-

A RN 451 que dispõe sobre os critérios para definição do capital regulatório das operadoras de plano
de assistência à saúde foi aprovada em 04/03/2020;

implementação de medida
regulatória

Concluído

junho-19

-

A RN 451 entrou em vigor no dia 04/03/2020.

elaboração de estudo de cálculo do
capital para o risco de crédito

Concluído

dezembro-19

-

O estudo de risco de crédito foi aprovado na Dicol e a minuta de normativo decorrente do estudo
estárá em consulta pública (nº 77 )em abril e maio.

Reprogramado

dezembro-19

jun-22

Apesar de já estar disponibilizado o quadro de TAP para grandes operadoras, para elaborar o estudo é
preciso que o quadro de TAP seja preenchido pelas grandes operadoras. Como o preenchimento só
será obrigatório em 2021, é preciso repactuar o prazo para elaboração do estudo para junho de 2022.

Concluído

agosto-19

dez-19

Iniciou-se na data correta, em agosto, e se estendeu até dezembro de 2019, devido ao grande número
de reuniões com o setor

Concluído

setembro-19

jan-20

Consulta Pública concluída em janeiro de 2020

Concluído

dezembro-19

-

Concluído

janeiro-20

mar-20

processo de participação social
ampla (Fase B)
elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc) (Fase B)
análise de impacto regulatório (Fase
B)
processo de participação social
ampla (Fase B)
conclusão do Relatório de AIR (Fase
B)
finalização do processo (submissão à
DICOL)
avaliação do resultado regulatório
(ARR) (Fase B)

elaboração de estudo de
incorporação de deficiências
apuradas no teste de adequação de
passivo (TAP) nos resultados
processo de participação social
3. Acesso a planos privados de assistência à saúde
ampla
4. Relacionamento entre prestadores e
processo de participação social
operadoras de planos de saúde
ampla
4. Relacionamento entre prestadores e
conclusão do Relatório de AIR
operadoras de planos de saúde
4. Relacionamento entre prestadores e
finalização do processo (submissão à
operadoras de planos de saúde
DICOL)
2. Provisões técnicas e Capital regulatório margem de solvência e regra de transição para
exigência de capital.

STATUS

Análise de limitações e definição de encaminhamentos para implementação do Projeto contidos na
NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
Diálogos com o setor: agendado para mar/20 e posteriormente reprogramado em razão da pandemia,
para jun/20, porém desmarcado. Aguardando nova data
Etapa aguardando entrega dos produtos do TED com FIOCRUZ Brasília para validação da Metodologia
de Avaliação.

Finalização da nota técnica da CATEC.
Envio à DICOL em 19/03/2020

TEMA

FASES

STATUS

PRAZO
PACTUADO

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

Reprogramado

janeiro-20

mai-20

4. Relacionamento entre prestadores e
operadoras de planos de saúde

publicação de medida regulatória

5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

conclusão do Relatório de AIR Acreditação (Fase A)

Concluído

agosto-19

-

5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

finalização do processo (submissão à
DICOL) - Acreditação (Fase A)

Concluído

setembro-19

jan-20

A proposta foi submetida à DICOL para apreciação em 31/10/19, na 518º reunião. Apos a avaliação da
PROGE e realizados os devidos ajustes, a proposta será novamente submetida à DICOL para a
aprovação final.

5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

publicação de medida regulatória Acreditação (Fase A)

Concluído

novembro-19

mar-20

Publicação da medida regulatória RN Nº 452, em 09 de março de 2020

5,1 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

implementação de projeto HMV
(Fase A)

Em execução

dezembro-20

-

O Projeto denominado "Consórcio de Indicadores de Qualidade Hospitalar" é um Projeto desenvolvido
em parceria com o Hospital Moinhos de Vento - HMV, e está em excução. Seu cronograma está sendo
cumprido conforme o planejado. A implementação efetiva se dará em dez/20 quando haverá a entrega
da plataforma de coleta de indicadores à ANS. Processo SEI: 33910.017234/2018-10

5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

processo de participação social
ampla(Fase B)

Concluído

agosto-19

-

5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)

Descrição de Participação Social por meio de Seminário do LI em APS com abertura de prazo para
recebimento de contibuições do setor contido na NOTA TÉCNICA Nº 230/2019/GMOA/GGRAS/DIRADDIPRO/DIPRO (SEI 15428339) e Videoconferência com as OPS do LI contido na NOTA TÉCNICA Nº
1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO

Concluído

agosto-19

-

Proposta de Avaliação do LI APS contida na NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRADDIPRO/DIPRO (SEI 15607885

análise de impacto regulatório

Concluído

dezembro-19

-

processo de participação social
ampla(Fase B)

Reprogramado

janeiro-20

dez-20

conclusão do Relatório de AIR

Reprogramado

março-20

mai-21

Reprogramado

maio-20

jul-21

Depende da etapa anterior

Reprogramado

junho-20

ago-21

Depende da etapa anterior

5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde
5,2 Avaliação da qualidade dos serviços de
assistência à saúde

finalização do processo (submissão à
DICOL)
avaliação do resultado regulatório
(ARR) (Fase B)

Após apreciação da proposta necessária a análise jurídica da PROGE e posterior aprovação da DICOL
O AIR do programa de acreditação foi contemplado na Nota 145/2018 GEEIQ/DIRAD-DIDES/DIDES (SEI
nº 8155620), disponibilizada na Consulta Pública 71 de 06/09/2018 a 05/10/2018. Foram recepcionadas
705 contribuições, que foram avaliadas pela área técnica responsável.

Análise de limitações e definição de encaminhamentos para implementação do Projeto contidos na
NOTA TÉCNICA Nº 1/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15607885)
Diálogos com o setor: agendado para mar/20 e posteriormente reprogramado em razão da pandemia,
para jun/20, porém desmarcado. Aguardando nova data
Etapa aguardando entrega dos produtos do TED com FIOCRUZ Brasília para validação da Metodologia
de Avaliação.

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

processo de participação social
ampla

Concluído

setembro-19

jan-20

NOTA TÉCNICA Nº 229/2019/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO (SEI 15422929)

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

análise de impacto regulatório

Reprogramado

janeiro-20

mai-21

Atrasado uma vez que depende de 2 ações impactadas diretamente pela pandemia: contratação de
instituto de ensino e pesquisa para elaboração de metodologia de avaliação E realização de reunião
com o setor para coleta de contribuições

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

elaboração de minuta de medida
regulatória

Reprogramado

junho-20

jun-21

Depende da etapa anterior

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

processo de participação social
ampla

Reprogramado

julho-20

ago-21

Depende da etapa anterior

TEMA

FASES

STATUS

PRAZO
PACTUADO

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

conclusão do Relatório de AIR

Reprogramado

setembro-20

ago-21

Depende da etapa anterior

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

finalização do processo (submissão à
DICOL)

Reprogramado

outubro-20

set-21

Depende da etapa anterior

6,1 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

publicação de medida regulatória

Reprogramado

novembro-20

out-21

Depende da etapa anterior

6,2 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

abertura de processo regulatório
(Fase B)

Concluído

fevereiro-19

-

6,2 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

elaboração de minuta de medida
regulatória

Em execução

junho-20

-

De acordo com o prazo do cronograma

6,2 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

processo de participação social
ampla

Em execução

agosto-20

-

De acordo com o prazo do cronograma

6,2 Organização e funcionamento dos modelos
assistenciais e cobertura de procedimentos

finalização do processo (submissão à
DICOL)

Não iniciado

outubro-20

-

De acordo com o prazo do cronograma

7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras

abertura de processo regulatório

Concluído

agosto-19

-

7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras

processo de participação social
ampla

Concluído

outubro-19

-

o processo de participação social foi dirigido com reuniões com o setor.Iniciou-se na data correta, em
agosto, e se estendeu até dezembro de 2019, devido ao grande número de reuniões .

7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras

análise de impacto regulatório

reprogramado

janeiro-20

nov-20

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

março-20

dez-20

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

abril-20

set-20

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

junho-20

mai-21

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

agosto-20

jun-21

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

outubro-20

jul-21

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

reprogramado

dezembro-21

jul-22

todas as etapas do processo foram reprogramadas em razão da pandemia

Concluído

dezembro-19

-

7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
7. Aperfeiçoamento das regras sobre
transferência de carteiras
8. Transparência das informações do setor à
sociedade

elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)
processo de participação social
ampla
conclusão do Relatório de AIR
finalização do processo (submissão à
DICOL)
implementação de
programa/projeto
avaliação do resultado regulatório
(ARR)
elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)

O Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) foi o projeto selecionado para aprimoramento,
considerando que é transversal a diversos processos de trabalho e áreas da agência. Acrescente-se,
ainda, o grupo de trabalho que envolveu técnicos de todas as diretorias e discutiu as necessidades de
aprimoramento, novos dados e melhorias.

TEMA

8. Transparência das informações do setor à
sociedade

8. Transparência das informações do setor à
sociedade

8. Transparência das informações do setor à
sociedade
8. Transparência das informações do setor à
sociedade
8. Transparência das informações do setor à
sociedade
8. Transparência das informações do setor à
sociedade
8. Transparência das informações do setor à
sociedade
8. Transparência das informações do setor à
sociedade
9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário

9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário

9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário
9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário

FASES

análise de impacto regulatório

STATUS

Reprogramado

PRAZO
PACTUADO

janeiro-20

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

ago-20

Por se tratar de alterações de sistema o processo de AIR tem algumas peculiaridades. A etapa de
definição do problema regulatório ocorre de maneira mais extensa, pois, trata-se mais da definição de
critérios e requisitos uma vez que o problema em si é a obsolescência da tecnologia empregada e a
consequente necessidade de aprimoramento. Todo esse debate ocorreu no âmbito do Grupo de
Trabalho para a discussão das regras de negócio e atualização do Sistema de Informações de
Beneficiários da Agência Nacional de Saúde – SIB/ANS (GT-SIB) e está registrada no PROCESSO Nº:
33910.006650/2018-92. Todavia, entre a definição do problema e e as demais estapas do AIR ocorre
uma etapa de desenvolvimento em TI. A primeira versão da aplicação incorporando a tecnologia de
webservice foi entregue pela equipe da GETI em fevereiro/2020. Assim, retomaremos a elaboração do
AIR em paralelo aos testes e desenvolvimentos ainda pendentes. Em maio de 2020 foi iniciado o
projeto de desenvolvimento do SIB com a equipe de TI da ANS. A elaboração do AIR está em curso,
porém, especialmente os itens a) Análise dos possíveis impactos e comparação das alternativas de ação
e b) Estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento, vão depender do avanço das
discussões, em particular no que tange a estratégia de migração dos dados.

Realização de testes

Reprogramado

abril-20

nov-20

A etapa de desenvolvimento da nova aplicação para o aprimoramento do SIB foi encerrada em
fevereiro e os testes iniciais foram executados. Faz-se necessária repatuação desta etapa pois, os testes
realizados ate aqui, ocorreram no protótipo do SIB baseado na tecnologia de webservice. Iniciamos em
maio/20 o desenvolvimento do sistema com a equipe de TI da ANS. A primeira etapa de
desenvolvimento do projeto tem duração de 6 meses e é a partir deste desenvolvimento que os testes
poderão ser realizados envolvendo as OPS.

elaboração de minuta de medida
regulatória

Reprogramado

junho-20

dez-20

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

conclusão do Relatório de AIR

Reprogramado

junho-20

jan-21

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

Reprogramado

agosto-20

fev-21

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

Reprogramado

outubro-20

mar-21

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

implantação do projeto

Reprogramado

fevereiro-21

ago-21

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

avaliação do resultado regulatório
(ARR)

Reprogramado

junho-21

ago-22

etapa reprogramada em função das necessidade de ajuste nas etapas anteriores

abertura de processo regulatório

Concluído

outubro-18

-

Processo SEI 33910.031697/2018-94

finalização do processo (submissão à
DICOL)
implementação de
programa/projeto

processo de participação social
ampla

Em execução

agosto-19

mar-21

Portaria DIFIS, de 15/11/2018, instituiu Câmara Técnica sobre o atendimento ao beneficiário. Primeira
reunião agendada para dezembro de 2018 precisou ser adiada. Em setembro de 2019 foi encaminhado
ofício aos integrantes, solicitando identificar um representante por instituição. Após envio do convite à
participação na Câmara Técnica em 05/03/2020 e a baixa adesão ao convite realizado por conta do
período do ano, fomos surpreendidos pela instauração da situação de calamidade pública em todo o
país por conta da pandemia do COVID-19, estando, no, momento, impedidos de desenvolver a ação.

análise de impacto regulatório

Não iniciado

janeiro-20

mai-21

A fase depende da anterior

conclusão do Relatório de AIR

Não iniciado

março-20

jun-21

A fase depende da anterior

TEMA
9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário
9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário
9. Assimetria de informação no atendimento
prestado ao beneficiário
10,1 Aperfeiçoamento do monitoramento
assistencial e garantias de acesso
10,1 Aperfeiçoamento do monitoramento
assistencial e garantias de acesso
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.
10,22. O tema está relacionado ao
aprimoramento de um conjunto de
procedimentos associados ao processo de
Monitoramento do Risco Assistencial.

STATUS

PRAZO
PACTUADO

Não iniciado

abril-20

jul-21

A fase depende da anterior

Não iniciado

maio-20

ago-21

A fase depende da anterior

Não iniciado

junho-20

set-21

A fase depende da anterior

Reprogramado

outubro-19

out-20

Nota Técnica de avaliação da regulação existente (RN 417).

Reprogramado

dezembro-19

dez-20

processo de participação social
ampla

Reprogramado

janeiro-19

dez-20

O evento "Diálogos da Agenda Regulatória - DIPRO" foi reprogramado para abril/20, em função da
pandemia da COVID-19 foi remarcado para junho/20 e neste momento está suspenso, sem previsão de
data a depender da agenda da Diretoria.

avaliação do resultado regulatório
(ARR) (Fase B)

Reprogramado

dezembro-19

dez-20

Produto: NOTA TÉCNICA Nº 4/2020/GMOA/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO - processo SEI nº
33910.002228/2020-82

análise de impacto regulatório

Reprogramado

agosto-20

dez-20

Prazo reprogramado em função da pandemia do COVID-19. As próximas etapas do tema regulatório
permanecerão com o mesmo prazo de entrega.

elaboração de minuta de medida
regulatória

Não iniciado

fevereiro-21

De acordo com o prazo do cronograma

processo de participação social
ampla

Não iniciado

março-21

De acordo com o prazo do cronograma

conclusão do Relatório de AIR

Não iniciado

maio-21

De acordo com o prazo do cronograma

finalização do processo (submissão à
DICOL)

Não iniciado

junho-21

De acordo com o prazo do cronograma

publicação de medida regulatória

Não iniciado

julho-21

De acordo com o prazo do cronograma

junho-19

A medida regulatória escolhida para este tema não foi prescritiva (RN) e sim indutora, através de
elaboração de um Projeto denominado Projeto Modelos de Remuneração Baseados em Valor para
incentivar voluntariamente o setor, a implementar modelos de remuneração alternativos ao fee for
service. A elaboração deste projeto foi concluída em julho de 2019. Processo SEI: 33902.009038/201790

FASES
elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)
finalização do processo (submissão à
DICOL)
implementação de
programa/projeto
avaliação do resultado regulatório
(ARR) (Fase A)
finalização do processo (submissão à
DICOL) (Fase A)

11. Modelos eficientes de remuneração e atenção
elaboração de medida regulatória
à saúde

Concluído

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

-

TEMA

FASES

11. Modelos eficientes de remuneração e atenção implementação de
à saúde
programa/projeto
11. Modelos eficientes de remuneração e atenção avaliação do resultado regulatório
à saúde
(ARR)
12. Aperfeiçoamento dos critérios para alteração processo de participação social
de rede hospitalar
ampla

13. Gestão do estoque regulatório

elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)

implementação de
programa/projeto
finalização do processo (submissão à
13. Gestão do estoque regulatório
DICOL)
14. Mecanismos de interação entre operadoras e avaliação do resultado regulatório
contratantes
(ARR)
14. Mecanismos de interação entre operadoras e
elaboração de medida regulatória
contratantes
14. Mecanismos de interação entre operadoras e processo de participação social
contratantes
ampla
14. Mecanismos de interação entre operadoras e
conclusão do Relatório de AIR
contratantes
14. Mecanismos de interação entre operadoras e finalização do processo (submissão à
contratantes
DICOL)
14. Mecanismos de interação entre operadoras e
publicação de medida regulatória
contratantes
13. Gestão do estoque regulatório

15. Integração das informações de saúde

abertura de processo regulatório
para remodelação da integração
entre Ressarcimento e Ministérios da
Saúde, no bojo do projeto CMD

STATUS

PRAZO
PACTUADO

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

Concluído

agosto-19

-

Não iniciado

junho-20

-

Concluído

setembro-19

fev-20

Em execução

dezembro-19

jun-19

Em execução

março-20

ago-20

Não iniciado

agosto-20

ago-21

Reprogramado

dezembro-19

mai-20

Documento de revisão da RN 389/15 em elaboração, aguardando conclusão do projeto sobre
Relacionamento entre prestadores e operadoras para finalização

Reprogramado

fevereiro-20

mai-20

A Depender da conclusão da ARR

Reprogramado

abril-20

mai-20

A Depender da conclusão da ARR

Reprogramado

junho-20

jun-20

A Depender da conclusão da ARR

Não iniciado

agosto-20

-

A Depender da conclusão da ARR

Não iniciado

setembro-20

-

A Depender da conclusão da ARR

Concluído

agosto-19

-

15. Integração das informações de saúde

análise de impacto regulatório CMD
e Ressarcimento ao SUS

Reprogramado

março-20

ago-20

15. Integração das informações de saúde

elaboração de medida regulatória
CMD e Ressarcimento ao SUS

Reprogramado

março-20

set-20

A implementação do Projeto Modelos de Remuneração Baseados em Valor foi concluída em agosto de
2019 com as instruções e a abertura das inscrições por meio de Edital de convocação das Operadoras
apresentarem voluntariamente seus projetos de modelos alternativos de remuneração no evento de
lançamento do projeto que ocorreu no dia 29/08/19. Processo SEI: 33902.009038/2017-90

Essa etapa incicou-se no 2o semestre de 2019 com a realização de várias reuniões de diálogos sobre a
Agenda Regulatória. E em 13 de fevereiro de 2020 foi realizada a reunião sobre o tema com todos os
representantes do setor e apresentada a consolidação das propostas recebidas.
Percebeu-se a necessidade de tirar de circulação as normas que já estavam implicitamente revogadas
ou sem efeito. Sendo assim, foi publicada a RN 449 com vigência desde 01/04/2020. Com a
publicação do Decreto 10.139 DE 28 DE Novembro de 2019 o projeto teve que ser revisto

DEPENDENDO DE OUTROS ÓRGÃOS
Em setembro/2019, foi enviada a Nota Técnica do CMD aos órgãos do Ministério da Saúde
competentes. Até agosto, a equipe se debruçou sobre a elaboração desssa nota, com estudo preliminar
que traz subsídios ao trabalho de elaboração da AIR proposta.
Encontra-se atrasado pois depende do andamento do projeto no âmbito do MS. Segundo informado na
última reunião com a equipe responsável, o projeto sofreria algumas modificações. Nos canais oficiais,
não há qualquer atualização desde 27/03/2019.
DEPENDENDO DE OUTROS ÓRGÃOS
Encontra-se atrasado pois depende do andamento do projeto no âmbito do MS. Segundo informado na
última reunião com a equipe responsável, o projeto sofreria algumas modificações. Nos canais oficiais,
não há qualquer atualização desde 27/03/2019.

FASES

STATUS

PRAZO
PACTUADO

15. Integração das informações de saúde

processo de participação social
ampla CMD e Ressarcimento ao SUS

Reprogramado

julho-20

nov-20

Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser
repactuada também.

15. Integração das informações de saúde

conclusão do Relatório de AIR CMD e
Ressarcimento ao SUS

Reprogramado

julho-20

nov-20

Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser
repactuada também.

15. Integração das informações de saúde

finalização do processo (submissão à
DICOL) CMD e Ressarcimento ao SUS

Reprogramado

agosto-20

fev-21

Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser
repactuada também.

Reprogramado

setembro-20

ago-21

Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser
repactuada também.

Reprogramado

junho-21

dez-21

Como as fases iniciais sofreram atraso por depender de outros órgãos, esta etapa teve que ser
repactuada também.

TEMA

15. Integração das informações de saúde
15. Integração das informações de saúde
16. ANS Digital (e-ANS)
16. ANS Digital (e-ANS)

16. ANS Digital (e-ANS)

16. ANS Digital (e-ANS)
16. ANS Digital (e-ANS)

implementação de
programa/projeto CMD e
Ressarcimento ao SUS
avaliação do resultado regulatório
(ARR)
elaboração de minuta de medida
regulatória
processo de participação social
ampla

elaboração de programa/projeto
(melhoria de processo, projetos
pilotos e etc)

finalização do processo (submissão à
DICOL)
implementação de
programa/projeto

PRAZO
OBSERVAÇÕES
REPROGRAMADO

Concluído

mai-19

Concluído

ago-19

A consulta pública do normativo do processo administrativo eletrônico foi realizada de 17/06 a 16/07.
O relatório da consulta púlbica está em elaboração, bem como as alterações na minuta e estão
pendentes de aprovação pela DICOL para publicação.

Em execução

nov-19

O projeto ANS Digital está composto por fases. A fase atual ainda se resume a implementação do
processo administrativo eletrônico, cuja descrição foi feita no último acompanhamento. Após o
término da consulta pública, o processo foi instruído, o relatório da consulta pública foi aprovado e a
norma foi apreciada pela DICOL e encontra-se, atualmente, na PROGE para análise jurídica. Enquanto
isso, as funcionalidades de Protocolo eletrônico estão sendo testadas e em fase de homologação, entre
a CGDOC e a GETI. O projeto mais ampliado do ANS Digital será elaborado e apresentado, incluindo as
etapas de análise e transformação digital de processos selecionados (pilotos).

Em execução

dez-19

em execução, aguardando retorno da PROGE para aprovação a DICOL

Não iniciado

dez-21

