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CONJUNTO DE DADOS

DESCRIÇÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS)
1a FASE - JULHO/2019 A DEZEMBRO/2019
OPERAÇÃO

OBSERVAÇÃO
Os dados desse conjunto podem ser
consultados nos conjuntos“Dados do
Ressarcimento ao SUS por Operadora de
Planos de Saúde” e “Dados do
Ressarcimento ao SUS por Beneficiário
Identificado e ABI”
Dados publicados em duplicidade, pois a
informação já foi publicada no conjunto
"Características dos Produtos da Saúde
Suplementar"

PRAZO

RESPONSÁVEL

Ressarcimento ao SUS

Atendimentos de beneficiários de planos no Sistema Único de
Remoção
Saúde (SUS).

Dados de Planos de Saúde

Dados de planos de saúde registrados e cadastrados na ANS.

Reajuste de Planos Coletivos

Base anual de comunicados de reajuste anual de planos em
contratos coletivos médico-hospitalares por operadora, plano Publicação
e contrato

PEONA

O conjunto é formado por dois dados. O primeiro é a
porcentagem a ser utilizada para apuração da PEONA SUS
pelas operadoras que não tiverem metodologia atuarial
própria para cálculo da provisão. Conforme estabelecido no
anexo VIII da RN 363, de 2015, essa porcentagem é o menor
entre dois valores: Fator Individual de PEONA SUS, calculado
de acordo com o estabelecido no referido anexo, e 115%. O
Publicação
segundo é o valor total das notificações de ressarcimento ao
SUS cujos prazos de impugnação terminaram e que não foram
impugnadas pela operadora, as indeferidas pela ANS em
primeira instância e não recorridas, os não providos em
segunda instância (em outras palavras, os indeferidos em
segunda instância e ainda não cobrados) e os cobrados com
Guia de Recolhimento da União (GRU).

31/08/2019 GEHAE/DIOPE

O percentual histórico de cobrança (%hc) é calculado,
Percentual histórico de cobrança (%hc) do conforme a IN º 5, da DIOPE e da DIDES, de 2011, com base no
ressarcimento ao SUS
histórico individual das operadoras. O total dos valores
Publicação
cobrados é dividido pelo total dos valores notificados, com
base nos ABIs emitidos até 120 dias anteriores ao mês da

31/08/2019 GEHAE/DIOPE

Terminologia Unificada da Saúde
Suplementar (TUSS)

31/10/2019 GEPIN/DIDES

Terminologia Unificada da Saúde Suplementar (TUSS)

Remoção

Publicação

31/07/2019 GEIRS/DIDES e GEPIN/DIDES

31/07/2019 GGREP/DIPRO e GEPIN/DIDES

31/07/2019 GGREP/DIPRO e GEPIN/DIDES

Dados de pagamento do Ressarcimento ao
Dados de pagamento do Ressarcimento ao SUS por operadora Publicação
SUS por operadora

31/11/2019

GEIRS/DIDES e GEPIN/DIDES

Dados de cobrança e arrecadação do
Ressarcimento ao SUS

31/11/2019

GEIRS/DIDES e GEPIN/DIDES

Dados de cobrança e arrecadação do Ressarcimento ao SUS

Publicação

